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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר זאב יהודא שי' הלוי

שלום וברכה!

... אקוה אשר המברק שלי בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

ומשרה  כו'  לגימה שמקרבת  גדולה  וע"פ מרז"ל  רעים  ובטח התועדו במסיבת  במועדו,  נתקבל  זי"ע 

שכינה )סנהדרין קג, סוף ע"ב( על כו' הרי להבדיל עאכו"כ כשעשרה מישראל מתקבצים, שבלאה"כ 

בקבוצם לחוד שכינתא שריא אם אפילו אינם עושים מאומה )אגה"ק סי' כ"ג. ועיין ג"כ קרבן העדה 

בירושלמי ערובין פ"א הלכה ]יו"ד[(, ובפרט כשגם נשמע דברי תורה, הרי מובטחני שההחלטות הטובות 

נמשכות בפועל בענינים דמחשבה דיבור ומעשה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל בקשר עם ימים הקרובים ליום ההילולא הנ"ל, ובו המאמר אשר 

חיבה יתירה נודעת לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכמ"ש במכתבו הנדפס בתחלת הקונטרס.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט.
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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‰)
a„ÈÂ זאת לאמר  אהרן ואל  מ ׁשה  אל  הוי' «¿«≈ְֲֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

וגו' הוי' צ ּוה  א ׁשר  ה ּתֹורה  וצרי1ח ּקת  . ְֲֲִִֶַַָָָָָֻ

ׁשּנאמר 2להבין  ּדמאחר  הוי', ׁשם  נכ ּפל  ל ּמה  , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

זאת  ׁשּיאמר  מס ּפיק  היה  הוי', ויד ּבר  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבּתח ּלה 

הוה  ה ּצּוּוי, לכ ּפל  ר ֹוצה  אם  וגם  ה ּתֹורה , ְְִִִֶַַַַַָָֹֻח ּקת 

צ ּוה  א ׁשר  א ֹומר ֹו ּומה ּו צ ּויתי, א ׁשר  למימר  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָליּה

ּדאף  ה ּפרה , ענין ּכלל ּות  ּבהק ּדים  זה  ויּובן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָהוי'.

רחמנא  קריא  היא 3ׁשח ּטאת  חל ּוקה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָ

וע ֹוד  ּדוקא . ּבח ּוץ  ׁשּנע ׂשית  ּבזה  ה ּקר ּבנֹות  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמ ּכל 

ּתמימה , אד ּומה  ּפרה  להיֹות  ׁשּצריכה  ְְְֲִִִֶָָָָָֹזאת ,

ּבאדמימ ּות  נאמר 4ּתמימה  ּדאדם  הענין והרי , ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ע ׂשו, אד ֹום ,5ּגּבי ׁשמ ֹו קרא  ּכן על  ְְֱֵֵֵֶַַָָָָ

מח ּוץ  ּדוקא , ּבח ּוץ  לע ׂשּית ּה ׁשּי זה  ענין ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם 

יׂשראל . ְְֲִֵֵַָלמחנה 

ּכלל ּות ÔÈ‰Ïeב ) ּתח ּלה  להק ּדים  צרי זה  ¿»ƒְְְְִִִֶַָָָ

ּדה ּנה  ה ּקר ּבנֹות , ענין 6ענין , ְְְְִִִֵַַַָָ

ּכמ ֹו ה ּבריאה , ּבתח ּלת  מ ּיד  היה  ְְְְִִִִַַַָָָָָָה ּקר ּבנֹות 

ּול ׁשמר ּה,7ׁשּכת ּוב  לעבד ּה עדן ּבגן וּיּניחה ּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמדר ׁש ֿ ע ׂשה 8ואיתא  מצ ֹות  רמ "ח  זֹו לעבד ּה ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

איתא  וע ֹוד  ֿ תע ׂשה , לא  מצ ֹות  ׁשס "ה  זֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּול ׁשמר ּה

ה ּקר ּבנֹות ,9ּבּמדר ׁש על  קאי ּול ׁשמר ּה ׁשלעבד ּה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ

וגם  ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  היינּו (לעבד ּה) עב ֹודה  ְְְְְֲֲִַַַַָָָָָּכי,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּקר ּבנֹות , על  קאי 10ל ׁשמר ּה ְְְְֵֶַַָָָָָָ

ב ' לת ּו וי ׁש ּבמ ֹועד ֹו. לי להקריב  ְְְְְְְֲִִִֵֵַַּתׁשמר ּו
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אֿב .1) יט , 2.6)חוקת שבהערה דרושים א. נו, חוקת וברש"י3)לקו"ת א ב , יומא וראה סע "א. יא, חולין ב . כג, ע "ז

רסכ"ח . אגה"ק  תניא עה"פ .4)שם. ל.5)פרש"י  כה, תרל"ג 6)תולדות (סה"מ  תרל"ג חוקת זאת ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). רה ע ' תרע "ח  (סה"מ  תרע "ח  ואילך). קלא ע ' תרנ"ה (סה"מ  תרנ"ה תרמ "ב . ואילך). קעה ע ' ב ,7)ח "א בראשית

ועוד.8)טו. ד. מח , שה"ש לקו"ת בראשית. פ ' ראובני  ילקוט  ב ). (פח , תנ"ה א). (סב , תכ"א תקו"ז א. כז, ב "ר 9)זח "א

ה. ב .10)פט "ז, כח , פינחס 

    
בתורה: נאמר  אדומה פרה מצות על 

‰Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê Ó‡Ï Ô‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ a„ÈÂ«¿«≈¬»»∆…∆¿∆«¬…≈……À««»
'Â‚Â 'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡1ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .2ÏtÎ ‰nÏ ÌLבפסוק , ¬∆ƒ»¬»»¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«≈

'ÈÂ‰ ציווה "אשר  נוספת פעם כתוב ובהמשך  הוי '" "וידבר  נאמר  שבתחילה ¬»»
מיותרת  הכפילות ולכאורה ,ה'"

‰lÁza Ó‡pL Á‡Óc¿≈««∆∆¡««¿ƒ»
˜ÈtÒÓ ‰È‰ ,'ÈÂ‰ a„ÈÂ«¿«≈¬»»»»«¿ƒ

Ó‡iL רק wÁ˙בהמשך  ˙‡Ê ∆…«…À«
‰Bz‰ ציווה "אשר  התוספת ללא «»

‡Ìהוי '" Ì‚Â שתהיה , סיבה מאיזו  ¿«ƒ
‰ˆB הכתוב,Èeev‰ ÏtÎÏ עדיין ∆ƒ¿…«ƒ

כי  הוי ', שם אזכור  את לכפול  צורך  אין 

הציווי  את לכפול  dÈÏכדי  ‰Â‰«»≈
ÓÈÓÏ לומר לו  ‡Lהיה ¿≈«¬∆

BÓB‡ e‰Óe ,È˙Èeˆ פשר ומה ƒƒƒ«¿
‰ÈÂ'האמירה  ‰eˆ L‡ ובכך ¬∆ƒ»¬»»

הוי '?. שם אזכור  את כופל  הכתוב

ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ ביאור˙eÏÏk ¿»∆¿«¿ƒ¿»
ÔÈÚ מצוות‰t‰ פי על  האדומה ƒ¿««»»

פנימיות  פי  ועל  ז "ל  חכמינו  דברי 

˜È‡הדברים  ˙‡hÁL Û‡c ,¿«∆«»»¿»
‡ÓÁ3 על נקראת האדומה הפרה «¬»»

(המכונה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ידי 

"חטאת" בשם בתורה "הרחמן ")

חטאת  לקרבן  דמיון  לה שיש ומכאן 

בתורה  ÌB˜ÓŒÏkÓ,האמור  ,ƒ»»
‰˜eÏÁשֹונה‡È‰ האדומה הפרה ¬»ָƒ

ÏkÓ˙ÈNÚpL ‰Êa ˙Baw‰ ƒ»«»¿»»∆∆«¬≈
‡˜Âc ıeÁa משאר בשונה ««¿»

דווקא  נעשית שעבודתם הקרבנות

והמקדש, המשכן  חצר  בתוך  בפנים,

"מחוץ  הייתה האדומה הפרה עבודת

Ê‡˙למחנה". „BÚÂ הבדל עוד  קיים ¿…
הקרבנות, לשאר  אדומה פרה בין 

‰Óe„‡ ‰t ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿»»¬»
,‰ÓÈÓz פירושו "תמימה" והמושג  ¿ƒ»

בכל  כנדרש מום, ללא תמימה רק לא

לא  "אשר  תמימה רק ולא הקרבנות,

אלא  עול " עליה «ÓÈÓz¿ƒ‰עלה
˙eÓÈÓ„‡a4, בצורה אדומה כלומר  ¿«¿ƒ

שאם  באדמימות  תמימה "שתהא הפסוק על  רש"י  כפירוש ומושלמת, תמימה

וההבדל  השוני  על  מורה זה דבר  וגם פסולה", שחורות שערות שתי  בה היו 

הקרבנות  לשאר  אדומה פרה Èabבין  Ó‡ Ì„‡c ÔÈÚ‰ È‰Â ,«¬≈»ƒ¿»¿»…∆¡««≈
e˙kL BÓk ,ÂNÚ5 האדום מן  נא "הלעיטני  מיעקב ביקש שעשו  בתורה ≈»¿∆»ֵֶָ

הזה...", BÓLהאדום ‡˜ Ôk ÏÚ«≈»»¿
‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,ÌB„‡ העובדה ¡∆«ƒ¿»∆

האדום  והצבע אדומה היא שהפרה

ּבעשו  d˙iNÚÏקשור  CiL לא ְֵָ«»«¬ƒ»»
אלא  והמקדש המשכן  »ıeÁaבתוך 

Ï‡NÈ ‰ÁÓÏ ıeÁÓ ,‡˜Âc«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈
לו  שיש עשו  לענייני  מקום אין  ֵָשם

האדום  לצבע .שייכות
‰Ê ÔÈ‰Ïe ( את להבין  כדי  ¿»ƒ∆

בין  ההבדלים של  הפנימית המשמעות

הקרבנות  לשאר  אדומה CÈ»̂ƒפרה
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«

‰p‰c ,˙Baw‰6ÔÈÚ , «»¿»¿ƒ≈ƒ¿«
˙lÁ˙a „iÓ ‰È‰ ˙Baw‰«»¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
e˙kL BÓk ,‰‡Èa‰7 «¿ƒ»¿∆»

e‰ÁÈpiÂ אדם את ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ««ƒ≈
d„ÚÏהראשון  Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆¿»¿»

‡˙È‡Â ,dÓLÏe ומובא ¿»¿»¿ƒ»
L„na8Á"Ó BÊ d„ÚÏ «ƒ¿»¿»¿»¿«

BÊ dÓLÏe ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈¿»¿»
,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL היינו ¿«ƒ¿…«¬∆

היא  הזה בעולם האדם בריאת שתכלית

עשה  מצוות בקיום ה' את לעבוד  כדי 

על  מעבירה והימנעות ("לעבדה")

("ולשמרה") תעשה לא ¿BÚÂ„מצוות
L„na ‡˙È‡9d„ÚÏL ƒ»«ƒ¿»∆¿»¿»

È‡˜ dÓLÏe מכווןÏÚ כלפי ¿»¿»»≈«
‰„BÚ ,Èk ,˙Baw‰ ללא סתם «»¿»ƒ¬»

עבודה  איזו  ‰eÈÈפירוט (d„ÚÏ)¿»¿»«¿
Ì‚Âהינה  ,˙Baw‰ ˙„BÚ¬««»¿»¿«

È‡˜ dÓLÏ מכווןÏÚ כלפי ¿»¿»»≈«
e˙kL BÓk ,˙Baw‰10 «»¿»¿∆»

B„ÚBÓa ÈÏ È˜‰Ï eÓLzƒ¿¿¿«¿ƒƒ¿¬
במיוחד  קשור  "שמירה" שהביטוי  הרי 

הקרבנות  Ce˙Ïלנושא LÈÂ ולבאר . ¿≈¿«≈
ב' בין  הקשר  ÌÈL„n‰«ƒ¿»ƒ,את
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ו      

ענין  ּכלל ּות  ה ּוא  ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכי, ְְְְְִִִִִַַַַָָָָה ּמדר ׁשים ,

ֿ עדן  בגן וּיּניחה ּו נאמר  ֿ זה  ועל  ּומצ ֹות . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָה ּתֹורה 

ּבכלל  ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ֿ ידי ׁשעל  ּול ׁשמר ּה, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלעבד ּה

ּול ׁשמר ּה), (לעבד ּה ּבפרט  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְְְֲִַַַָָָָָָָועב ֹודת 

ׂשכר  ענין וה ּוא  ֿ עדן, ה ּגן את  ּוממ ׁשיכים  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַע ֹוׂשים 

ה ּנה  ּובאמת  ֿ עדן. ׁשּבגן ה ּגּלּוי ׁשּזה ּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמצוה ,

יֹותר  למעלה  ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָה ּגּלּוי

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ֿ עדן, ׁשּבגן א ׁשר 11מה ּגּלּוי ּתחת  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לבב  ּובט ּוב  ּבׂשמחה  אלקי ה ' את  עבד ּת ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹלא 

ֿ עדן  ּגן את  ה ּמח ּבר  הע ּמּוד  ה ּוא  ּכל  ּכל , ְֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹמרב 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו העליֹון, ֿ עדן וגן כל 12ה ּתח ּתֹון ּכי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

וארעא . ּבׁשמ ּיא  ּדאחיד  ותר ּגּומ ֹו ּובארץ , ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּבּׁשמים 

מדרג ֹות  ר ּבּוי ׁשּיׁש לפי ּכל , מרב  ּׁשּכת ּוב  ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּומה 

ֿ עדן  ֿ עדן 13ּבגן ּגן רק  נזּכר  ׁשּבּספרים  ּדהגם  , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבכלל ּות , רק  זה ּו ה ּנה  העליֹון, ֿ עדן וגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּתח ּתֹון

ּוכמ ֹו קץ , לאין מדרג ֹות  ר ּבּוי יׁש ּבפרט ּיּות  ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָאבל 

חיל 14ׁשּכת ּוב  אל  מחיל  העב ֹודה 15ילכ ּו אמנם  . ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכל , מרב  יֹותר  נעלית  היא  לבב  ּובט ּוב  ְְְֲִִֵֵֵֵַָָֹֹּבׂשמחה 

ּגם  ֿ עדן, ׁשּבגן ה ּמדרג ֹות  מ ּכל  למעלה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהיא 

ּדה ּנה , ֿ עדן. ׁשּבגן נעל ֹות  ה ּיֹותר  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַה ּמדרג ֹות 

ועצ ּום , נפלא  ּתענּוג  ה ּוא  ֿ עדן ׁשּבגן ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָה ּתענּוג 

ֿ עדן  ּבגן ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ה ּתח ּתֹון, ֿ עדן ּבגן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאפיל ּו

ה ּוא  ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ׁשּבגן ה ּתענּוג  ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָהעליֹון,
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מז.11) כח , ג.12)תבוא פא, תצוה תו"א ראה יא. כט , הימיםֿא תולדות 13)דברי  דש"פ  רבים מים ד"ה גם ראה בכ"ז

ואילך). שכד ע ' חשון סה"מ  ואילך. 200 ס "ע  חי "ח  (תו"מ  פ "הֿו בסופן.14)דאשתקד ומו"ק  ברכות וראה ח . פד, תהלים

שם.15) תצוה תו"א

    
ֿ תעשה  ולא עשה מצוות היינו  ולשמרה" ש"לעבדה האומר  האחד  המדרש

הקרבנות  עבודת היינו  ולשמרה" ש"לעבדה האומר  השני  Èkƒ,והמדרש
˙BˆÓe ‰Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡e‰ ˙Baw‰ ÔÈÚ בעצם כן  ואם ƒ¿««»¿»¿»ƒ¿««»ƒ¿

אחד  דבר  אומרים המדרשים Ô„ÚŒÔ‚שני  e‰ÁÈpiÂ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ .¿«∆∆¡«««ƒ≈¿«≈∆
È„ÈŒÏÚL ,dÓLÏe d„ÚÏ¿»¿»¿»¿»∆«¿≈
˙„BÚÂ ÏÏÎa ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿»«¬«
d„ÚÏ) ËÙa ˙Baw‰«»¿»ƒ¿»¿»¿»
ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈNBÚ ,(dÓLÏe¿»¿»ƒ«¿ƒƒ
ÎN ÔÈÚ ‡e‰Â ,Ô„ÚŒÔb‰ ˙‡∆««≈∆¿ƒ¿«¿«
ŒÔ‚aL Èelb‰ e‰fL ,‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«ƒ∆¿«

Ô„Ú הוא עדן  שגן  בחסידות כמבואר  ≈∆
שכר  מקבלות הנשמות שבה הבחינה

של  והעבודה המצוות, קיום על 

בגן  ולשמרה" פועלת "לעבדה עדן 

'שכר  ענין  של  והתגלות המשכה

כמבואר  עצמה, המצוה שהוא מצוה'

ששכר  גילוי המצוותבתניא הוא

אור  הוא והמשכת ברוך  סוף אין 

מעשה  ידי  על  שנפעל  למטה מלמעלה

‰Èelbהמצוות. ‰p‰ ˙Ó‡e∆¡∆ƒ≈«ƒ
מלמעלה  האלוקי  האור  והמשכת

‰e‡למטה  ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿
ŒÔ‚aL Èelb‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈«ƒ∆¿«

e˙kL BÓÎe ,Ô„Ú11 בתורה ≈∆¿∆»
המצוות  בקיום ה' עבודת במעלת

'‰ ˙‡ z„Ú ‡Ï L‡ ˙Áz««¬∆…»«¿»∆
Ï eËe ‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ¿»¿≈»

Ïk Ó כפי עונש, יבוא כן  על  ≈……
אבל  הפסוק, בהמשך  בתורה שכתוב

את  ומקיימים ה' את עובדים כן  אם

מלמעלה  וממשיכים מגלים המצוות

עליו  ביותר  נעלה אלוקי  אור  למטה

אזי  כראוי  היא העבודה שאם נאמר 

כל ", "מרוב ‰ÔBzÁzהיא Ô„ÚŒÔb ˙‡ aÁn‰ „enÚ‰ ‡e‰ Ïk…»««¿«≈∆«≈∆««¿
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ל 'גן העליון ' עדן  'גן  שבין  וחסידות בקבלה מבואר  ¿«≈∆»∆¿

עדן  מ'גן  העלייה ולכן  מאד  גדול  רוחני  ופער  מרחק יש התחתון ' עדן 

ביניהם  שניצב 'עמוד ' בסיוע רק אפשרית העליון ' עדן  ל 'גן  התחתון '

שהוא  מוסבר  העמוד  של  עניינו  (ועל  לעלות כדי  כביכול  בו  נאחזות והנשמות

כלים  אותן  עושה והביטול  לאלוקות התבטלות בנשמות שממשיכה הארה

העליון ', עדן  ל 'גן  להתעלות להם ומאפשר  עליונים אורות לקליטת ראויים

לדרגה  אחת מדרגה עולות הנשמות שכאשר  וחסידות בקבלה למבואר  בדומה

די  ב'נהר  טבילה לכן  קודם עוברות הן  שיעור , לאין  ממנה ונעלית גבוהה

כמובן ) רוחני  אש, של  נהר  e˙kLנור ', BÓk12ÌÈÓMa ÏÎ Èk ¿∆»ƒ…«»«ƒ
‡Ú‡Â ‡iÓLa „ÈÁ‡c BÓeb˙Â ,ı‡e,ובארץ בשמים שתפוס »»∆¿«¿¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

עליונות  לבחינות (ארץ") תחתונות בחינות בין  שמחבר  לעמוד  שהכוונה היינו 

העליון  עדן  וגן  התחתון  העדן  גן  של  עניינם אם השאלה: ונשאלת ("שמים").

ביניהם) המחבר  העמוד  (באמצעות

"כל ", בביטוי  להבין Âנרמז  Ó‰צריך  ¿«
e˙kM לא אשר  "תחת בפסוק ∆»

וגו '" Ïk,עבדת Ó נאמר ולא ≈……
כל  "כי  בפסוק כמו  בלבד  "כל "

הסיבה  והביאור : ובארץ"? בשמים

התחתון  עדן  לגן  הרומז  שהכתוב לכך 

" אומר  העליון  עדן  היא ÂÓוגן  כל "

ŒÔ‚a ˙B‚„Ó Èea LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ«¿≈¿«
Ô„Ú13kÊ ÌÈÙqaL Ì‚‰c , ≈∆«¬«∆«¿»ƒƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ˜««≈∆««¿¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰ כל פירוט מופיע ולא »∆¿

ובחינה  בחינה שבכל  הרבות המדרגות

עדן  eÏÏÎa˙בגן  ˜ e‰Ê ‰p‰ ,ƒ≈∆«ƒ¿»
הרבות  הדרגות כל  כלל  בדרך  כי 

"תחתון " כלליות דרגות לשתי  נחלקות

LÈו "עליון " ˙eiËÙa Ï‡ ,¬»ƒ¿»ƒ≈
ı˜ ÔÈ‡Ï ˙B‚„Ó Èea ללא ƒ«¿≈¿≈≈

e˙kLסוף  BÓÎe במשנה 14, ¿∆»
בעולם  גם מנוחה להם אין  שצדיקים

כל  עולים הם כי  עדן  בגן  היינו  הבא,

יותר  גבוהה לדרגה אחת מדרגה העת

הפסוק  את זה בהקשר  מביאה והמשנה

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈ15 שמשמעו ≈¿≈«ƒ∆»ƒ
סוף  ללא מתמדת ועליה .הליכה

‰ÁÓNa ‰„BÚ‰ ÌÓ‡»¿»»¬»¿ƒ¿»
Ï eËe תחת" בפסוק הנזכרת ¿≈»

מובן  ממנו  (שכאמור  עבדת" לא אשר 

ישנה  כן  בו  המצב של  המעלה גודל 

ה') Ïk,עבודת Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ בגן הרבות הדרגות שמשמעו  ƒ«¬≈≈≈……
לבב È‰L‡עדן  וטוב בשמחה ‰B‚„n˙העבודה ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¿«¿»ƒ»««¿≈

,Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÏÚ ˙Bi‰ ˙B‚„n‰ Ìb ,Ô„ÚŒÔ‚aL עדן גן  כי  ∆¿«≈∆«««¿≈«≈«¬∆¿«≈∆
בקיום  ה' ועבודת שלמעלה. האלוקות מגילוי  הנשמות של  העונג  הוא

שהולך  כפי  יותר , עוד  נעלית לבב וטוב שמחה מתוך  הזה בעולם המצוות

ומבאר .

‚eÚz‰ ,‰p‰c האלוקי מהאור  הנשמות של  ‰e‡הרוחני  Ô„ÚŒÔ‚aL ¿ƒ≈««¬∆¿«≈∆
ÔkLŒÏkÓe ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a eÏÈÙ‡ ,ÌeˆÚÂ ‡ÏÙ ‚eÚz«¬ƒ¿»¿»¬ƒ¿«≈∆««¿ƒ»∆≈
‡e‰ ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ‚eÚz‰ È‰L ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆»∆¿∆¬≈««¬∆¿«≈∆««¿
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ז         

העליֹון, ֿ עדן ׁשּבגן ל ּתענּוג  ער ֹו ֿ ׁשּבאין ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָּברח ּוק 

ׁשּבגןֿ ה ּמדרג ֹות  ּבׁשאר  ּגם  ּברח ּוק וכן ׁשהם  עדן  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  לזה , זה  ער ֹו ֿ 16ׁשּבאין ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַ

והרי  חבר ֹו, ׁשל  מח ּפת ֹו נכוה  ואחד  אחד  ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּכל 

ֿ ער ֹוך  ּבאין הרח ּוק  על  מ ֹורה  ה ּכוּיה  ְְְֲִִִֵֶַַַָָענין

אין  ה ּזה  ע ֹולם  ׁשּתענ ּוגי ּדכ ׁשם  והינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּביניהם .

אמר ּו ׁשּלכן ֿ עדן, ּדגן לתענּוג   ער מ ּוטב 17להם  ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּיּסּורי  ּדאף  ּדאתי, לעלמא  וליתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדלד ּייניּה

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּביֹותר , ּגד ֹולים  יּסּורים  הם  ְְְִִִִֵֵֵֶָֹּגיה ּנם 

ה ּתׁשּובה ' הרמ ּב"ן 18ּב'א ּגרת  ׁשאפיל ּו19ּבׁשם  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ּכלל   ער להם  אין ׁשנה  ׁשבעים  א ּיֹוב  ׁשל  ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָיּסּורים 

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּבּגיה ּנם , אחת  ׁשעה  ה ּנפ ׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹליּסּורי

ׁשהיה  'אחר ' ּכמ ֹו אפיל ּו ּגיה ּנם , יּסּורי ּכל  ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּכדאי

ּבּגיהנם  ׁשנים  וכ ּמה  ליתי 17ּכּמה  ּבׁשביל  , ְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּמּזה  ה ּתח ּתֹון, ֿ עדן לגן אפיל ּו ּדאתי, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלעלמא 

ה ּזה  ע ֹולם  ּדתענּוגי   הער רח ּוק  ּגדל  ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹמ ּובן

ה ּתח ּתֹון  ֿ עדן ּדגן ּבגן 20לתענּוג  ּגם  כן ּכמ ֹו ה ּנה  , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַ

ֿ ער ֹוך  ּבאין היא  אחת  מדרגה  הרי ּגּופא  ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָעדן

נכוה  ואחד  אחד  ּכל  ולכן ה ּׁשנּיה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל ּמדרגה 

ּדוקא  ה ּוא  ה ּכוּיה  ׁשענין  חבר ֹו, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻמח ּפת ֹו

ּכל  ּולאחרי זה . לענין ּכלל  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָּכא ׁשר 

ּדק ּיּום  הענין ה ּנה  ֿ עדן, ּדגן וההפלאה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהע ּלּוי

ג ֹו' עבד ּת א ֹומר ֹו ׁשּזה ּו יֹותר , נעלה  ה ּוא  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָה ּמצ ֹות 

ֿ עדן, מ ּגן יֹותר  נעל ֹות  הן ׁשה ּמצ ֹות  ּכל , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹמרב 

ה ּגןֿ את  ע ֹוׂשים  ּבׂשמחה  ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ֿ ידי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָועל 

ֵֶעדן.
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א.16) עה, ב .17)ב "ב  טו, איוב .19)פי "ב .18)חגיגה ספר על לפירושו ועונג 20)בהקדמתו צער שהרי  אחדים: בזכרון

באיןֿערוך. הוא שהעונג מזה מובן הרי  ביסורים, שכדאי  וכיון שקולים, קוין ב ' הם

    
CBÚŒÔÈ‡aL ˜eÁaביחס שיעור  לאין  עצום ŒÔ‚aLבפער  ‚eÚzÏ ¿ƒ∆¿≈¬««¬∆¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú כד גם עד  ואם ודמיון  יחס ערך , שום ביניהם שאין  כך  י  ≈∆»∆¿
שהדברים  וחומר  וקל  שכן  כל  ועצום", "נפלא הוא התחתון  עדן  שבגן  התענוג 

העליון  עדן  שבגן  התענוג  לגבי  ‰B‚„n˙אמורים ‡La Ìb ÔÎÂ ,¿≈«ƒ¿»««¿≈
Ô„ÚŒÔ‚aL מלבד כאמור  שהרי  ∆¿«≈∆

ו "עליון " ל "תחתון " הכללית החלוקה

מאד  רבות דרגות עוד  ≈∆Ì‰Lיש
,‰ÊÏ ‰Ê CBÚŒÔÈ‡aL ˜eÁa¿ƒ∆¿≈¬∆¿∆

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe16ÏkL ¿«¬««≈«∆»
„Á‡Â „Á‡ עדן שבגן  מהצדיקים ∆»¿∆»

,BÁ ÏL B˙tÁÓ ‰ÂÎ כי ƒ¿∆≈À»∆¬≈
זוכה  שחברו  רואה הוא כאשר 

נעלים  יותר  אלוקיים אורות להתגלות

ליהנות  תשוקה בו  מתעוררת ממנו ,

לחופתו  נדחק והוא הללו  האורות מזיו 

לכך  ראוי  שאיננו  מאחר  אבל  חברו , של 

"נכווה" ‰iÂk‰הוא ÔÈÚ È‰Â«¬≈ƒ¿««¿ƒ»
CBÚŒÔÈ‡a ˜eÁ‰ ÏÚ ‰BÓ∆«»ƒ¿≈¬
ÌLÎc ,eÈ‰Â .Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆¿«¿ƒ¿≈
Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚzL∆«¬≈»«∆≈»∆

Ô„ÚŒÔ‚c ‚eÚ˙Ï CÚ שום ואין  ∆∆¿«¬¿«≈∆
בגן  שהתענוג  ומובן  ביניהם ודמיון  יחס

בכמות  גדול  יותר  תענוג  רק אינו  עדן 

אחר  מסוג  תענוג  אלא באיכות או 

‡eÓלחלוטין  ÔÎlL חז "ל 17, ∆»≈»¿
("אחר ") אבויה בן  אלישע ֵַלגבי 

בעונשים  אותו  דנו  לא פטירתו  שלאחר 

ולא  בתורה שעסק כיוון  חטאיו  על 

בגלל  הבא העולם לחיי  אותו  הביאו 

מאיר  רבי  תלמידו  כך  על  אמר  ֶָָשחטא.

‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏÂ dÈÈi„Ïc ËeÓ»ƒ¿«»≈¿≈≈¿»¿»
,È˙‡c ויענישו אותו  ידונו  שכן  עדיף ¿»ƒ

מכן  שלאחר  ובלבד  חטאיו  על  אותו 

בעולם  העונג  ואם הבא, לעולם יבוא

הכול  בסך  הוא עדן  בגן  היינו  הבא,

לנו  המוכר  מהעונג  יותר  ונעלה גדול 

כי  תמוהים מאיר  רבי  דברי  הזה, בעולם

לסבול  כדאי  שלא וייתכן  ונורא כבד  הוא החטאים על  מנת העונש על  אותו 

- ולכן  לגמרי  אחר  מסוג  בעונג  מדובר  שכאמור  אלא הבא לעולם »¿Û‡cלהגיע
e˙kL BÓÎe ,˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈeqÈ Ì‰ Ìp‰Èb ÈeqiL∆ƒ≈≈ƒ…≈ƒƒ¿ƒ¿≈¿∆»

eLz‰ ˙b‡'a'‰18התניא ‰Ô"aÓשבספר  ÌLa19eÏÈÙ‡L ¿ƒ∆∆«¿»¿≈»«¿«∆¬ƒ
ÈeqÈÏ ÏÏk CÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰L ÌÈÚL Bi‡ ÏL ÌÈeqÈƒƒ∆ƒƒ¿ƒ»»≈»∆∆∆¿»¿ƒ≈

,Ìp‰Èba ˙Á‡ ‰ÚL LÙp‰ במשך בגיהינום הנפש ייסורי  ˘Ú‰כי  «∆∆»»«««≈ƒ…
˙Á‡ ואפילו הזה העולם של  במושגים הייסורים מאשר  קשים יותר  הרבה הם

ואיומים) נוראים היו  בתנ "ך  איוב בספר  באריכות המסופר  (שכפי  איוב  ייסורי 

˘‰במשך  ÌÈÚ˘ שום ביניהם שאין  כך  כדי  עד  לעומתם כלל  נחשבים לא ,

ודמיון  È‡„kיחס ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿«
את  לסבול  ÈeqÈומשתלם Ïk»ƒ≈

'Á‡' BÓk eÏÈÙ‡ ,Ìp‰Èb≈ƒ…¬ƒ¿¬≈
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk ‰È‰L∆»»«»¿«»»ƒ

Ì‰Èba17, ז "ל חכמינו  כדברי  «≈ƒ…
ÓÏÚÏ‡בגמרא  È˙ÈÏ ÏÈLaƒ¿ƒ≈≈¿»¿»
È˙‡c,הבא לעולם ‡eÏÈÙלבוא ¿»ƒ¬ƒ

‰fnL ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆««¿∆ƒ∆
CÚ‰ ˜eÁ Ï„b ÔeÓ»…∆ƒ»∆∆
‚eÚ˙Ï ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚ˙c¿«¬≈»«∆¿«¬

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c20 וגודל ¿«≈∆««¿
התענוג  של  העצומה וההפלאה המעלה

שלתענוגי  עדן , בגן  הנשמות זוכות לו 

ודמיון  יחס שום אין  הזה העולם

Ô‚aלגביהם  Ìb ÔÎ BÓk ‰p‰ ,ƒ≈¿≈«¿«
‡Ùeb Ô„Ú עצמוÈ‰ פערים יש ≈∆»¬≈

(וכאמור  השונות הדרגות בין  עצומים

קץ") "לאין  רבות בדרגות מדובר 

העצומים  והפערים המרחקים ובגלל 

CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰ ˙Á‡ ‰‚„Ó«¿≈»««ƒ¿≈¬
Ïk ÔÎÏÂ ,‰iM‰ ‰‚„nÏ««¿≈»«¿ƒ»¿»≈»
ÏL B˙tÁÓ ‰ÂÎ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒ¿∆≈À»∆
‡e‰ ‰iÂk‰ ÔÈÚL ,BÁ¬≈∆ƒ¿««¿ƒ»
˙eÎiL BÏ ÔÈ‡ L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆≈«»

.‰Ê ÔÈÚÏ ÏÏk¿»¿ƒ¿»∆
‰‡ÏÙ‰‰Â ÈelÚ‰ Ïk ÈÁ‡Ïe¿«¬≈»»ƒ¿««¿»»

Ô„ÚŒÔ‚c לעיל ‰p‰המבוארים , ¿«≈∆ƒ≈
‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

˙BÈ ‰ÏÚ וההפלאה מ המעלה כל  «¬∆≈
עדן , גן  ‡BÓBשל  e‰fL וזו ∆∆¿

הכתוב  של  הפנימית המשמעות

ואומר  המצוות עבודת את המשבח

,Ïk Ó 'B‚ z„Ú היינו »«¿»≈……
Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÈ ˙BÏÚ Ô‰ ˙Bˆn‰L שיש וכיוון  "כל " נקרא שכאמור  ∆«ƒ¿≈«¬≈ƒ«≈∆

" נקרא רבות דרגות מגן ÂÓבו  יותר  נעלות שהמצוות בלבד  זו  ולא כל ",

- מזו  יתירה אלא ‡˙עדן  ÌÈNBÚ ‰ÁÓNa ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆
Ô„ÚŒÔb‰ מקיום כתוצאה היא עדן  בגן  האלוקי  האור  והמשכת גילוי  כי  ««≈∆
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ח      

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג ) ּדה ּנה  הוי'21ה ּוא , וּיּטע  ¿»ƒ¿»ְְֲִִִֵַַָָ

והינּו, מ ּקדם , ּבעדן ּגן ְְְֱִִֵֶֶֶַַֹאלקים 

על  ֿ עדן ה ּגן ֿ עדן ׁשּמעלת  ׁשּבגן היא  הע ֹולמ ֹות  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכלל ּות  ּדה ּנה , אלקים . הוי' מלא , ׁשם  ְְֱֱֲִִֵֵֵֶַָָָָֹנאמר 

ּפעמים  ל "ב  אלקים , ׁשם  מ ּבחינת  ה ּוא  ְְֱִִִִֵַָָָֹהע ֹולם 

ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה  נאמר  מ ֹורה 22אלקים  ּדאלקים  , ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹ

ה ּזה , ע ֹולם  רק  ולא  וההעלם . ה ּצמצ ּום  ענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעל 

היא  התה ּוּות ֹו ע ֹולם , ּבׁשם  ּׁשּנקרא  מה  ּכל  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָא ּלא 

ה ּוא  ההעלם  וענין אלקים . ּדׁשם  ההעלם  ֿ ידי  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹעל 

ׁשהא ֹור  היינּו הא ֹור , את  ׁשּמצמצם  רק  ְְְֵֶֶֶַַַָָֹלא 

זאת , ע ֹוד  א ּלא  למ ּטה , נמ ׁש אינֹו ְְְִֵֶֶַָָָָֹהעליֹון

ּובהס ּתר , ּבהעלם  ה ּוא  ּגּופא , ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָׁשהא ֹור 

אינֹו ׁשּבחיצ ֹונּיּות  ה ּפנימ ּיּות , על  ׁשּמעלים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַוהינּו

ׁשהם  הא ֹופ ּנים  ּוכמ ֹו ּבאמת . ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָנּכר 

(ּכּמבאר  הה ּׂשגה  הע ּדר  מ ּצד  ׁשּזה ּו ּגד ֹול , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּברע ׁש

אחר  ׁשּנר ּגׁש23ּבמק ֹום  הא ֹור  ׁשּגם  והינּו, ,( ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינם  ּובהס ּתר , ּבהעלם  זה  הרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָאצלם ,

על  ׁשּמעלים  ההעלם  ענין ׁשּזה ּו ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַמ ּׂשיגים ,

ההעלם  נע ׂשה  יֹותר  ׁשּלמ ּטה  ועד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָה ּפנימ ּיּות .

ה ּטבע  ּבגימטר ּיא  ׁשאלקים  ּדאף 24ּבאפן והינּו, , ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

כ ּו', ּפרטית  ּבה ׁשּגחה  ה ּוא  ׁשה ּכל  היא  ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהאמת 

ׁשּזה ּו ה ּטבע , מ ּצד  ה ּוא  ׁשּכן נדמה  ֿ מק ֹום , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמ ּכל 

ׁשם  ּכתיב  ֿ עדן ּבגן אמנם  ה ּפנימ ּיּות . על  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָההעלם 

ׁשם  ּגּלּוי ּבֹו ׁשּמאיר  אלקים , הוי' וּיּטע  ֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמלא ,

ּכאחד  ויהיה  הוה  היה  ּבׁשם 25הוי', ׁשּגם  והינּו, , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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ח .21) ב , ועוד.22)בראשית ג. קיב , ב . צו, ב . צד, חדש ובכ"מ .23)זהר א. מז, שלח  ד. כח , נשא לקו"ת פרדס 24)ראה

לקו"ת  רפ "ו. שעהיוה"א תניא סי "ח . צבי  חכם שו"ת והמרגיל). (ד"ה פ "ו האהבה שער ר"ח  פ "ב . הנתיבות) (שער יב  שער

ואילך. סע "ב  כב , ראה פ "ז 25)פ ' שעהיוה"א תניא פ "ט . תשע ) ולא עשר (שער א שער פרדס  (ברע "מ ). סע "ב  רנז, זח "ג

א). (פב ,

    
‡e‰ ÔÈÚ‰Â האמור ‚) את יותר  ובעומק יותר  בפרטיות ומבאר  והולך  ¿»ƒ¿»

ותחילה  עדן , בגן  המתגלים האורות על  המצוות קיום מעלת אודות לעיל 

עדן , גן  של  מעלתו  בגודל  ביאור  תוספת גן p‰c‰מקדים של  יצירתו  אודות ¿ƒ≈
בתורה È˙k21עדן  Ì„wÓכתוב Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ מצד ¿ƒ«ƒ«¬»»¡…ƒ«¿≈∆ƒ∆∆

‰Ô„ÚŒÔbמזרח  ˙ÏÚnL ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«¬«««≈∆
ÏÚ שאר˙BÓÏBÚ‰ העולם ועל  «»»

בפרט  Ó‡הזה Ô„ÚŒÔ‚aL ‡È‰ƒ∆¿«≈∆∆¡«
‡ÏÓ ÌL הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ,של  ≈»≈

˙eÏÏk ,‰p‰c .ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ¿ƒ≈¿»
ÌL ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ«≈

,ÌÈ˜Ï‡ בראשית" בתורה ככתוב ¡…ƒ
בזוהר  שמובא וכפי  אלוקים" ברא

Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌÈÓÚt "Ï¿»ƒ¡…ƒ∆¡«
˙ÈL‡a ‰NÚÓa22ÌÈ˜Ï‡c , ¿«¬≈¿≈ƒ∆¡…ƒ

העליונה  הגבורה מידת של  השם שהוא

ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BÓ∆«ƒ¿««ƒ¿
ÌÏÚ‰‰Â מדוד עולם לברוא כדי  כי  ¿«∆¿≈

צמצם  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ומוגבל ,

והעולם  ֿ גבול , הבלי  אורו  את והעלים

מוגבל . אור  המשכת ידי  על  …¿ÏÂ‡נברא
‰f‰ ÌÏBÚ ˜ התחתון ,הגשמי  «»«∆

ÌLa ‡˜pM ‰Ó Ïk ‡l‡∆»»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÏBÚ עליונים עולמות אפילו  »

‰˙‰B˙eeרוחניים  היצירה , ƒ¿«
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש ידי  על  שלו  והבריאה

‰‰ÌÏÚהוא  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆¿≈
האינסופי  האלוקי  האור  של  וההסתר 

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc שם באמצעות ¿≈¡…ƒ
ההעלם  כוח על  המורה אלוקים

Ï‡וההסתר  ‡e‰ ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚÂ .¿ƒ¿««∆¿≈…
ÌˆÓˆnL ˜ גילוי ‡˙ומעלים «∆¿«¿≈∆

ÔBÈÏÚ‰ B‡‰L eÈÈ‰ ,B‡‰»«¿∆»»∆¿
CLÓ BÈ‡ ומתגלה,‰hÓÏ ≈ƒ¿»¿«»

LiL B‡‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»∆≈
Ba עולם באותו  מאיר  הוא Ùeb‡וכן  »

‰eiÓÈt˙עצמו  ÏÚ ÌÈÏÚnL eÈ‰Â ,zÒ‰e ÌÏÚ‰a ‡e‰ ,¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿∆«¿ƒ««¿ƒƒ
ונסתרת  נעלמת שלו  שהפנימיות כזה באופן  ‡BÈשבא ˙eiBˆÈÁaL ,∆¿ƒƒ≈

˙Ó‡a ‡e‰L BÓk k, ובגלוי בחיצוניות שהוא כפי  בו  מביטים וכאשר  ƒ»¿∆∆¡∆
החיצוניות  ורק נעלמת אלא וניכרת נראית לא שלו  והפנימית האמיתית המהות

בגלוי  ‰‡ÌÈpÙBנראית BÓÎe העליונה. שבמרכבה הקודש Ì‰Lוחיות ¿»«ƒ∆≈
ÌB˜Óa ‡nk) ‰‚O‰‰ cÚ‰ „vÓ e‰fL ,ÏB„b LÚa¿««»∆∆ƒ«∆¿≈««»»«¿…»¿»

Á‡23 נקלטים שהדברים וככל  וההתרגשות, מההתפעלות נובע שהרעש «≈
והתפעלות  'רעש' פחות יש יותר  LbpLונתפסים B‡‰ ÌbL ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆«»∆ƒ¿»

ÌÏˆ‡, מוגבל אור  אלא ֿ גבול  הבלי  סוף אין  אור  שאינו  בגילוי  בהם ומאיר  ∆¿»
ÌÈ‚ÈOÓ,כנ "ל , ÌÈ‡L ,zÒ‰e ÌÏÚ‰a ‰Ê È‰ חיצוניות רק כי  ¬≈∆¿∆¿≈¿∆¿≈∆≈»«ƒƒ

מתג  הפנימיות האור  אבל  להם לית

ונסתרת  מכוסה ÔÈÚנשארת e‰fL∆∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÈÏÚnL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆«¿ƒ«
˙BÈ ‰hÓlL „ÚÂ .˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿«∆¿«»≈
יותר  נחות בעולם שמדובר  ככל 

הרי  שבו , האלוקות גילוי  מבחינת

והפנימיות  יותר  גדול  וההסתר  ההעלם

שבעולם  ועד  נעלמת ויותר  מכוסה יותר 

גדול  כך  כל  הוא וההסתר  ההעלם הזה

אשר  ÔÙ‡aעד  ÌÏÚ‰‰ ‰NÚ«¬∆«∆¿≈¿…∆
ÌÈ˜Ï‡L ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  שמו  ∆¡…ƒ

ולהסתיר  להעלים הכוח נקרא שבו  הוא

‡iËÓÈ‚a של הגימטרייא כמו  (86) ¿ƒ«¿ƒ»
Úh‰24,eÈ‰Â עד , מלמד  הדבר  «∆«¿«¿

גדול  וההסתר  ההעלם »¿Û‡cכמה
‡e‰ Ïk‰L ‡È‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ∆«…

'eÎ ˙ÈËt ‰ÁbL‰a והעולם ¿«¿»»¿»ƒ
של  השגחה ידי  על  העת כל  מתנהל 

ופרט  פרט כל  על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

וכד ', קלה תנועה כל  «ŒÏkÓƒועל 
‰Ó„ ,ÌB˜Ó בשר ÔkLלעיני  »ƒ¿∆∆≈

‡e‰ היא העולם של  ההתנהלות  שכל 

Úh‰ „vÓ לא גשמיות ובעיניים ƒ««∆«
פרט  כל  שבתוך  האלוקות את רואים

בבריאה, ÏÚופרט  ÌÏÚ‰‰ e‰fL∆∆«∆¿≈«
˙eiÓÈt‰ שהדברים כך  האמת, ועל  «¿ƒƒ

בחיצוניות. שהם כפי  רק נראים

ÌL È˙k Ô„ÚŒÔ‚a ÌÓ‡»¿»¿«≈∆¿ƒ≈
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ ,‡ÏÓ»≈«ƒ«¬»»¡…ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL Èelb Ba È‡nL∆≈ƒƒ≈¬»»

שם  על  È‰ÈÂ‰שהוא ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k25,eÈ‰Â "הוי ', ידי  על  ונוצר  ניטע שהגן  אומר  שהכתוב כיוון  ¿∆»¿«¿

של  הגבול  כוח על  שמורה הוי ' שם של  בשילוב שמדובר  מובן  אלוקים"

כאחד  ויהיה הווה הי ' הוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שמצידו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

העבר  העולם, של  הגבולות לפי  שהרי  והגבלה, מדידה מכל  למעלה (היינו 

על  המורה אלוקים שם עם ונפרדים) שונים גדרים הם והעתיד  וההווה

כך  וההסתר  ÔÈÚההגבלה ÏÚ ‰BnL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ÌbL∆«¿≈¡…ƒ∆∆«ƒ¿«
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ט         

ׁשם  מאיר  הע ֹולמ ֹות , ענין על  ׁשּמֹורה  ְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאלקים 

ּגּלּוי  ֿ עדן ּבגן יׁש ולכן מע ֹולמ ֹות . ׁשּלמעלה  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהוי'

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ונהנין 26אלק ּות , יֹוׁשבין ְְְֱֱֲִִֵֶַַַַֹ

ה ּגּלּוי. מענין היא  ׁשההנאה  ה ּׁשכינה , ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמ ּזיו

יּובן e‡eד ) ֿ עדן, ׁשּבגן הוי' ׁשם  ּגּלּוי ענין ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הוי' ׁשם  האדם ,מ ּגּלּוי ׁשּבנפ ׁש ְֲִִֵֶֶֶָָָָָ

על ֿ נע ׂשה  ֿ עדן ה ּגן ׁשענין לעיל  נת ּבאר  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהרי

ׁשּבגןֿ הוי' ׁשם  ענין ולכן, האדם , עב ֹודת  ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָידי

ּכמ ֹו האדם , ׁשּבנפ ׁש הוי' ׁשם  מענין יּובן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעדן

אחד 27ׁשּכת ּוב  ׁשּבכל  ע ּמֹו, הוי' חלק  ּכי ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

א ֹות  ּדה ּנה , הענין, ּובא ּור  הוי'. ׁשם  יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָמ ּיׂשראל 

וה ּוא  ה ּבּטּול , ענין על  מ ֹורה  הוי' ּדׁשם  ְְְֲִִֵֶַַַָָיּו"ד 

ה ּזקן  ר ּבנּו ׁשּכתב  ּוכמ ֹו החכמה , ְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת 

נר ּגׁש28ּבה ּגהה  ׁשּבחכמה  ה ּמּגיד , מ ֹור ֹו ּבׁשם  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

מדרגת  היא  וזֹו זּולת ֹו, ואין ה ּוא  לב ּדֹו ְְְְִֵֵֶַַַָׁשה ּוא 

ּבאפן  ההת ּבֹוננּות  על  מ ֹורה  ה "א  וא ֹות  ְְְְְִֵֶַַַָָָֹהחכמה .

וא "ו  וא ֹות  ה ּבינה . ענין וה ּוא  ורחב ,  אר ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשל 

יֹותר  ּובפרט ּיּות  ויראה , אהבה  ה ּמּדֹות  ענין ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָה ּוא 

ענין  ה ּוא  אחר ֹונה  ה "א  וא ֹות  מ ּדֹות . ה ּׁשּׁשה  ְְֲִִִֵַַַָָָּכל 

הא ֹות ּיֹות , ד ' ּכל  וה ּנה , ּומע ׂשה . ּדּבּור  ְֲֲִִִֵֶַַָָָָמח ׁשבה 

ּומע ׂשה , ּדּבּור  מח ׁשבה  עד  החכמה  מ ּכח  ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹהיינּו

ּבחכמה , ּוכמ ֹו ה ּתענּוג . ענין ּבהם  יׁש ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָהרי

צהב ּו ּוכמ ֹו ּתענּוג , יׁש ׂשכל  איזה  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהמצאת 

חדתא  ּתֹוספ ּתא  ׁשּמצא  א ּבה ּו ר ּבי ׁשל  .29ּפניו ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבבינה  ה ּוא  ע ּתיק  ּדהת ּגּלּות  ּבבינה , וכן 30וכן . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּוכ ׁשם  ּבּתענּוגים , אהבה  ּכמ ֹו ּתענּוג , יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָּבמ ּדֹות 

ה ּמּדֹות , ּוׁשאר  ּביראה  ּגם  ה ּוא  ּכן ּבאהבה , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָׁשה ּוא 

ּדּבּור  מח ׁשבה  ׁשּגם  ועד  ּתענּוג , ּבהם  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש
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לך. ר"פ  תו"א א. קעח , זח "ג

    
LÈ ÔÎÏÂ .˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL È‡Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»≈ƒ≈¬»»∆¿«¿»≈»¿»≈≈

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók ,˙e˜Ï‡ Èelb Ô„ÚŒÔ‚a26ÔÈLBÈ ¿«≈∆ƒ¡…¿«¬««≈«¿ƒ
עדן  בגן  ÔÈÚÓהנשמות ‡È‰ ‰‡‰‰L ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆«¬»»ƒ≈ƒ¿«

Èelb‰ והדבר אותו  ולקלוט לקבל  צריך  האלוקי  מהאור  ליהנות כדי  שהרי  «ƒ
בגילוי  מאיר  האור  כאשר  רק אפשרי 

ונסתר  נעלם הוא כאשר  .ולא
'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÔÈÚ e‡e („≈ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÌL ÈelbÓ ÔeÈ ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆»ƒƒ≈
È‰L ,Ì„‡‰ LÙaL 'ÈÂ‰¬»»∆¿∆∆»»»∆¬≈
Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ‡a˙ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«««≈∆
,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¬«»»»
נמשך  האלוקי  שהאור  בתניא כמבואר 

שבני  המצוות על  עדן  בגן  ומתגלה

הזה  בעולם עושים ≈«¿ÔÎÏÂ,ישראל 
ÔÈÚ של ‰ÈÂ'ההתגלות ÌL ƒ¿«≈¬»»

ÔÈÚÓ ÔeÈ Ô„ÚŒÔ‚aL ההתגלות ∆¿«≈∆»≈ƒ¿«
‰‡„Ì,של  LÙaL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆¿∆∆»»»

e˙kL BÓk27 האזינו בשירת ¿∆»
BnÚ,שבתורה  'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»«

דהיינו  בחסידות «¿∆ÏÎaLומבואר 
.'ÈÂ‰ ÌL LÈ Ï‡NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈≈¬»»
˙B‡ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈

‰BÓ 'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ גם ¿≈¬»»»
כנקודה  שהיא בצורתה וגם בתוכנה

בלבד  ÔÈÚקטנה ÏÚ שהוא הקטנות «ƒ¿«
כלפי ‰Ïehaעניין  המציאות של  «ƒ

ÈÁa˙האלוקות  ‡e‰Â ספירת , ¿¿ƒ«
ea ˙kL BÓÎe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿∆»««≈

‰‰b‰a Ô˜f‰28BBÓ ÌLa «»»¿«»»¿≈
‰ÓÎÁaL ,„Èbn‰ ראשית שהיא ««ƒ∆«»¿»

BcÏהספירות  ‡e‰L Lbƒ¿»∆¿«
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ ּבטל והכול  ¿≈»ֵָ

זולתו  עצמאית מציאות שום ואין  לגביו 

‰ÓÎÁ‰ ˙‚„Ó ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿≈««»¿»
כתוב  לכן  בתניא, זו  בהגהה (וככתוב

הוא  ברוך  סוף אין  "שאור  חיים בעץ

האצילות  בעולם אפילו  מתייחד  אינו 

תחילה  התלבשותו  ידי  על  אלא

החכמה") ‰"‡בספירת ˙B‡Â¿≈
‰BÓ בצורתה וגם בתוכנה ‡Cגם ÏL ÔÙ‡a ˙eBa˙‰‰ ÏÚ »««ƒ¿¿¿…∆∆…∆
,ÁÂ בלבד כנקודה היה השכלי  הרעיון  החכמה שבבחינת e‰Â‡לאחר  ¿…«¿

,‰‡ÈÂ ‰‰‡ ˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰ Â"‡Â ˙B‡Â .‰Èa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»¿»ƒ¿««ƒ«¬»¿ƒ¿»
לגביהם  'ענפים' כמו  הן  המידות שאר  וכל  המידות עיקר  eiËÙeƒ¿»ƒ˙שהם

˙BÈ מורה ‡BÁ‰על הוא"ו  ‡"‰ ˙B‡Â .˙BcÓ ‰MM‰ Ïk ≈»«ƒ»ƒ¿≈«¬»
הוי ' שם של  NÚÓe‰השנייה eac ‰LÁÓ ÔÈÚ ‡e‰ שהם ƒ¿««¬»»ƒ«¬∆

בתניא). (כמבואר  והמידות השכל  הם הנפש, כוחות של  ה'לבושים'

Ïk ,‰p‰Â של ובתוכן  בצורה הנרמזים הנפש ולבושי  „'כוחות ¿ƒ≈»
˙Bi˙B‡‰' הוי שם ‰eÈÈשל  החל , »ƒ«¿ֵֵ

‰ÓÎÁ‰ ÁkÓ כוחות ראשית שהוא ƒ…««»¿»
eacהשכל  ‰LÁÓ „Ú««¬»»ƒ

,‰NÚÓe שדרכם הנפש לבושי  שהם «¬∆
ביטוי  לידי  באים ‰Èהכוחות ,¬≈

‰eÚz‚.בכולם  ÔÈÚ Ì‰a LÈ≈»∆ƒ¿«««¬
BÓÎe למשל,‰ÓÎÁa ¿¿»¿»

ÏÎN ‰ÊÈ‡ ˙‡ˆÓ‰aL רעיון ∆¿«¿»«≈∆≈∆
כלשהו  חדש eÚz‚,שכלי  LÈ ,≈«¬

BÓÎe ז "ל חכמינו  ˆ‰eשאמרו  ¿»¬
e‰a‡ Èa ÏL ÂÈt עונג מרוב »»∆«ƒ«»

מכך  zÙÒBz‡והנאה ‡ˆnL∆»»∆¿»
‡˙„Á שההמצאה ,29חדשה הרי  ¬»»

שהחכמה  וכיוון  עונג . גורמים והחידוש

תחילת  הראשונית, הנקודה היא

תענוג . ישנו  שבחכמה מובן  ההמצאה,

˜ÈzÚ ˙elb˙‰c ,‰Èa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ
שבכתר  וחסידות בקבלה מבואר 

יש  הספירות) מעשר  (שלמעלה העליון 

ב  (חיצוניות שתי  אנפין " "אריך  חינות

הכתר ). (פנימיות יומין " ו "עתיק הכתר )

לעניין  מקביל  "אריך " הנפש ובכוחות

התענוג . לעניין  מקביל  ו "עתיק" הרצון 

העונג  היינו  עתיק, בחינת והתגלות

‰Èa ‡e‰30 בלקוטי (כמבואר  ¿ƒ»
משל  דרך  על  "כמו  השנה: ראש תורה

השגה  איזה לו  כשנופל  למטה באדם

מתמלא  הוא עמקות באיזו  חדש ושכל 

התפשטות  התגלות עיקר  אמנם תענוג ,

כך  אחר  דווקא הוא בשלימות התענוג 

בהרחבת  הזאת העמקות כשמשיג 

בינתו "). ורוחב BcÓa˙שכלו  ÔÎÂ¿≈¿ƒ
‰‰‡ BÓk ,‚eÚz LÈ שהיא ≈«¬¿«¬»

באופנים  ובאה החסד  מידת התגלות

של  ולדרגה לאופי  בהתאם שונים

הדרגות  ואחת אהבה האהבה היא באהבה ÌLÎeהנעלות ,ÌÈ‚eÚza««¬ƒ¿≈
‰‰‡a ‡e‰L גורמת מורגשת בתחושה המידה Ôkתענוג שהתגלות , ∆¿«¬»≈

,‚eÚz Ì‰a LiL ,˙Bcn‰ ‡Le ‰‡Èa Ìb ‡e‰ הנובע «¿ƒ¿»¿»«ƒ∆≈»∆«¬
מורגשת  בתחושה המידות eacמפעולת ‰LÁÓ ÌbL „ÚÂ¿«∆««¬»»ƒ
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י      

הא ֹות ּיֹות  ׁשד ' ּוכ ׁשם  ּתענּוג . ּבהם  יׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָּומע ׂשה 

ּבד ' יּובן  ּכ ה ּתענּוג, המ ׁשכת  ּבהם  יׁש ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּנפ ׁש

ה ּוא  ֿ ידם  ׁשעל  ֿ עדן, ׁשּבגן הוי' ׁשם  ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָא ֹות ּיֹות 

ונהנין  ׁשּיֹוׁשבין ׁשּזה ּו העליֹון, ּתענּוג  ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָהמ ׁשכת 

ה ּתענּוג . ענין ה ּוא  ׁשהנאה  ה ּׁשכינה , ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָמ ּזיו

ÌÓ‡ עדן ֿ ׁשּבגן ׁשה ּתענּוג  מ ּובן ּגּופא  מ ּזה  »¿»ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ע  הארה אינֹו אם  ּכי ה ּתענּוג , צם  ֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּבכח ֹות  ה ּתענּוג  ּבהמ ׁשכת  ּוכמ ֹו ּבלבד . ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַָֹֻמצמצמת 

ה ּנפ ׁש, ּכח ֹות  ּבכל  ּתענּוג  ׁשּיׁש אף  ה ּנה  ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה ּנפ ׁש,

ּוכמ ֹו ה ּתענּוג , עצם  זה  אין ֿ מק ֹום , ְֲִֵֶֶֶַַָָמ ּכל 

הרי  ּתענּוג , ּבזה  ׁשּיׁש ׁשאף  חכמה , ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהמצאת 

ּוראיה  ה ּתענּוג , עם  אחד  ּדבר  נע ׂשית  לא  ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹהחכמה 

הרי  ההמצאה  ׁשּבׁשעת  ר ֹואים  אנּו ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלזה ,

ה ּׂשכל  ּכׁשּנתיּׁשן ּכ ֿ ואחר  רב , ענג  מתמ ּלא  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹה ּוא 

את  מ ֹוסר  ׁשּכא ׁשר  ועד  הענג , א ֹות ֹו ּבזה  ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאין

וטעם  ּכלל , ענג  ּבזה  אין אזי לזּולת ֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה ּׂשכל 

ּבבחינת  ה ּוא  ּבׁשר ׁשֹו ׁשה ּׂשכל  אף  ּכי, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה ּדבר ,

ּבמציא ּות  נע ׂשה  ּבהת ּגּלּות ֹו ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָה ּתענּוג ,

ּבלבד . ה ּתענּוג  הארת  ה ּוא  ׁשּבֹו וה ּתענּוג  ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָׂשכל ,

ה ּתענּוג מתצמצם  למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ּככל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָולכן,

לתענּוג ׁשּבחכמה  ה ּתענּוג  ּדֹומה  ׁשאינֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָיֹותר ,

ּוכמ ֹו ּומע ׂשה . ּדּבּור  למח ׁשבה  עד  וכ ּו' ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָׁשּבבינה 

ֿ עדן, ׁשּבגן העליֹון ה ּתענּוג  ּבג ּלּוי ּגם  יּובן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָכן

ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ּבלבד . מצמצמת  הארה  ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשה ּוא 

ׁשּבענין  היינּו, מ ּקדם , ּבעדן ּגן אלקים  הוי' ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוּיּטע 

נאמר  הוי' ׁשם  על ֿידי ֿ עדן ּבגן ה ּתענּוג  ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמ ׁשכת 

הרי  למ ּטה , ה ּנטיעה  ּבענין ּדכמ ֹו וּיּטע , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָה ּלׁשֹון

ׁשּבארץ  ה ּצֹומח  מ ּכח  ׁשּגדל  ה ּפרי ׁשּׁשרש  ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאף 

ּכלל  ער ֹו ֿ אין ֿ מק ֹום , מ ּכל  למעלה , מה ּמּזל  ְְְֲִֵֵַַַָָָָָה ּוא 

והינּו, ׁשּבמ ּזל , ה ּמתיק ּות  לג ּבי ה ּפרי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמתיק ּות 
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יי         

ּבאים  ׁשּבּפרי ה ּפרטים  ׁשּכל  היֹות  ְְְֱִִִִֶֶַַָָָּדעם 

נע ׂשה  עליֹון ׁשּמחסד  מה ּמּזל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּומ ׁשּתל ׁשלים 

ׁשּבּפרי, החמיצ ּות  נע ׂשה  ּומ ּגב ּורה  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָה ּמתיק ּות ,

ׁשהמתיק ּות  ּבפ ׁשיט ּות  מ ּובן הרי ֿ מק ֹום , ְְֲִִִִֵֶַָָָמ ּכל 

לחסד  ּכלל   ּבער אינם  ׁשּבּפרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוהחמיצ ּות 

ּבהמ ׁשכת  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ׁשּבמ ּזל , ְְְְֵֶַַַַַָָָּוגב ּורה 

ה ּנטיעה  ּבדגמת  ׁשהיא  ֿ עדן, ׁשּבגן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֻה ּתענּוג 

ּבלבד . הארה  ְִִֶֶַָָׁשהיא 

e‰ÊÂ עצי יׂשּבע ּו ֿ עדן ּגן ּגּבי ּׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּגם  ¿∆ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

נטע  א ׁשר  ג ֹו' מ ּלׁשֹון 31הוי' ה ּוא  עצי , ְֲֲֲִֵֶָָָָ

ּוכמ ֹו ׂשכל עצה , ׁשּמׁשּפיע  הרב  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עצ ֹות  ל ׁשית  ׁשּצרי אליו, ער ֹו ֿ ׁשּבאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלתלמיד 

את  לק ּבל  ׁשּיּוכל  ל ּתלמיד  לה ׁשּפיע  אי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַּבנפ ׁשֹו

היא  ֿ עדן ׁשּבגן ההמ ׁשכה  ּגם  כן ּוכמ ֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה ּׂשכל ,

ר ּבים , ל ׁשֹון ועצי עצה , מ ּלׁשֹון הוי', ּדעצי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאפן

ּכּמה  היינּו עצ ֹות , וכ ּמה  ּכּמה  להיֹות  ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּצרי

הוי' ׁשם  להיֹות  ׁשּיּוכל  ּכדי צמצ ּומים , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוכ ּמה 

היא  ההמ ׁשכה  הרי זה  לאחרי וגם  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּנבראים ,

הארה  ׁשהיא  נטע ), (א ׁשר  ּבלבד  נטיעה  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבבחינת 

ְִַּבלבד .

עצמ ֹו.p‰Â‰ה ) מ ּצד  ֿ עדן ה ּגן ענין ה ּוא  זה  ּכל  ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַַַַַָ

לעבד ּה ֿ עדן בגן וּיּניחה ּו ֿ ידי על   ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָא

ּכּנ"ל , ה ּקר ּבנֹות  עב ֹודת  ענין ׁשה ּוא  ְְְְֲִֶַַַַַָָָָּול ׁשמר ּה,

ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו יֹותר , נעלית  ּבחינה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָממ ׁשיכים 

ּבזה , והענין ּכל . מרב  ג ֹו' עבד ּת ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלעיל 

עב ֹודת  ה ּוא  ׁשּכלל ּותן ה ּמצ ֹות , מע ׂשה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָּדה ּנה ,

מצ ֹות  וז' ּדא ֹורייתא  מצ ֹות  תרי"ג  הרי ְְְְְְֲִִֵַַָָָה ּקר ּבנֹות ,

ּדכתר  א ֹור ֹות  תר "ך  הן ה ּכתר ,32ּדר ּבנן ּפנימ ּיּות  , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ה ּמר ּכב  ּתענּוג  זה  ׁשאין ה ּתענּוג , אמ ּתית  ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשה ּוא 

עצמי. ּתענּוג  ה ּפׁשּוט , ּתענּוג  אם  ּכי ּדבר , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבאיזה 
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טז.31) קד, יתרו 32)תהלים של"ה פל"ח . ח "ג להרמ "א העולה תורת בספר הובא ויטאל) (להר"ד תורה כתר ספר ראה

ועוד. פ "ג. והנהגה מהות שער פרדס  וראה ואילך). סע "ב  (קמט , סכ"ט  אגה"ק  תניא א. תטז,

    
החיים  מקור  והוא גדל " לו  ש"אומר  עליון  רוחני  שורש היינו  "מזל " יש צמח

צומח, אותו  ÏÏkשל  CBÚŒÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ מקום שום ואין  ƒ»»≈¬¿»
בין  ודמיון  ‰Ètלהשוואה ˙e˜È˙Ó הגשמי˙e˜È˙n‰ Èa‚Ï הרוחנית ¿ƒ«¿ƒ¿«≈«¿ƒ

ÏfÓaL הרוחני ‰ÌÈËtהעליון  ÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â , ∆««»¿«¿¿ƒ¡∆»«¿»ƒ
ÈtaL הגשמיÌÈ‡a ∆«¿ƒ»ƒ

Ïfn‰Ó ÌÈÏLÏzLÓe הרוחני, ƒ¿«¿¿ƒ≈««»
‰NÚ ÔBÈÏÚ „ÒÁnL∆≈∆∆∆¿«¬∆
‰NÚ ‰ebÓe ,˙e˜È˙n‰«¿ƒƒ¿»«¬∆

,ÈtaL ˙eˆÈÓÁ‰ כן ואם «¬ƒ∆«¿ƒ
השורש  בין  כלשהו  יחס יש לכאורה

למתיקות  החסד  במידת הרוחני 

מתיקות  גורם שהחסד  והראיה הגשמית

חמיצות גורמת «ŒÏkÓƒוהגבורה
˙eËÈLÙa ÔeÓ È‰ ,ÌB˜Ó»¬≈»ƒ¿ƒ
˙eˆÈÓÁ‰Â ˙e˜È˙Ó‰L∆«¿ƒ¿«¬ƒ
ÏÏk CÚa ÌÈ‡ ÈtaL∆«¿ƒ≈»¿∆∆¿»

ÏfÓaL ‰e‚e „ÒÁÏ והאמת ¿∆∆¿»∆««»
לדמות  מקום שום אין  שכאמור  היא

מידת  של  ה'מתיקות' בין  ולהשוות

גשמי  פרי  של  למתיקות העליונה החסד 

מאד  בהארה רק מדובר  ובוודאי 

מצומצמת, ומאד  ÔÎמועטת BÓÎe¿≈
‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰«¿«¿»«««¬

מדובר Ô„ÚŒÔ‚aLהעליון  שאמנם ∆¿«≈∆
העליון  התענוג  עניין  של  בהתגלות

שהשורש  הכוונה אין  אבל  באלוקות

אלא מתגלה, המשכה È‰L‡עצמו  ∆ƒ
È‰L‡והתגלות  ‰ÚÈËp‰ ˙Ó‚„a¿À¿««¿ƒ»∆ƒ
‰‡‰ ומצומצמת Ïa„.מועטת ∆»»ƒ¿«

Ôk Ìb e‰ÊÂ של הפנימי  הפירוש ¿∆«≈
Ô„ÚŒÔb Èab e˙kM ‰Ó«∆»«≈«≈∆
L‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ÈˆÚ eÚaNÈƒ¿¿¬≈¬»»¬∆

ÚË31‡e‰ ÈˆÚ ÔBLlÓגם , »»¬≈ƒ¿
ÏLÓŒCcŒÏÚ BÓÎe ,‰ˆÚ≈»¿«∆∆»»
„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLnL ‰»«∆«¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ

,ÂÈÏ‡ CBÚŒÔÈ‡aL כאשר ∆¿≈¬≈»
הם  והתלמיד  הרב בין  והפער  המרחק

שאין  עד  שיעור  לאין  ועצומים גדולים

דמיון  כל  הרב CÈvLביניהם ∆»ƒ
CÈ‡ BLÙa ˙BˆÚ ˙ÈLÏ»ƒ≈¿«¿≈

„ÈÓÏzÏ ÚÈtL‰Ï הרעיון את ¿«¿ƒ«««¿ƒ
כזו  במידה מצומצמת בצורה Ïa˜Ïהשכלי  ÏÎeiLולקלוט˙‡ ∆«¿«≈∆

,ÏÎO‰ שהתלמיד כדי  ל 'עצות' זקוקה לתלמיד  מהרב שההשפעה וכשם «≈∆

ביניהם  העצום הפער  למרות השכליים הרעיונות את Ìbיקלוט ÔÎ BÓÎe¿≈«
‰ÎLÓ‰‰ העליון העונג  ÈˆÚcוהתגלות ÔÙ‡a ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ««¿»»∆¿«≈∆ƒ¿…∆«¬≈

‰ˆÚ ÔBLlÓ ,'ÈÂ‰ ממנו שתישאר  עד  התענוג  את לצמצם צורך  יש כי  ¬»»ƒ¿≈»
אלא  די  לא ובכך  בלבד , מועטת CÈvLהארה ,ÌÈa ÔBLÏ ÈˆÚÂ«¬≈¿«ƒ∆»ƒ

,˙BˆÚ ‰nÎÂ ‰nk ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿«»≈
,ÌÈÓeˆÓˆ ‰nÎÂ ‰nk eÈÈ‰«¿«»¿«»ƒ¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿≈¬»»
‰Ê ÈÁ‡Ï Ì‚Â ,ÌÈ‡pa«ƒ¿»ƒ¿«¿«¬≈∆
שאיפשרו  הרבים הצמצומים לאחר 

לנבראים  האלוקי  האור  ירידת עצם את

‰ÎLÓ‰‰ È‰ עדן ‰È‡שבגן  ¬≈««¿»»ƒ
L‡) „Ïa ‰ÚÈË ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¬∆
.„Ïa ‰‡‰ ‡È‰L ,(ÚË»»∆ƒ∆»»ƒ¿«

‰Ê Ïk ‰p‰Â לעיל ‰) האמור  כל  ¿ƒ≈»∆
והמצומצמת  המועטת ההארה אודות

עדן  ‰Ô„ÚŒÔbשבגן  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««≈∆
BÓˆÚ „vÓ על ונברא שנוצר  כפי  ƒ««¿

מתחילתו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ‡Cידי  .«
e‰ÁÈpiÂ È„ÈŒÏÚ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש «¿≈««ƒ≈

האדם  d„ÚÏאת Ô„ÚŒÔ‚¿«≈∆¿»¿»
˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,dÓLÏe¿»¿»∆ƒ¿«¬«

ÌÈÎÈLÓÓ ,Ï"pk ˙Baw‰ בגן «»¿»«««¿ƒƒ
˙BÈעדן  ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa שאיננה ¿ƒ»«¬≈≈

מועטת, הארה ‡a˙pLרק BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
Ó 'B‚ z„Ú ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿«»«¿»≈…

Ïk גודל את למדים זה שמפסוק …
המצוות.המע  בקיום ה' עבודת של  לה

‰NÚÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬≈
‡e‰ Ô˙eÏÏkL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿»»

˙Baw‰ ˙„BÚ מעלתה שבגלל  ¬««»¿»
עבודת  של  המיוחדת וחשיבותה

המצוות  כל  את כוללת היא ,הקרבנות
‡˙ÈÈB‡c ˙BˆÓ ‚"È˙ È‰¬≈ƒ¿¿«¿»
Í"˙ Ô‰ Ôac ˙BˆÓ 'ÊÂ¿ƒ¿¿«»»≈

˙Îc ˙BB‡32, העליון הכתר  ¿∆∆
עצמו  ובכתר  מהספירות שלמעלה

מתוך  במיוחד  נעלית להמשכה הכוונה

‡e‰L ,˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈ‡L ,‚eÚz‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ««¬∆≈∆
Èk ,c ‰ÊÈ‡a kn‰ ‚eÚz«¬«À¿»¿≈∆»»ƒ
‚eÚz ,ËeLt‰ ‚eÚz Ì‡ƒ«¬«»«¬

ÈÓˆÚ עדן בגן  נמשך  התענוג  שעניין  כפי  התענוג  של  מועטת הארה רק .ולא «¿ƒ
היא  הנפש בכוחות שהוא כפי  מורכב לתענוג  עצמי  תענוג  בין  ההבדל  נקודת
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יב      

נאמר  ֿ זה  למעלה 33ועל  הוי', על  ּתתע ּנג  אז ְְְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבחינת  ה ּוא  עצמ ֹו מ ּצד  ֿ עדן ׁשּגן היינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָמהוי',

ּתענּוג אינֹו ׁשּבהוי' ׁשה ּתענּוג  ּכּנ"ל , ֲֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָהוי'

וכ ּנ"ל  ּדבר , ּבאיזה  מר ּכב  ה ּוא  א ּלא  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻהעצמי,

אז  ׁשּכת ּוב  מה  אמנם  ה ּנפ ׁש. ּכח ֹות  ְְִֶֶֶַַַָָָָֹּבמ ׁשל 

עצמי  ּתענּוג  המ ׁשכת  ה ּוא  הוי' על  ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָּתתע ּנג 

ריח  קר ּבנֹות  ּגּבי ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ּפׁשּוט . ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָותענּוג 

להוי' הוי',34ניח ֹוח  ּבׁשם  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  , ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ל ׁשם  הוי' מ ּׁשם  היא  ההמ ׁשכה  ֿ עדן ׁשּבגן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהינּו,

ריח  נע ׂשה  ה ּקר ּבנֹות  ֿ ידי על  אבל  ּכּנ"ל , ְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹאלקים 

הוי', מ ּׁשם  למעלה  ׁשּמּגיעים  להוי', ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָניח ֹוח 

ּבׁשם  יֹותר , למ ּטה  וגם  ּבה ּוי', ממ ׁשיכים  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּומ ּׁשם 

ניח ֹוח , ּדריח  ּבאפן ה ּוא  ההמ ׁשכה  וסדר  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאלקים .

ׁשל  ּבאפן ׁשה ּוא  הריח , ענין ה ּוא  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּבתח ּלה 

ניח ֹוח , ּכ ֿ ואחר  למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָהעלאה 

ּכמאמר  למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ענין 35ׁשה ּוא  ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ

כן  ּוכמ ֹו רצ ֹוני. ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי לפני ר ּוח  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָנחת 

ּדגמת  ׁשהיא  ה ּתפ ּלה  ּבעב ֹודת  עכ ׁשו ְְְֲִִֶַַַַַַָָֻּגם 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּכנגד 36ה ּקר ּבנֹות , ּתפ ּלֹות  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

ארצה  מ ּצב  ס ּלם  היא  ׁשה ּתפ ּלה  ּתקנּו, ְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻּתמידין

ה ּׁשמימה  מ ּגיע  היא 37ורא ׁשֹו ׁשּבתח ּלה  , ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ממ ׁשיכים  ּכ ֿ ואחר  מהוי', למעלה  עד  ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָההעלאה 

ׁשּנמ ׁש ועד  לאלקים , ּומה ּוי' הוי', ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹל ׁשם 

ּובפרט ּיּות  ה ּגׁשמי. ה ּזה  ּבע ֹולם  וגם  ְְְִִִֶַַַַָָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ּכמבאר  ּותפ ּלין, ׁשמע  קריאת  ענין ּבפר ּוׁש38ה ּוא  ְְְְְְִִִִֵַַַַָֹ
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יד.33) נח , ועוד.34)ישעי ' ח . כח , פינחס  ט . א, שם.35)ויקרא פינחס  ופרש"י  ספרי  שם. ויקרא ופרש"י  ברכות 36)תו"כ

ב . א).37)כו, (פג, תמ "ה תקו"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, ח "א זהר וראה יב . כח , ואילך.38)ויצא א מב , שלח  לקו"ת  ראה

תשי "ב  שלח  דש"פ  תבואו כי  ד"ה ואילך. נו ע ' תרח "ץ  ואילך. יט  ע ' תרנ"ד סה"מ  ואילך. כח  ע ' מארז"ל על אדה"ז מאמרי 

ואילך). 8 ע ' ח "ו (תו"מ 

    
מטרה  כלפי  שמכוון  בתענוג  ש'יתלבש' בלי  העונג  עניין  הוא עצמי  שתענוג 

הוא  המורכב תענוג  ואילו  והגדרה 'ציור ' ללא 'פשוט' תענוג  והוא מסוימת

או  שבשכל  העונג  היינו  הנפש, מכוחות במשל  כמו  מסויים, מגורם תענוג 

מאכילה  "התענוג  ויקרא: ספר  סוף תורה בלקוטי  (וראה שבמידות  העונג 

שחוץ  מדבר  תענוג  הם כו ' ושתייה

התענוגים  מקור  כמו  זה ואין  ממנו ...

ממנו " שחוץ מדבר  התענוג  שאין 

להתענג  מצווה בשבת שלכן  ומבאר 

המשכת  היא "שבת כי  ומשתה, במאכל 

בחכמה  המתלבש והתענוג  מוחין ...

התלבשות  משל  דרך  על  הוא הרי 

הכיפורים  ביום אבל  התענוג " והרכבת

התענוגים  ממקור  גילוי  הוא "כי  צמים

מהחכמה"). שלמעלה

‰ÊŒÏÚÂ של והתגלות המשכה על  ¿«∆
האלוקי  העצמי  ‡Ó‡33Êהעונג  ∆¡«»
,'ÈÂ‰ ÏÚ ‚pÚ˙z הלשון ומדיוק ƒ¿«««¬»»

"ÏÚ שהכוונה מובן  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הוי '"
„vÓ Ô„ÚŒÔbL ,eÈÈ‰ ,'ÈÂ‰Ó≈¬»»«¿∆«≈∆ƒ«
,Ï"pk 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿ƒ«¬»»««

שנתבאר  ÈÂ‰aL'וכפי  ‚eÚz‰L∆««¬∆«¬»»
‡e‰ ‡l‡ ,ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz BÈ‡≈«¬»«¿ƒ∆»
Ï"pÎÂ ,c ‰ÊÈ‡a kÓÀ¿»¿≈∆»»¿««

ÏLÓaÌÓ‡ .LÙp‰ ˙BÁk ƒ¿«…«∆∆»¿»
ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡ e˙kL ‰Ó«∆»»ƒ¿«««
‚eÚz ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰¬»»«¿»««¬
‰Ó e‰ÊÂ .ËeLt ‚eÚ˙Â ÈÓˆÚ«¿ƒ¿«¬»¿∆«

˙Ba˜ Èab e˙kM וכפי) ∆»«≈»¿»
עבודת  המאמר  בתחילת לעיל  שהובא

של  העניינים אחד  היה הקרבנות

"לעבדה  עדן , בגן  האדם עבודת

ÈÂ‰Ï'ולשמרה") ÁBÁÈ ÁÈ34, ≈«ƒ««¬»»
ÌLa ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»¿≈

Ô„ÚŒÔ‚aL ,eÈ‰Â ,'ÈÂ‰ כפי ¬»»¿«¿∆¿«≈∆
האדם  עבודת ללא עצמו , מצד  שהוא

Ï"pk ÌÈ˜Ï‡ ÌLÏ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ הפסוק בביאור  ««¿»»ƒƒ≈¬»»¿≈¡…ƒ««
בעדן " גן  אלוקים ה' ‰Baw˙"וייטע È„ÈŒÏÚ Ï‡ עבודת , שהם ¬»«¿≈«»¿»

ÌMÓהאדם  ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbnL ,'ÈÂ‰Ï ÁBÁÈ ÁÈ ‰NÚ«¬∆≈«ƒ««¬»»∆«ƒƒ¿«¿»ƒ≈
,'ÈÂ‰ ל "תתענג גורמת ומצוות בתורה שהעבודה לעיל  הוי '"ÏÚכאמור  ¬»»

.ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ,˙BÈ ‰hÓÏ Ì‚Â ,'Èe‰a ÌÈÎÈLÓÓ ÌMÓeƒ»«¿ƒƒ¿«»»¿«¿«»≈¿≈¡…ƒ
‰ÎLÓ‰‰ „ÒÂהקרבנות עבודת ידי  על  למטה האלוקות ‰e‡והתגלות ¿≈∆««¿»»

,ÁBÁÈ ÁÈc ÔÙ‡a שלבים בשני  ÔÈÚהיינו  ‡e‰ ‰lÁ˙aL ¿…∆¿≈«ƒ«∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«
CkŒÁ‡Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L ,ÁÈ‰»≈«∆¿…∆∆«¬»»ƒ¿«»¿«¿»¿««»

Ó‡Ók ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁBÁÈ35 ƒ«∆ƒ¿««¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿«¬»
,ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L ÈÙÏ Áe ˙Á בחסידות כמבואר  «««¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ

ליצור  כדי  דרכים שתי  שקיימות

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש בין  התחברות

מלמטה  "העלאה – האחת והנבראים.

להתקרב  האדם עבודת היינו  למעלה",

עצמי  וזיכוך  עידון  ידי  על  לאלוקות

ידי  ועל  עצמו  את מעלה שבכך 

שמים  לשם גשמיים בדברים השימוש

– והשנייה אותם. מעלה שבכך 

המשכת  – למטה" מלמעלה "המשכה

למטה  מלמעלה אלוקות וגילוי 

האדם  עבודת ידי  על  בעיקר  שנפעלת

המצוו  וקיום התורה ת.בלימוד 

את  כוללת הקרבנות עבודת – ולענייננו 

"העלאה", – בתחילה הדברים, שני 

"המשכה", – כך  ואחר  "ריח",

ÂLÎÚ"ניחוח". Ìb ÔÎ BÓÎe¿≈««¿»
אפשרות  אין  כאשר  הגלות, בזמן 

כפשוטו  קרבנות »¬»BÚa„˙להקריב
˙Ó‚c ‡È‰L ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒÀ¿«
eÈ˙Ba Ó‡Ók ,˙Baw‰«»¿»¿«¬««≈

Ï"Ê36ÔÈ„ÈÓz „‚k ˙BlÙz «¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ
,e˜z ֿ הקדוש בין  שההתחברות ƒ¿

עבודת  באמצעות לאדם ֿ הוא ברוך 

שלבים  משני  מורכבת היא אף התפילה

vÓאלו  ÌlÒ ‡È‰ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒÀ»À»
ÚÈbÓ BL‡Â ‰ˆ‡«¿»¿…«ƒ«

‰ÓÈÓM‰37, שהסולם וכמו  «»»¿»
מלמטה  לעלייה הן  משמש כפשוטו 

למטה, מלמעלה לירידה והן  למעלה

שני  את פועלת התפילה עבודת גם כך 

‰È‡הדברים ‰lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»ƒ
‰‡ÏÚ‰‰ למעלה CkŒÁ‡Âמלמטה ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ „Ú ««¬»»«¿«¿»≈¬»»¿««»
ÌÈÎÈLÓÓ למעלה ÚÂ„מלמטה ,ÌÈ˜Ï‡Ï 'Èe‰Óe ,'ÈÂ‰ ÌLÏ «¿ƒƒ¿≈¬»»≈«»»∆¡…ƒ¿«

CLÓpL אלוקותÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa Ì‚Â ˙BÓÏBÚa העולם ∆ƒ¿«»»¿«»»«∆««¿ƒ
ביותר  .הנחות

˙eiËÙe הּוא בפרטיות הנה כללי , באופן  בתפילה שקיים זה ÔÈÚעניין  ƒ¿»ƒƒ¿«
‡Ók ,ÔÈlÙ˙e ÚÓL ˙‡È˜38 החסידות Ó‡Óבתורת LeÙa ¿ƒ«¿«¿ƒƒ«¿…»¿≈«¬«
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ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשמע 39מאמר  קריאת  ה ּקֹורא  ּכל  ְְֲִֵֵַַַַַַַָ

ענין  ה ּוא  ׁשמע  ׁשּקריאת  כ ּו', ּתפ ּלין ְְְְְִִִִֶַַַֹּבלא 

(ׁשהק ׁשה  ּותפ ּלין ּבאחד , נפ ׁשֹו למסר  ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻההעלאה 

לתפ ּלין  ה ּתֹורה  ההמ ׁשכה .40ּכל  ענין ה ּוא  ( ְְְִִִִַַַַָָָָ

ה ּקר ּבנֹות .‡ÌÓו) מ ּכל  חל ּוקה  אד ּומה  ּפרה  »¿»ְֲֲִַָָָָָָָ

ּגןֿ ּגּבי ּׁשּכת ּוב  מה  ּבהק ּדים  ְְְִֵֶַַַַָָויּובן

ּומ ּׁשם  ה ּגן את  לה ׁשק ֹות  מעדן יֹוצא  ונהר  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעדן

רא ׁשים  לאר ּבעה  והיה  ֿ ידי 41יּפרד  ׁשעל  והינּו, , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ה ּתענּוג , ענין ה ּוא  עדן, ּבחינת  נמ ׁש נהר  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת 

רא ׁשים , לד ' ׁשּנע ׂשה  עד  יּפרד  ּומ ּׁשם  ה ּגן, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאל 

מח  ד ' ׁשכינה ׁשהם  איתא 42נֹות  ּוב ּמדר ׁש ׁשד '43, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ד ' ּבאים  ׁשּמהם  ה ּמלכ ּיֹות  ד ' על  קאי ְִִֵֵֶֶַַַָָָֻרא ׁשים 

הענין  ׁשּׁשרש  ה ּפר ּוׁשים , ב ' לת ּו ויׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻה ּגל ּיֹות .

ׁשּבבריאה  ּכיון אבל , ׁשכינה , מחנֹות  ּבד ' ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָה ּוא 

חד  וגרמ ֹוהי וח ּיֹוהי איה ּו ענין 44לאו ׁשּזה ּו , ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

ה ּנה  לכן ּבבריאה , ּפר ּוד  ׁשּיׁש יּפרד , ְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּומ ּׁשם 

ה ּמלכ ּיֹות  ד ' מ ּזה  נע ׂשה  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַֻּבר ּבּוי

איתא  וה ּנה , אלק ּות . על  ּומס ּתירים  ְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹׁשּמעלימים 

ה ּמלכ ּיֹות ,45ּבּמדר ׁש ד ' נרמזּו אד ּומה  ׁשּבפרה  ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֻ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מצרים , מלכ ּות  על  קאי 46ּפרה  ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבבל , על  קאי אד ּמה  מצרים , יפיפ ּיה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעגלה 

ׁשאר 47ׁשּנאמר  וכן ּדדהבא , ריׁשא  ה ּוא  אנּת ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָ

ּבכדי  ה ּוא  ה ּפרה  ע ׂשּית  ׁשענין והינּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻה ּגל ּיֹות ,

ה ּפרה  נע ׂשית  ולכן ה ּגל ּיֹות . ענין את  ּגם  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלת ּקן

ּבלב ּוׁשי  להתל ּבׁש צרי ׁשה ּמברר  לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבח ּוץ ,

את  ּגם  לת ּקן ה ּוא  ה ּפרה  ׁשענין וכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה ּמת ּברר ,

ּדוקא . ּבח ּוץ  נע ׂשית  לכן ְֲֵֵַַַַָָהח ּוץ ,
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סע "ב .39) יד, א.40)ברכות לה, י .41)קדושין ב , א).42)בראשית (פח , תנ"ה תקו"ז ב . כו , זח "א ד.43)ראה פט "ז, ב "ר

סע "ב ).44) (ג, בהקדמה תשנט .45)תקו"ז רמז חוקת יל"ש פרה. פ ' כהנא דרב  כ.46)פסיקתא מו, לח .47)ירמי ' ב , דניאל

    
Ï"Ê eÈ˙Ba39'eÎ ÔÈlÙz ‡Ïa ÚÓL ˙‡È˜ ‡Bw‰ Ïk «≈«»«≈¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ

מקיים  ואינו  תפילין  להניח הציווי  על  שקורא בעצמו  שקר  עדות מעיד  [כאילו 

בפועל ], BLÙאותו  ÒÓÏ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓL ˙‡ÈwL∆¿ƒ«¿«ƒ¿«««¬»»ƒ¿…«¿
„Á‡a מעמיקה התבוננות ידי  על  באה באלוקות לדביקות להגיע והתשוקה ¿∆»

לחלוטין  להתבטל  לרצון  שגורמת

זו  רוחנית ועבודה באלוקות ולדבוק

מלמטה  האדם של  התעלות היא

(L‰למעלה, ÔÈlÙ˙eÏk ‰L˜ ¿ƒƒ∆À¿»»
ÔÈlÙ˙Ï ‰Bz‰40ÔÈÚ ‡e‰ ( «»ƒ¿ƒƒƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ שהיא כפי  ה' אחדות של  ««¿»»
למטה. הגשמי  הקלף על  למעלה

‰˜eÏÁ ‰Óe„‡ ‰t ÌÓ‡ (Â»¿»»»¬»¬»
ÔeÈÂשאר ÏkÓשונה .˙Baw‰ ƒ»«»¿»¿»

ŒÔb Èab e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«∆»«≈«
Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ‰Â Ô„Ú≈∆¿»»≈≈≈∆
„tÈ ÌMÓe Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï¿«¿∆«»ƒ»ƒ»≈

ÌÈL‡ ‰Úa‡Ï ‰È‰Â41 של ¿»»¿«¿»»»ƒ
שונים  נהרות ŒÏÚLארבעה ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«

CLÓ ‰ ˙ÈÁa È„È"יוצא") ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿«
ÔÈÚומתגלה) ‡e‰ ,Ô„Ú ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆ƒ¿«

ÌMÓe ,Ôb‰ Ï‡ ,‚eÚz‰ מגן ««¬∆««ƒ»
התענוג tÈ„עדן  Ú„עניין  ƒ»≈«

'„ Ì‰L ,ÌÈL‡ '„Ï ‰NÚpL∆«¬»¿»ƒ∆≈
‰ÈÎL ˙BÁÓ42L„ne , «¬¿ƒ»«ƒ¿»

‡˙È‡43 מובאÈ‡˜ ÌÈL‡ '„L ƒ»∆»ƒ»≈
ÌÈ‡a Ì‰nL ˙BiÎÏn‰ '„ ÏÚ«««¿À∆≈∆»ƒ
' Ce˙Ï LÈÂ .˙BiÏb‰ '„«»À¿≈¿«≈

ÌÈLet‰ לפי כי  לכאורה הסותרים «≈ƒ
הוא  ראשים" "ארבעה הראשון  הפירוש

שכינה" מחנות "ד ' באלוקות, מושג 

"ארבעה  השני  הפירוש לפי  ואילו 

ד ' הקדושה, בהיפך  מושג  הוא ראשים"

שמהם  העולם אומות של  מלכויות

הגלויות  ארבעת הביאור באות אלא

‡e‰ ÔÈÚ‰ ˘ML באלוקות אכן  ∆…∆»ƒ¿»
ÔÂÈk ,Ï‡ ,‰ÈÎL ˙BÁÓ '„a¿«¬¿ƒ»¬»≈»
È‰BiÁÂ e‰È‡ Â‡Ï ‰‡ÈaL∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

„Á È‰BÓ‚Â44ÔÈÚ e‰fL , ¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«
‰‡Èa „et LiL ,„tÈ ÌMÓe, מבין (הראשון  האצילות עולם על  ƒ»ƒ»≈∆≈≈ƒ¿ƒ»

ממש" "אלוקות שהוא כתוב מוגדרות) ספירות עשר  בהם שיש העולמות

כך  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם מוחלטת באחדות מאוחדות שבו  והספירות

ו "איהו  הספירות, של  והאורות הוא היינו  שלו  והחיות הוא וחיוהי ", ש"איהו 

אבל  איתו , אחד  הם הספירות, של  הכלים היינו  שלו , והגופים הוא וגרמוהי ",

מסויימת  מקום נתינת כבר  יש מאצילות שלמטה העולם שהוא הבריאה בעולם

חד " וגרמוהי  וחיוהי  "איהו  לומר  שייך  לא כבר  ועליו  נבראים של  למציאות

אחדות  שאינו  פירוד  של  למושג  מקום נתינת יש הבריאה שבעולם וכיוון 

‰‰eÏLÏzL˙מוחלטת Èeaa ‰p‰ ÔÎÏ שהוא כפי  הפירוד  כאשר  »≈ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«¿¿
לעולם  מעולם ומשתלשל  יורד  בבריאה

לדרגה  fÓ‰ומדרגה ‰NÚ אחרי «¬∆ƒ∆
רבים  וצמצומים רבות „'ירידות

ÌÈÓÈÏÚnL ˙BiÎÏn‰««¿À∆«¿ƒƒ
˙e˜Ï‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe והם «¿ƒƒ«¡…

נמצאים  ישראל  בני  שתחתם המלכויות

בגלות.

L„na ‡˙È‡ ,‰p‰Â45 ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»
'„ eÊÓ ‰Óe„‡ ‰ÙaL∆¿»»¬»ƒ¿¿

È‡˜ ‰t ,˙BiÎÏn‰ מכוונתÏÚ ««¿À»»»≈«
e˙kL BÓk ,ÌÈˆÓ ˙eÎÏÓ46 «¿ƒ¿«ƒ¿∆»

‰n„‡ ,ÌÈˆÓ ‰iÙÈÙÈ ‰Ï‚Ú∆¿»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¬À»
ÏÚ È‡˜ מלכותÓ‡pL ,Ïa47 »≈«»∆∆∆¡«

בבל  למלך  דניאל  ‰e‡בדברי  z‡«¿¿
‡‰„c ‡LÈ הזהב ראש הוא אתה , ≈»¿«¬»

,eÈ‰Â ,˙BiÏb‰ ‡L ÔÎÂ¿≈¿»«»À¿«¿
‡e‰ ‰t‰ ˙iNÚ ÔÈÚL רק לא ∆ƒ¿«¬ƒ««»»

גם  אלא מת בטומאת הטמאים את לטהר 

כללי  ‡˙עניין  Ìb Ôw˙Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈«∆
˙ÈNÚ ÔÎÏÂ .˙BiÏb‰ ÔÈÚƒ¿««»À¿»≈«¬≈

,ıeÁa ‰t‰ שאר מכל  בשונה «»»«
המשכן  חצר  בתוך  שנעשים הקרבנות

ˆCÈוהמקדש  n‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»≈»ƒ
a˙n‰ ÈLeÏa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈
עם  שהמגע וחסידות בקבלה מבואר 

"עבודת  נקרא הגשמי  הזה העולם ענייני 

הגשמיים  הדברים בתוך  כי  הבירורים"

חיות  ומקבלים נוצרו  קדושים שאינם

ורע  מטוב מעורבת שהיא נוגה מקליפת

לשם  אלו  בדברים שימוש עושים וכאשר 

הטוב  בין  ומבדילים מפרידים שמים

ו  מהרע לרע הטוב את בוררים כאשר 

את  לפעול  וכדי  לקדושה. אותו  מעלים

'להתלבש  צריך  המברר  הזה, הבירור 

הקודש  באגרת וכמבואר  הגשמיות עם קרוב במגע לבוא היינו  המתברר ' בלבושי 

[היינו  מהשבירה ולהעלות לברר  כוח בהם אין  ש"העליונים כו ) (סימן  שבתניא

התחתונים  אלא נוגה, שבקליפת הכלים'] ב'שבירת שנפלו  הקדושה ניצוצות

נוגה", מקליפת חומרי ... בגוף מלובשים שהם לפי  ‰t‰לבד , ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿««»»
.‡˜Âc ıeÁa ˙ÈNÚ ÔÎÏ ,ıeÁ‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ‡e‰¿«≈«∆«»≈«¬≈««¿»
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יד      

ÔÈÚ‰Â ל ׁשאר ה ּפרה  ּבין ההפר ׁש ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

נע ׂשים  ה ּקר ּבנֹות  ׁשּכל  ה ּוא , ְְֲִֶַַַָָָָָה ּקר ּבנֹות 

ק ּלים , ּבקד ׁשים  א ֹו קד ׁשים  ּבקד ׁשי אם  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבּקד ׁש,

לפי  והינּו, ּבח ּוץ , נע ׂשית  ה ּפרה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָמה 

הר ׁשּות  ּדברי לת ּקן ה ּוא  ענינם  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּׁשאר 

ה ּפרה  ענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ה ּתר , ׁשל  ענינים  ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהם 

מה  ּגם  וזה ּו האס ּורים . ענינים  ּגם  לת ּקן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָה ּוא 

ּבין 48ּׁשּכת ּוב  הפר ׁש ּדיׁש טה ֹור , איׁש ואסף  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

מ  ה ּוא  ּדקד ֹוׁש לטה ֹור , ֿ ּכן קד ֹוׁש ֿ ּׁשאין מה  ב ּדל , ְְְֵֵֶַָָָָֻ

על  מק ֹום  נתינת  יׁש ּכא ׁשר  רק  ל ֹומר  ׁשּי ְֲִֵֶַַַַַַָָָטה ֹור 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מ ּטמא 49טמאה , טה ֹור  יּתן מי ְְִִִֵֵֶָָָָֻ

ּבחכמה , ה ּוא  ׁשּקד ֹוׁש ּכּיד ּוע  ּבּספיר ֹות  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ(וענינם 

ּבבינה  ה ּוא  ה ּפרה 50וטה ֹור  ׁשענין לפי והינּו, ,( ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

וענינֹו ה ּטהרה . אל  ה ּטמאה  מן ה ּיציאה  ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָֻה ּוא 

ׁשּכל  והינּו, ֿ ּתׁשּובה , ּבעלי עב ֹודת  ה ּוא  ְְְֲֲֲֵֶַַַָָָָּבעב ֹודה 

ׁשאינם  ה ּצּדיקים , עב ֹודת  ענין ה ּוא  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה ּקר ּבנֹות 

אד ּמה  ּפרה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  א ּסּור , לעניני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּייכים 

נע ׂשית  ולכן ֿ ּתׁשּובה . ּבעלי עב ֹודת  ה ּוא  ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָענינּה

ּכתיב  ּדה ּנה  ג ֹו'51ּבח ּוץ , לי ּכאח  יּתנ מי ְְְְִִִִִֵֶַָ

עב ֹודת  על  קאי לי ּכאח  יּתנ מי ּבח ּוץ ,  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאמצא

היא  ועב ֹודתם  לה ּקּב"ה , אחים  ׁשהם  ֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָה ּצּדיקים 

הם  הרי ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָּבאחוה 

ּבח ּוץ ,  אמצא ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  ּבח ּוץ , ְְֲִִִֶַַָָָָנמצאים 

ּדכיון  אבדה , מציאת  מ ּלׁשֹון ה ּוא   ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָׁשאמצא

זה  הרי מים , ּבלי ועיף  צ ּיה  ּבארץ  היּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּמּקדם 

ג ֹו'.  א ּׁשק  אמצא ּומ ּׁשם  ׁשּנאבדה , אבדה  ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָּכמ ֹו

‰p‰Â ּכתיב ה ּפרה  ע ׂשּית  נכח 52ּבסדר  אל  וה ּזה  ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפנימ ּיּות  ה ּוא  ה ּדם  ּכי, מ ֹועד , אהל  ְְִִִֵֵֶַָֹּפני

אחד  ּבכל  ּבׁשלמ ּות  היא  ה ּפנימ ּיּות  והרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָה ּנפ ׁש,

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו החטא 53ואחד , ּבׁשעת  ׁשּגם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּוכתיב  , ית ּבר א ּתֹו באמנה  יּדח 54היתה  ּבל  ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
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˙Baw‰ ‡LÏ ‰t‰ ÔÈa LÙ‰‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆¿≈≈«»»ƒ¿»«»¿»
B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜a Ì‡ ,L„wa ÌÈNÚ ˙Baw‰ ÏkL ,‡e‰∆»«»¿»«¬ƒ«…∆ƒ¿»¿≈»»ƒ

,ÌÈl˜ ÌÈL„˜a הקדושה לרמת בהתאם בו  הקבועה ההלכה כפי  קרבן  כל  ¿»»ƒ«ƒ
ıeÁa,שלו  ˙ÈNÚ ‰t‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó אלא ובמקדש במשכן  לא «∆≈≈«»»«¬≈«

למחנה ‡MLמחוץ ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿»
Ôw˙Ï ‡e‰ ÌÈÚ ˙Baw‰«»¿»ƒ¿»»¿«≈
ÌÈÈÚ Ì‰L ˙eL‰ Ècƒ¿≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ

,z‰ ÏL במידה שייכות, להם ויש ∆∆≈
הקדושה  לצד  אחרת, או  »Œ‰Óכזו 

‡e‰ ‰t‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿««»»
ÌÈeÒ‡‰ ÌÈÈÚ Ìb Ôw˙Ï¿«≈«ƒ¿»ƒ»¬ƒ
אותם  ולהעלות לברר  אפשר  שאי 

שזו  בתניא כמבואר  לקדושה,

המושג  של  הפנימית המשמעות

שמחוץ  הכוחות בידי  קשור  – "אסור "

e˙kMלקדושה  ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .48 ¿∆««∆»
האדומה  הפרה אפר  »«¿ÛÒ‡Âלגבי 

ÔÈa LÙ‰ LÈc ,B‰Ë LÈ‡ƒ»¿≈∆¿≈≈
‡e‰ LB„˜c ,B‰ËÏ LB„»̃¿»¿»

ÏcÓ ומרוחק Œ‰Óמופרש , À¿»«
˜ ÓBÏ CiL B‰Ë ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»«»««
ÏÚ ÌB˜Ó ˙È˙ LÈ L‡k«¬∆≈¿ƒ«»«

e˙kL BÓÎe ,‰‡ÓË49ÈÓ À¿»¿∆»ƒ
‡ÓhÓ B‰Ë ÔzÈ קדוש המושג  ƒ≈»ƒ»≈

שלא  מדברים וריחוק פרישות משמעו 

ל  טהור שייכים המושג  ואילו  קדושה

מטומאה  טהרה ««¿ÌÈÚÂ)¿ƒמשמעו 
‡e‰ LB„wL Úe„ik ˙BÈÙqa«¿ƒ«»«∆»

‰ÓÎÁa יותר נעלית דרגה שהיא ¿»¿»
למה  ביטול  היא חכמה כי  בקדושה

מהחכמה  ‰e‡שלמעלה B‰ËÂ ,¿»
‰Èa בחינה היא החכמה שלעומת ¿ƒ»

נרגשת  מציאות בחכמה 50של  וכמו 

היא  שהחכמה השכל  בכוח ובינה

כאשר  היא והבינה בלבד  נקודה

ורוחב  לאורך  מתפשטת ),הנקודה
‡e‰ ‰t‰ ÔÈÚL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿««»»
Ï‡ ‰‡Óh‰ ÔÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ«À¿»∆
‡e‰ ‰„BÚa BÈÚÂ .‰‰h‰«»√»¿ƒ¿»»¬»

,‰eLzŒÈÏÚa ˙„BÚ שהיו ¬««¬≈¿»
תשובה  ועשו  רצוי  בלתי  במצב

לאלוקות  ÏkLוהתקרבו  ,eÈ‰Â¿«¿∆»
ÌÈÎÈiL ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Baw‰«»¿»ƒ¿«¬«««ƒƒ∆≈»«»ƒ

eq‡ ÈÈÚÏ אלא ריחוק בעקבות לא היא לאלוקות שלהם וההתקרבות ¿ƒ¿¿≈ƒ
עצמה  בקדושה והתקרבות dÈÚעלייה ‰n„‡ ‰t ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈»»¬À»ƒ¿»»

‰p‰c ,ıeÁa ˙ÈNÚ ÔÎÏÂ .‰eLzŒÈÏÚa ˙„BÚ ‡e‰¬««¬≈¿»¿»≈«¬≈«¿ƒ≈
È˙k51 לאלוקות להתקרב המשתוקקת ישראל  כנסת בדברי  השירים בשיר  ¿ƒ

‚B'ומבקשת  ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓƒƒ∆¿¿»ƒ
,ıeÁa E‡ˆÓ‡ המשמעות ולפי  ∆¿»¬«

דרגות  שתי  על  מדבר  הפסוק הפנימית

˜‡Èשונות  ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓƒƒ∆¿¿»ƒ»≈
‰ÌÈ˜Ècvמכוון  ˙„BÚ ÏÚ«¬«««ƒƒ

‰"aw‰Ï ÌÈÁ‡ Ì‰L קרובים ∆≈«ƒ««»»
אחים  כמו  לזה אליו  זה ,הקרובים

‰ÂÁ‡a ‡È‰ Ì˙„BÚÂ בקירוב «¬»»ƒ¿«¿»
ŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈«¬≈
ÌÈ‡ˆÓ Ì‰ È‰ ‰eLz¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ

ıeÁa יוצרים והחטאים שחטאו  כיוון  «
מאלוקות, ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ,ריחוק

בהם  נפעל  תשובה שעשו  כיוון 

‡e‰ E‡ˆÓ‡L ,ıeÁa E‡ˆÓ‡∆¿»¬«∆∆¿»¬
ÔÂÈÎc ,‰„‡ ˙‡ÈˆÓ ÔBLlÓƒ¿¿ƒ«¬≈»¿≈»
ÛÈÚÂ ‰iˆ ı‡a eÈ‰ Ì„wnL∆ƒ…∆»¿∆∆ƒ»¿»≈

ÌÈÓ ÈÏa מאלוקות ‰Èורחוקים , ¿ƒ«ƒ¬≈
,‰„‡pL ‰„‡ BÓk ‰Ê∆¿¬≈»∆∆∆¿»

E‡ˆÓ‡ ÌMÓe בקירוב ויתקרבו  ƒ»∆¿»¬
ביותר  ‚B'גדול  E˜M‡ כמשל ∆»¿

מאד . צמא שהיה לאחר  מים המוצא

‰t‰ ˙iNÚ „Òa ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¬ƒ««»»
È˙k52"בחוץ" עומד  הכהן  שבעוד  ¿ƒ
‰f‰Â הפרה דם Ètאת ÁÎ Ï‡ ¿ƒ»∆…«¿≈

,„ÚBÓ Ï‰‡ מדובר שלכאורה אף …∆≈
נעשות  העבודות כל  ולכן  טמא בטהרת

יש  שייכות איזו  כן  ואם "בחוץ"

מועד " אהל  ל "פני  הפרה דם להזאת

להיות  צריכה הייתה ההזאה שלכן 

היא  לכך  הסיבה אלא לשם? מכוונת

˙eiÓÈt ‡e‰ Ìc‰ ,Èkƒ«»¿ƒƒ
‡È‰ ˙eiÓÈt‰ È‰Â ,LÙp‰«∆∆«¬≈«¿ƒƒƒ

,„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ˙eÓÏLa גם ƒ¿≈¿»∆»¿∆»
מאלוקות והתרחק שחטא ¿BÓÎeבמי 

‡Èza e˙kL53 פנימיות לגבי  ∆»««¿»
האלוקית ÚLa˙הנפש ÌbL∆«ƒ¿«

Bz‡ ‰Ó‡ ‰˙È‰ ‡ËÁ‰«≈¿»¿»¿»¿»ƒ
Ca˙È דרגה יש כי  לו  ונאמנת ƒ¿»≈

פוגם  לא החטא שבה בנפש ופנימית È˙Îeעמוקה ,54epnÓ ÁcÈ Ïa ¿ƒ«ƒ«ƒ∆
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טו         

אהל  ּפני נכח  אל  וה ּזה  נאמר  ולכן נּדח , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמ ּמּנּו

ׂשרפת  ענין ה ּוא  ּכ ֿ ואחר  ּדיקא . ּפני ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָמ ֹועד ,

ה ּדבר  עצם  יׁשנֹו ּדה ּנה , לאפר , ׁשּנע ׂשית  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּפרה 

נאבד  ּוב ׂשריפה  ה ּדבר , צ ּיּור  ויׁשנֹו האפר , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשה ּוא 

ּבר ּוחנּיּות , ּגם  כן ּוכמ ֹו העצם , ונׁשאר  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָה ּצּורה 

ּומה ׁשּי הרע , ה ּצּיּור  ויׁשנֹו ה ּמתא ּוה  ּכח  ׁשנֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

עצם  אבל  הרע , ה ּצּיּור  את  רק  ה ּוא  לא ּבד  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּׁשּצרי

ּכח  ענין עצם  ׁשהרי לת ּקנֹו, אפ ׁשר  ה ּמתא ּוה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּכח 

(ּכּנ"ל ), ּבקד ּׁשה  ה ּוא  ׁשר ׁשֹו וה ּתענּוג , ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֻה ּמתא ּוה 

נׁשּתל ׁשל  ּכ ֿ ׁשאחר  א ּלא  הוי', לפני ּבחינת  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעד 

ועד  קד ּׁשה , ּבעניני מר ּכב  ונע ׂשה  ונצט ּיר  ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻֻה ּתענּוג 

מצ ּיר  נע ׂשה  וצמצ ּומים  ה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָֻׁשּבר ּבּוי

ׂשֹורפים  ּכא ׁשר  ולכן כ ּו', רע  ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻּומר ּכב 

להת ּתּקן  האפר  ּבכח  אזי ה ּצּיּור , את  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּומא ּבדים 

ל ׁשדה  א ּבא  ּוביּה מיניּה ואדר ּבה , כ ּו', ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָּולה ּטהר 

נרגא  ֿ זה 55ּביּה ֿ ידי על  ּדוקא  ה ּוא  ה ּתּקּון ולכן , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכתיב  ּכ ֿ ואחר  לקד ּׁשה . נה ּפ ה ּמתא ּוה  56ׁשּכח  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה , ח ּיים , מים  עליו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָונתן

ואחר ֿ העלאה  להיֹות  צריכה  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשּבענין

היא  ּכן ההעלאה  אפן ּולפי המ ׁשכה , ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּכ

היא  אד ּמה  ּדפרה  ׁשההעלאה  וכיון ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֻההמ ׁשכה .

ׁשּגם  מ ּובן הרי ח ּוץ , מעניני מ ּטה , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו מעלה . מ ּלמעלה  היא  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

מי  הם  ח ּיים  מים  ּדה ּנה , ח ּיים , מים  עליו ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָונתן

את  ׁשּבֹוקעים  ֿ ידי ועל  ה ּתה ֹום , מן ׁשּבאים  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמעין

(ולא  ח ּיים  מים  נע ׂשים  אזי הארץ  עפר  ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּגידי

ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ׁשּבּים ). ה ּמים  ּכמ ֹו ְְְִִֵֶַַַַָמל ּוחים 

ה ּוא  הרצ ֹוא  ׁשאצלם  ֿ ּתׁשּובה , ּבעלי ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּבעב ֹודת 
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ב .55) לט , סנהדרין וראה רפל"א. בתניא יז.56)כ"ה יט , חוקת

    
,Ác דבר של  בסופו  חלילה, "נידח" ונעשה רב מרחק שהתרחק מי  וגם ƒ»

היא  הפנימיות כאמור  כי  ויתקרב ויחזור  חלילה לגמרי  יתרחק לא הוא גם

בשלמות Ètתמיד  ,„ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ ‰f‰Â Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«¿ƒ»∆…«¿≈…∆≈¿≈
‡˜Èc" ואומר  מדייק הוא ÈÙהכתוב לכך  שהטעם ללמדנו  מועד " אוהל  «¿»

קשור ÂÈÓÈÙ˙כי  הטמא גם

באלוקות.

CkŒÁ‡Â בטהרה הבא השלב ¿««»
אדומה פרה ידי  על  מת ‰e‡מטומאת

˙ÈNÚpL ‰t‰ ˙ÙN ÔÈÚƒ¿«¿≈««»»∆«¬≈
,‰p‰c ,Ù‡Ï דבר BLÈבכל  ¿≈∆¿ƒ≈∆¿

c‰ ÌˆÚ נשרף שהדבר  ולאחר  ∆∆«»»
eiˆ BLÈÂ ,Ù‡‰ ‡e‰L∆»≈∆¿∆¿ƒ

c‰ המיוחדת החיצונית הצורה «»»
הדבר , של  «≈¿ÙÈNeƒ‰והמוגדרת

‰ev‰ „‡ שהאש ולאחר  ∆¡««»
נאבדה  הצורה הדבר , את כילתה

Ìb ÔÎ BÓÎe ,ÌˆÚ‰ ‡LÂ¿ƒ¿»»∆∆¿≈«
,˙eiÁea'ה BLiLבעבודת ¿»ƒ∆∆¿

הרע  וביצר  הבהמית »…Ákבנפש
‰e‡˙n‰ להתאוות הכוח עצם «ƒ¿«∆

מופשט  כוח שהוא שונים לדברים

מסוגים  לתאוות אותו  לכוון  שניתן 

‰Úשונים  eiv‰ BLÈÂ כאשר ¿∆¿«ƒ»«
בלתי  בתאווה מלובש המתאווה הכוח

מציאות  היינו  'ציור ' נוצר  רצויה

רצוייה  בלתי  תאווה של  ,מוגדרת
„a‡Ï CÈvM ‰Óe לבטל מנת על  «∆»ƒ¿«≈

רצוי  הלא המצב ‡˙את ˜ ‡e‰«∆
Ï‡ ,Ú‰ eiv‰ אתÁk ÌˆÚ «ƒ»«¬»∆∆…«

‰e‡˙n‰ אלא לאבד  צורך  אין  «ƒ¿«∆
Bw˙Ï LÙ‡ להשתמש ובמקום ∆¿»¿«¿

אפשר  רצויים לא לדברים להתאוות בו 

טובים, לדברים להתאוות אותו  לנצל 

‰e‡˙n‰ Ák ÔÈÚ ÌˆÚ È‰L∆¬≈∆∆ƒ¿«…««ƒ¿«∆
‰M„˜a ‡e‰ BLL ,‚eÚz‰Â¿««¬»¿ƒ¿À»

Ï"pk),ומדות בשכל  שהתענוג  ««
שבכתר  מ"עתיק" נובע למשל ,

מהספירות), ÈÁa˙שלמעלה „Ú«¿ƒ«
,'ÈÂ‰ ÈÙÏ' הוי בשם שמתגלה שהתענוג  כך  כדי  ועד  הוי ' משם שלמעלה ƒ¿≈¬»»

בהרחבה, לעיל  כמבואר  בלבד , מועטת הארה CkŒÁ‡Lהוא ‡l‡∆»∆««»
‚eÚz‰ ÏLÏzL לדרגה מדרגה kÓוירד  ‰NÚÂ iËˆÂ ƒ¿«¿≈««¬¿ƒ¿«≈¿«¬»À¿»

,‰M„˜ ÈÈÚa עצם זה שאין  אלא בקדושה עדיין  הוא התענוג  זו  ובדרגה ¿ƒ¿¿≈¿À»
לעיל ) (כמבואר  'מורכב' שהוא כפי  אלא ÈeaaLהתענוג  „ÚÂ¿«∆¿ƒ

ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙eÏLÏzL‰ לדרגה מדרגה נוספות NÚ‰וירידות ƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ«¬»

ÌÈÙBNהתענוג  L‡k ÔÎÏÂ ,'eÎ Ú ÈÈÚa kÓe iˆÓ¿À»À¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«¬∆¿ƒ
eiv‰ ˙‡ ÌÈ„a‡Óe, קרוב תמיד  נשאר  העצם אבל  רע הוא שרק ¿«¿ƒ∆«ƒ

a„‡Â‰,לאלוקות ,'eÎ ‰h‰Ïe Ôwz˙‰Ï Ù‡‰ ÁÎa ÈÊ‡¬«¿…«»≈∆¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿«¿«»
‡‚ dÈa ‰„LÏ ‡a‡ dÈe dÈÈÓ55 שהדרך ז "ל  חכמינו  כמאמר  ƒ≈≈«»ƒ¿≈≈«¿»

גרזן  עשיית ידי  על  היער  את לכרות

עצמו  היער  מעץ היא שלו  שהידית

לא: פרק בתניא הזקן  רבנו  (ובלשון 

אחרא  לסטרא לאכפיא המדה היא "כך 

ז "ל  רבותינו  כמאמר  ודוגמתה, במינה

נרגא  ביה לשדיה אבא וביה מיניה

בו ") כיוצא בו  ‰Ôewzופגע ÔÎÏÂ ,¿»≈«ƒ
ÁkL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈∆∆…«

‰e‡˙n‰ התאווה לכן  שקודם עצמו  «ƒ¿«∆
רצויים  בלתי  »¿∆Ct‰לדברים

‰M„˜Ï מתאווה הוא ומעתה ƒ¿À»
לאלוקות. להתקרב ומשתוקק

CkŒÁ‡Â בפעולת הבא השלב בא ¿««»
אדומה  פרה ידי  שעל  הטהרה

È˙k56,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â ¿ƒ¿»«»»«ƒ«ƒ
ÔÈÚaL ÏÈÚÏ ‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ¿«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ˙Baw‰«»¿»¿ƒ»ƒ¿
דרכים  בשתי  לאלוקות התקרבות

‰‡ÏÚ‰ הקרבן של  למעלה מלמטה «¬»»
האדם  של  התקרבות וכן  הגשמי 

‰ÎLÓ‰לאלוקות  CkŒÁ‡Â של ¿««»«¿»»
למטה, מלמעלה ‡ÔÙאלוקות ÈÙÏe¿ƒ…∆

‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ Ôk ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»≈ƒ««¿»»
לאלוקות  יותר  התקרב שהאדם וככל 

שתבוא  ההמשכה כך  ההעלאה, ידי  על 

יותר . נעלית מבחינה תהיה בעקבותיה

‰Ùc ‰‡ÏÚ‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¬»»¿»»
,‰hÓ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰n„‡¬À»ƒƒ¿«»«»

,ıeÁ ÈÈÚÓ לאלוקות והתקרבות ≈ƒ¿¿≈
היא  גדולה כך  כל  ירידה אחרי 

ביותר  ונעלית גדולה ≈¬‰Èהתקרבות
‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ÔeÓ למטה »∆«««¿»»

כזו  העלאה  המשכה ‰È‡שבעקבות ƒ
ביותר , נעלית מדרגה אלוקות וגילוי 

ÂÈÏÚ Ô˙Â e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ .‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓ המיטהר האיש על  ƒ¿«¿»«¿»¿∆«∆»¿»«»»
הפרה  ידי  ÔÈÚÓעל  ÈÓ Ì‰ ÌÈiÁ ÌÈÓ ,‰p‰c ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈≈«¿»

ÌB‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡aL האדמה ‡˙שבעומק ÌÈÚ˜BaL È„ÈŒÏÚÂ , ∆»ƒƒ«¿¿«¿≈∆¿ƒ∆
BÓk ÌÈÁeÏÓ ‡ÏÂ) ÌÈiÁ ÌÈÓ ÌÈNÚ ÈÊ‡ ı‡‰ ÙÚ È„Èbƒ≈¬«»»∆¬««¬ƒ«ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿
,‰eLzŒÈÏÚa ˙„BÚa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .(ÌiaL ÌÈn‰««ƒ∆«»¿≈««¬««¬≈¿»

‡Bˆ‰ ÌÏˆ‡L לאלוקות להתקרב והשאיפה ÏB„bהתשוקה ‡e‰ ∆∆¿»»»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



טז      

ה ּזד ֹונֹות  ּגם  ה ּנה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּביֹותר , ְְְְִֵֵֵֶַַַָּגד ֹול 

ּכזכ ּיֹות  ּבתניא 57נע ׂשים  ּכּמבאר  ּכח 58, וה ּנתינת  . ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֹֻ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּוא  זה  אל 59על  א ֹות ּה ּונת ּתם  ְְֶֶֶֶַַָָ

ׁשהרי  ג ֹו', ה ּכהן אלעזר  ולקח  ג ֹו' ה ּכהן ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלעזר 

נת  צרי העב ֹודה  ענין מ ּלמעלה ,על  ּכח  ינת  ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ

ׁשל  ענינֹו וזה ּו ה ּתׁשּובה , עב ֹודת  על  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּובפרט 

התחלת  ׁשה ּוא  ֿ ל  א  ׁשם  וה ּוא  ע ֹוזר , ֿ ל  א  ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָאלעזר ,

הרחמים  מ ּדֹות  על 60י "ג  ּכח  נתינת  ה ּוא  ׁשענינם  , ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּתׁשּובה , וח ּנּון 61עב ֹודת  רח ּום  ֿ ל  א  ְְְֲֵֶַַַַָָ

היתה  ה ּפרה  ׁשע ׂשּית  וזה ּו ופ ׁשע , ע ֹון נֹוׂשא  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָג ֹו'

על  ּכח  נתינת  ענין  ׁשה ּוא  אלעזר , ֿ ידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹעל 

מ ּלמ ּטה  וההעלאה  הרצ ֹוא  על  ּתח ּלה  ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָה ּתׁשּובה ,

ח ּיים ' ׁשה 'ּמים  ההמ ׁשכה , על  ּכ ֿ ואחר  ְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָלמעלה ,

ה ּטמאה . אב ֹות  מאבי ׁשּנטמא  מי ּגם  ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֻיטהר ּו

ּדה ּנה ,e‰ÊÂז) הוי', צ ּוה  א ׁשר  ג ֹו' הוי' ויד ּבר  ¿∆ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הוי'62יד ּוע  הוי', ׁשמ ֹות  ב ' ׁשּיׁש ְֲֲֵֶַָָָָָ

ׁשם  ה ּוא  ּדלת ּתא  הוי' ּדלעילא , והוי' ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָּדלת ּתא 

ה ּמר ּכב  ּתענּוג  ענין ׁשה ּוא  ֿ עדן, ּבגן ׁשּמאיר  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהוי'

א ֹות ּיֹות , צ ּיּור  ּבֹו אין ּדלעילא  הוי' אמנם  ְְֲִִִֵֵַַָָָָָּכּנ"ל ,

ׁשה ּוא  הוי', על  ּתתע ּנג  אז ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָוענינֹו

ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכלל ּות  וזה ּו העצמי. ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָּתענּוג 

נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  אד ּמה , ּפרה  ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻּובפרט 

מהוי'. ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  וההמ ׁשכה  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָההעלאה 

הוי' על  ּדקאי הוי', ויד ּבר  ּכאן נאמר  ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָולכן

על  קאי הוי' צ ּוה  א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּדלת ּתא ,

והתח ּבר ּות , צוּתא  ל ׁשֹון ה ּוא  וצ ּוה  ּדלעילא , ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָהוי'

עב ֹודת  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ההמ ׁשכה  ענין ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָוה ּוא 

אד ּמה , ּפרה  ֿ ידי על  ּובפרט  ּבכלל  ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻה ּקר ּבנֹות 

(ׁשאר  אהל ' 'יֹוׁשבי  עב ֹודת  ה ּוא  ּבעב ֹודה  ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשענינם 

אד ּמה ), (ּפרה  עסק ' 'ּבעלי ועב ֹודת  ְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָֻה ּקר ּבנֹות )

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

ב .57) פו, ג.59)פ "ז.58)יומא יט , וראה 60)חוקת פ "ד. הסליחות שער פע "ח  פי "א. א"א שער חיים  עץ  ב . קלא, זח "ג

וש"נ. שסט . ע ' ח "ב  שליט "א אדמו"ר כ"ק  וֿז.61)אגרותֿקדש לד, בשלח 62)תשא תו"א רע "א. קלח , (אד"ר) זח "ג ראה

ובכ"מ . ד. סא,

    
˙BiÎÊk ÌÈNÚ ˙BB„f‰ Ìb ‰p‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BÈa57 ¿≈¿«¿≈∆ƒ≈««¿«¬ƒƒ¿À

להיות  במזיד  שנעשו  עבירות מהפכת מאהבה שתשובה ז "ל  חכמינו  כמאמר 

È˙a‡זכויות, ‡nk58 תשובה "שהיא משום היא לכך  שהסיבה «¿…»¿«¿»
יתברך  בו  לדבקה שוקקה ונפש וחשיקה רבה באהבה דלבא מעומקא מאהבה

וצייה  עייפה כארץ לה' נפשו  וצמאה

בארץ  נפשו  הייתה הנה עד  כי  להיות

אחרא  הסטרא היא וצלמות צייה

ולזאת  בתכלית ה' פני  מאור  ורחוקה

נפשות  מצימאון  עז  ביתר  נפשו  צמאה

ועל  הואיל  כזכיות לו  נעשו  הצדיקים...

זו ". רבה לאהבה בא זה ידי 

‰Ê ÏÚ Ák ˙È˙p‰Â לעבודת ¿«¿ƒ«…««∆
בחינת  כך , כל  נעלית בדרגה התשובה

זדונות  שמהפכת מאהבה תשובה

e˙kLלזכיות, BÓk ‡e‰59 ¿∆»
אדומה  פרה לגבי  ∆»¿Ìz˙eבתורה

'B‚ Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙B‡»∆∆¿»»«…≈
,'B‚ Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ¿»«∆¿»»«…≈

‰„BÚ‰ ÔÈÚ ÏÚ È‰L בכלל ∆¬≈«ƒ¿«»¬»
,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙ CÈ»̂ƒ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
,‰eLz‰ ˙„BÚ ÏÚ ËÙeƒ¿»«¬««¿»
ÏŒ‡ ,ÊÚÏ‡ ÏL BÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆∆¿»»≈

ÊBÚ45‡e‰L ÏŒ‡ ÌL ‡e‰Â , ≈¿≈≈∆
˙BcÓ ‚"È ˙ÏÁ˙‰«¿»«ƒ

ÌÈÓÁ‰60‡e‰ ÌÈÚL , »«¬ƒ∆ƒ¿»»
˙„BÚ ÏÚ Ák ˙È˙¿ƒ«…««¬«

e˙kL BÓk ,‰eLz‰61 «¿»¿∆»
הרחמים  מידות י "ג  בפירוט בתורה

‡NB 'B‚ ÔepÁÂ ÌeÁ ÏŒ‡≈«¿«≈
˙iNÚL e‰ÊÂ ,ÚLÙÂ ÔBÚ»»∆«¿∆∆¬ƒ«
,ÊÚÏ‡ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰t‰«»»»¿»«¿≈∆¿»»

Ák ˙È˙ ÔÈÚ ‡e‰L מלמעלה ∆ƒ¿«¿ƒ«…«
,‰eLz‰ ÏÚ כוח והנתינת ««¿»

האמורים  השלבים בשני  לאדם מסייעת

בכלל  הקרבנות לעבודת (בנוגע לעיל 

הראשון  השלב התפילה) בעבודת וכן 

-‰‡ÏÚ‰‰Â ‡Bˆ‰ ÏÚ ‰lÁz¿ƒ»«»»¿««¬»»
CkŒÁ‡Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿««»

- השני  ‰‰ÎLÓ‰בשלב ÏÚ«««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקית שההתגלות

תהיה  ההעלאה בעקבות שתבוא

כך  כל  נעלית Ìbהמשכה e‰ËÈ 'ÌÈiÁ ÌÈn'‰L ÓËpL‡את , ÈÓ ∆««ƒ«ƒ¿«¬«ƒ∆ƒ¿»

‰‡Óh‰ ˙B‡ È‡Ó ההתקרבות ואדרבה לאלוקות, יתקרב הוא שגם ≈¬ƒ¬«À¿»
הצדיקים. מעבודת נעלית יותר  תהיה תשובה כבעל  שלו 

,'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ a„ÈÂ e‰ÊÂ (Ê על לענות יש ומעתה ¿∆«¿«≈¬»»¬∆ƒ»¬»»
ה'" "וידבר  בפסוקים הכפילות פשר  מה המאמר  בתחילת שנשאלה השאלה

ה' צוה Úe„Èו "אשר  ,‰p‰c "62 ¿ƒ≈»«
'ÈÂ‰ ,'ÈÂ‰ ˙BÓL ' LiL∆≈¿¬»»¬»»

‡z˙Ïc יורד שהוא כפי  הוי ' שם ƒ¿«»
עולמות  להוות ««¬»ÈÂ‰Â'ונמשך 

‡ÏÈÚÏc ברצון שהוא כפי  הוי ' שם ƒ¿≈»
יורד  אינו  אך  עולמות שיהיו  העליון 

- ולענייננו  z˙Ïc‡להוותם, 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»
ŒÔ‚a È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰≈¬»»∆≈ƒ¿«

‡e‰L ,Ô„Ú מהעצם רק הארה ≈∆∆
,Ï"pk kn‰ ‚eÚz ÔÈÚƒ¿««¬«À¿»««
Ba ÔÈ‡ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌÓ‡»¿»¬»»ƒ¿≈»≈

,˙Bi˙B‡ eiˆ תענוג הוא כי  ƒƒ
'מצויר ' ואינו  מוגדר  שאינו  'פשוט'

‚pÚ˙z Ê‡ e˙kL BÓk BÈÚÂ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿««
‚eÚz ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÏÚ«¬»»∆«¬

ÈÓˆÚ‰.בהרחבה לעיל  כמבואר  »«¿ƒ
˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿««»¿»
ŒÏÚL ,‰n„‡ ‰t ËÙeƒ¿»»»¬À»∆«

˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È‰‡ÏÚ‰‰ ¿≈∆«¬≈««¬»»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»

'ÈÂ‰Ó שמאחר שנתבאר  וכמו  ≈¬»»
גדולה  ירידה לאחר  היא וההעלאה

עליונה  מבחינה היא ההמשכה ביותר ,

"הוי ' בחינת שהיא מוסיף וכאן  מאד ,

Ô‡kדלעילא" Ó‡ ÔÎÏÂ .¿»≈∆¡«»
'ÈÂ‰ ÏÚ È‡˜c ,'ÈÂ‰ a„ÈÂ«¿«≈¬»»¿»≈«¬»»
L‡ e˙kM ‰Óe ,‡z˙Ïcƒ¿«»«∆»¬∆
'ÈÂ‰ ÏÚ È‡˜ 'ÈÂ‰ ‰eƒ̂»¬»»»≈«¬»»
ÔBLÏ ‡e‰ ‰eˆÂ ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ»¿

,˙eaÁ˙‰Â ‡zÂˆ ההתקרבות «¿»¿ƒ¿«¿
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אל  הנבראים של 

אתו  שלהם ÔÈÚוההתחברות ‡e‰Â¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰מלמעלה˙ÈNÚpL ««¿»»∆«¬≈

˙Baw‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««»¿»
‰t È„ÈŒÏÚ ËÙe ÏÏÎaƒ¿»ƒ¿»«¿≈»»
‡e‰ ‰„BÚa ÌÈÚL ,‰n„‡¬À»∆ƒ¿»»»¬»
‡L) 'Ï‰‡ ÈLBÈ' ˙„BÚ¬«¿≈…∆¿»

˙Baw‰ עצמה בקדושה שונות דרגות בהם ויש בפנים )שנעשים «»¿»
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יז         

ה ּוא  ּבח ּוץ  ׁשּדוקא  ּבח ּוץ ,  אמצא ּבפר ּוׁש ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָוכ ּנ"ל 

ּבחינת  ׁשּממ ׁשיכים  והינּו, , אמצא ענין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָע ּקר 

העצמי  ּתענּוג  ענין ׁשה ּוא  ּדלעילא , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָהוי'

להיֹות וה ּפׁשּוט . צריכה  ׁשּבתח ּלה  ּבזה  וה ּסדר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

וא  זֹו, לבחינה  מ ּׁשם ההעלאה  נמ ׁש ּכ ֿ חר  ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

עד  ּבאלקים , ּכ ֿ ואחר  ּבהוי', ּתח ּלה  ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָֹלמ ּטה ,

מ ּמׁש, למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ועד  ֿ עדן, ּבגן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנמ ׁש

ל ֹו ּדירה  ּבתח ּתֹונים  ּגם  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשעל 

. ְִֵָית ּבר

∑
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‰n„‡ ‰t) '˜ÒÚ ÈÏÚa' ˙„BÚÂ הוא ועניינה בחוץ שנעשית «¬««¬≈≈∆»»¬À»

ונטמא  שנתרחק במי  וטהרה התקרבות ‡E‡ˆÓלפעול  LeÙa Ï"pÎÂ ,(¿««¿≈∆¿»¬
‡e‰ ıeÁa ‡˜ÂcL ,ıeÁa«∆«¿»«

,E‡ˆÓ‡ ÔÈÚ wÚ מי כמשל  ƒ«ƒ¿«∆¿»¬
והיה  במדבר  שהיה לאחר  למים שהגיע

גדול  צימאון  ¿»¿eÈ‰Â,לו 
ÌÈÎÈLÓnL דווקא תשובה הבעלי  ∆«¿ƒƒ

‡e‰L ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»∆
.ËeLt‰Â ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz ÔÈÚƒ¿««¬»«¿ƒ¿«»
‰ÎÈˆ ‰lÁ˙aL ‰Êa „q‰Â¿«≈∆»∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,BÊ ‰ÈÁÏ ‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬»»ƒ¿ƒ»
ירוד  מצב מתוך  רק אפשרית שהיא

מאד  גדול  צימאון  שמעורר  hÓÏ‰,מאד  ÌMÓ CLÓ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿»ƒ»¿«»
,'ÈÂ‰a ‰lÁz דלעילא שבהוי ' העליון  האור  יאיר  דלתתא בהוי ' שגם ¿ƒ»«¬»»

,ÌÈ˜Ï‡a CkŒÁ‡Â כמבואר ¿««»∆¡…ƒ
"ויטע  נאמר  עדן  גן  יצירת שעל  לעיל 

אלוקים" ŒÔ‚aה' CLÓpL „Ú«∆ƒ¿»¿«
Ô„Ú מועטת הארה רק בו  תהיה שלא ≈∆

בו  שתהיה אלא העליון  התענוג  של 

התענוג  עצם של  ÚÂ„התגלות ,¿«
,LnÓ ‰hÓÏ CLÓpL לעולם ∆ƒ¿»¿«»«»

הגשמי  NÚ‰הזה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
BÏ ‰Èc ÌÈBzÁ˙a Ìb«¿«¿ƒƒ»

.Ca˙Èƒ¿»≈
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב



יח

   
  

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙‡Ê אדמה פרה  אלי ויקח ּו ּגֹו' ה ּתֹורה  ח ּקת  …ְְֲִֵֶַַָָָָֻֻ

ר ּבֹותינּו1ּגֹו' ּבדר ּוׁשי ּבזה  ה ּדּיּוק  ויד ּוע  ,ְְִִֵֵֶַַַָָ

ה ּנאמר 2נׂשיאינּו "ח ּקה " ל ׁשֹון להבין ׁשּצרי , ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשאמר ּו מה  זה  על  ּומ ּובא  אד ּמה . ּפרה  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֻּבמצות 

ּבמדר ׁש ז"ל  ּבח ּקי3ר ּבֹותינּו תמים  ל ּבי ,4יהי ְְְְִִִִִֵֶַַָֻ

ה ּפסח  ח ּקת  למה ?5זה  אד ּמה , ּפרה  וח ּקת  ְֲֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ

נאמר  ּבזה  לזה , זה  ּדֹומים  ח ּקת 5ׁשּׁשניהם  ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ

נאמר  ּובזה  א ּתה 1ה ּפסח , ואי ה ּתֹורה , ח ּקת  זאת  ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ל ׁשּתי  מ ׁשל  מ ּזֹו, ּגד ֹולה  ח ּקה  איזה ּו ְְִִֵֵֵֶַָָָָֻיֹודע 

ּכאחת  ׁשּתיהן מה ּלכ ֹות  ׁשהיּו ּדֹומ ֹות  ְְְְְֵֶֶַַַַָמטר ֹונֹות 

ׁשחבר ּתּה א ֹות ּה מ ּזֹו, ּגד ֹולה  מי ׁשוֹות , ְְְֲִִִֵֶָָָָנרא ֹות 

ּבפסח  ּכ אחריה , וה ֹולכת  ּבית ּה עד  א ֹות ּה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמל ּוה 

ּומי  "ח ּקה ", ּבּה נאמר  ּובפרה  "ח ּקה ", ּבֹו ְֱֱִֶֶַַָָָָָֻֻנאמר 

ל ּה, צריכין ּפסח  ׁשא ֹוכלי ה ּפרה , ְְְִִֵֶֶַַָָָָּגד ֹולה :

הח ּטאת .6ׁשּנאמר  ׂשרפת  מעפר  ל ּטמא  ולקח ּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ה ּפסח  את  ׁשּמד ּמה  מה ּו להבין, צרי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָולכא ֹורה 

מטר ֹונֹות . ל ׁשּתי ְְְִֵַַָָוה ּפרה 

C‡ קאי ׁש'ּמטר ֹוניתא ' יד ּוע  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין «ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ה ּמלכ ּות  ספירת  ׁשּבספירת 7על  א ּלא  , ְְְִִִֶֶַַַַַָ

מלכ ּות  מדרג ֹות , ׁשּתי יׁש ּגּופא  ְְְְֵֵֵַַַַָהמלכ ּות 

ּדּבינה  ּומלכ ּות  ׁשּבמלכ ּות ) (מלכ ּות  8ּדאציל ּות  ְְְְֲִִֶַַַַַָ

ׁשּבּב ה ּנ"ל .(מלכ ּות  מטר ֹונֹות  ׁשּתי והן ינה ), ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

"ח ּקת  ענין ה ּוא  ּדאציל ּות  מלכ ּות  ְְְֲִִִִַַַַַֻּדבחינת 

היה 9ה ּפסח " ּבפסח  ׁשה ּגּלּוי הענין ּוכפ ׁשט ּות  , ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמלכ ּות , ספירת  ֿ ידי ּופסח 10על  ְְְְִֵֶַַַַַָָ
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יט    

ה ּמלכ ּות  ספירת  היא  ּד"פתח " ה ּפתח , על  .11הוי' ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָ

ה ּמלכים  מלכי  מל עליהם  ׁשּנגלה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדאף 

"על 12ה ּקּב"ה  היה  זה  ּגּלּוי ֿ מק ֹום  מ ּכל  וכ ּו', ְִִֶַַָָָָָָ

"ח ּקת  ּבחינת  אמנם  ה ּמלכ ּות , ּבספירת  ְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻה ּפתח ",

ּדּבינה  מלכ ּות  ּבחינת  היא  ּפרה 13ה ּפרה " ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ה ּתׁשּובה  ענין ה ּוא  ענינּה (ּוכפ ׁשט ּות 14אד ּמה  ְְְְְֲִִַַַָָָָֻ

 הפ טמאת  על  מכ ּפרת  אד ּמה  ׁשּפרה  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻהענין,

 הפ ה ּירידה , ּתכלית  ה ּוא  הח ּיים   ׁשהפ ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהח ּיים ,

ח ּיים " אלקיכם  ּבה ' ה ּדבקים  "וא ּתם  ,15ענין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ה ּתׁשּובה ), ענין ה ּוא  זֹו מ ּטמאה  ְְְְֳִִַַַָָָָֻוה ּטהרה 

ולכן  ה ּבינה . ּבספירת  ה ּוא  מק ֹומ ּה ְְְְִִִֵַַָָָָּות ׁשּובה 

"ח ּקת  ּכי ה ּפסח ", מ "ח ּקת  ּגד ֹולה  ה ּפרה " ְִֵֶַַַַַַָָָֻֻֻ"ח ּקת 

ה ּפרה " ו"ח ּקת  ׁשּבמלכ ּות , מלכ ּות  היא  ְְְִֶֶַַַַַַַָָֻה ּפסח "

היּו ׁשּבפסח  מה  ּגם  וזה ּו ׁשּבבינה . מלכ ּות  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהיא 

ּפרה  ֿ ׁשאיןּֿכן מה  צ ּדיקים , ּבבחינת  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל 

ּגד ֹולים  ֿ ּתׁשּובה  ּובעלי ּתׁשּובה , ענינּה ְְְְֲֲִִֵַָָָָָֻאד ּמה 

ל ֹומר 16מ ּצּדיקים  יׁש וע ֹוד  היה 17. ה ּפסח  ּדה ּנה  , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּגא ּלה  ּכנגד  היא  אד ּמה  ּופרה  מצרים , ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּביציאת 

ה ּגל ּיֹות  אר ּבעה  מר ּמזים  ּבפרה  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּדלעתיד ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מהם ), "אד ּמה "18(וה ּגא ּלה  ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֻֻ

מ ּום " ּבּה אין "א ׁשר  מדי, זֹו "ּתמימה " ּבבל , ְֲִֵֶֶָָָָָזֹו

מלכ ּות  זֹו על " עליה  עלה  לא  "א ׁשר  יון, ְֲֶֶַָָָָָָֹֹזֹו

מצ  ּגל ּות  ֿ ּכן ֿ ׁשאין [מה  כ ּו' ה ּוא רביעית  רים  ְְִִִִֵֵֶַַָ

ּבכלל  (לפעמים ) נמנה  ׁשּלא  ֿ עצמ ֹו ּבפני ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹּגל ּות 

ּכללי  ּגל ּות  ה ּוא  ּכי ּגל ּיֹות , לפני 19אר ּבעה  והיה  ְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

ּגּלּוי  ה ּוא  מצרים  יציאת  ּדענין וכ ּו'], ֿ ּתֹורה  ְְְְְִִִִִַַַַַָמ ּתן

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  ה ּצּדיקים , עב ֹודת  ה ּמלכ ּות , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַספירת 

לג ּבי   ּבער ׁשּלא  נעלה  ּגּלּוי יהיה  ֿ לבא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלעתיד 

ֿ לבא  לעתיד  ה ּגּלּוי ׁשּלכן מצרים , ּביציאת  ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹה ּגּלּוי

ה ּפרה " "ח ּקת  ולכן ה ּתׁשּובה . עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָֻּבא 
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שם.)11 באוה"ת הובא כו, סעיף  שם מאו"א זו.)12ראה מצה ד"ה פיסקא פסח , של ערך )13הגדה ערה"כ שער פרדס 

שם. אוה"ת ― א) (מז, תכ"א מתקו"ז אדומה. ואילך.)14פרה תתיד ע ' תשצח . ע ' תשעד. ע ' שם ד,)15אוה"ת ואתחנן

תשעד.)16ד. ע ' שם תשצב .)17אוה"ת ע ' שם אוה"ת וראה צה. ע ' תרכ"ט  סה"מ  שם. וראה )18אוה"ת סע "א. רלז, זח "ב 

קפא. ע ' תרכ"ז ועוד.)19סה"מ  תש"ט . דודי  קול ברד"ה הובא תצא. פ ' להאריז"ל ל"ת ראה

    
הבתים  פתחי  על  פסח קרבן  דם את לשים ÏÚוידלג ÁÒÙeצריכים 'ÈÂ‰ »«¬»»«
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ‡È‰ "Á˙Ù"c ,Á˙t‰11 בתורת הסוד .כמבואר  «∆«¿∆«ƒ¿ƒ«««¿

‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL Û‡c12'eÎÂ ¿«∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿
ביותר ,והגילוי  גבוהות מדרגות היה  בפסח Ê‰האלוקי  Èelb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆

למטה כפי  והתגלה "ÏÚשירד  ‰È‰»»«
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒa ,"Á˙t‰«∆«ƒ¿ƒ«««¿
"‰t‰ ˙wÁ" ˙ÈÁa ÌÓ‡»¿»¿ƒ«À««»»

‡È‰, יותר נעלית ÈÁa˙מדריגה ƒ¿ƒ«
‰Èac ˙eÎÏÓ13‰t È‰L , «¿¿ƒ»∆¬≈»»

ÔÈÚ ‡e‰ dÈÚ ‰n„‡¬À»ƒ¿»»ƒ¿«
‰eLz‰14,ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe) «¿»¿«¿»ƒ¿»

ÏÚ ˙tÎÓ ‰n„‡ ‰tL∆»»¬À»¿«∆∆«
CÙ‰L ,ÌÈiÁ‰ CÙ‰ ˙‡ÓËÀ¿«≈∆««ƒ∆≈∆
‰„Èi‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰ ÌÈiÁ‰««ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

הרוחני , "Ìz‡Âבמובן  ÔÈÚ CÙ‰≈∆ƒ¿«¿«∆
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰a ÌÈ˜c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆

"ÌÈiÁ15, היא מת טומאת ולכן  «ƒ
ביותר , החמורה «√«»¿‰h‰Â‰הטומאה

BÊ ‰‡ÓhÓ הטמא את המעלה ƒÀ¿»
בחזרה  החמורה, הרוחנית מהירידה

החיים, מקור  באלוקות, ‰e‡לדבקות
‰eL˙e ,(‰eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿»
‰Èa‰ ˙ÈÙÒa ‡e‰ dÓB˜Ó¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
השורש  היא שהבינה בחסידות כמבואר 

'אם  נקראת (ולכן  המידות של  והמקור 

הפעולות  שורש גם וממילא הבנים')

הוא  דבר  כל  של  והתיקון  והמעשים,

ומקורו . "wÁ˙בשורשו  ÔÎÏÂ¿»≈À«
˙wÁ"Ó ‰ÏB„b "‰t‰«»»¿»≈À«

,"ÁÒt‰ היותר ה'מטרוניתא' והיא «∆«
השתיים, מבין  "wÁ˙חשובה ÈkƒÀ«

˙eÎÏÓ ‡È‰ "ÁÒt‰«∆«ƒ«¿
,˙eÎÏÓaL האחרונה הספירה ∆««¿

הספירות, ‰t‰"מעשר  ˙wÁ"Â¿À««»»
‰ÈaL ˙eÎÏÓ ‡È‰ הספירה ƒ«¿∆¿ƒ»

למעלה. המוחין  מעניין  חלק השנייה,

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי  Ó‰הטעם ¿∆««
ÁÒÙaL מלכות התגלות כשהייתה ∆¿∆«
ÈÁa˙שבמלכות  Ï‡NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

‰t ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«∆≈≈»»
‰n„‡ עניין שבבינה שהיא מלכות ¬À»

,‰eLz dÈÚ, לעיל ÌÈÏB„bכאמור  ‰eLzŒÈÏÚe ƒ¿»»¿»«¬≈¿»¿ƒ
ÌÈ˜ÈcvÓ16 צדיקים עומדים, תשובה שבעלי  במקום ז "ל , חכמינו  כדברי  ƒ«ƒƒ

שם. לעמוד  יכולים אינם גמורים

ÓBÏ LÈ „BÚÂ17,(דבינה (מלכות אדומה פרה מה מפני  נוסף ביאור  ¿≈«
(מלכות  פסח קרבן  על  נעלית

‰È‰שבמלכות) ÁÒt‰ ‰p‰c¿ƒ≈«∆«»»
‰n„‡ ‰Ùe ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ»»¬À»
„È˙ÚÏc ‰l‡b‰ „‚k ‡È‰ƒ¿∆∆«¿À»ƒ¿»ƒ

מיציאת  יותר  ≈¬∆È‰Lמצרים,הנעלית
‰Ùa אדומה‰Úa‡ ÌÈÊnÓ ¿»»¿À»ƒ«¿»»

˙BiÏb‰ ישראל עם במשך של  «»À
מצרים  יציאת שלאחר  הדורות

Ó‡Ók ,(Ì‰Ó ‰l‡b‰Â)¿«¿À»≈∆¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba18 בזוהר"‰n„‡" «≈¬À»

BÊ מלכותBÊ "‰ÓÈÓz" ,Ïa»∆¿ƒ»
פרס,È„Ó,מלכות  ‡ÔÈהיא L‡" »»¬∆≈

‡Ï L‡" ,ÔÂÈ BÊ "ÌeÓ da»»»¬∆…
˙eÎÏÓ BÊ "ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ»»»∆»…«¿

˙ÈÚÈ אדום מלכות eÎ'היא ¿ƒƒ
דניאל  בספר  מלך וכמסופר  שנבוכדנצר 

שראשו  פסל  רואה שהוא חלם בבל 

וירכיו  בטנו  כסף, זרועותיו  זהב,

שוקיו  חרס נחושת, חלקם ורגליו  ברזל 

את  לו  פתר  ודניאל  ברזל , וחלקם

– גלויות לארבע שהכוונה החלום

ואדום  יוון  פרס, ≈∆»[ŒÔÈ‡LŒ‰Óבבל ,
˙eÏb ‡e‰ ÌÈˆÓ ˙eÏb Ôk≈»ƒ¿«ƒ»
‰Ó ‡lL BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿∆…ƒ¿∆
‰Úa‡ ÏÏÎa (ÌÈÓÚÙÏ)ƒ¿»ƒƒ¿»«¿»»

ÈÏÏk ˙eÏb ‡e‰ Èk ,˙BiÏb19 »Àƒ»¿»ƒ
לכל  ÈÙÏהגלויות ושורש ‰È‰Â¿»»ƒ¿≈

'eÎÂ ‰BzŒÔzÓ של התוכן  ולכן  ««»¿
ארבע  של  מהתוכן  שונה מצרים גלות

האמורות  ÈˆÈ‡˙הגלויות ÔÈÚc ,[¿ƒ¿«¿ƒ«
˙ÈÙÒ Èelb ‡e‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ«
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ,˙eÎÏn‰««¿¬«««ƒƒ
‡ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿»ƒ»…
CÚa ‡lL ‰ÏÚ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¬∆∆…¿∆∆

והשוואה  יחס כל  ‰Èelbללא Èa‚Ï¿«≈«ƒ
Èelb‰ ÔÎlL ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡a ‡ÏŒ„È˙ÚÏ¿»ƒ»…»«¿≈
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כ     

ר ֹומזת  ה ּפרה " "ח ּקת  ּכי ה ּפסח ", מ "ח ּקת  ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּגד ֹולה 

העתידה . ְֲִַָָָֻל ּגא ּלה 

e‡e ּבין ההפר ׁש ה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  הענין ≈ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה ּוא , ה ּבינה  לספירת  המלכ ּות  ְְְִִִִַַַַַָספירת 

ה ּמע ׂשה  ּכח  ה ּוא  האדם  ּבנפ ׁש ה ּמלכ ּות  ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדספירת 

ּבפעל . ה ּמצ ֹות  מע ׂשה  ענין הינּו ּובעב ֹודה  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹׁשּלֹו,

וההבנה  ה ּׂשכל  ה ּוא  האדם  ּבנפ ׁש ה ּבינה  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּוספירת 

ּוכ ׁשם  ה ּתֹורה . ל ּמּוד  הינּו ּובעב ֹודה  ְְֲִֵֶַַַָָׁשּלֹו,

ּכן  מ ּמלכ ּות , למעלה  היא  ּבינה  הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּספיר ֹות ,

למעלה  ה ּוא  ה ּתֹורה  ׁשּלּמּוד  ּבעב ֹודה , ּגם  ְְֲִֶַַַַָָָה ּוא 

לידי  מביא  "ל ּמּוד  ׁשהרי ה ּמצ ֹות , ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַמ ּמע ׂשה 

ענינים 20מע ׂשה " ׁשני יׁשנם  יֹותר  ּובפרט ּיּות  . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ה ּלּמּוד  ענין יׁשנֹו ּכי עצמ ֹו, ה ּתֹורה  ּבל ּמּוד  ְְְְִִִִֵֶַַַַָא ּלּו

ּולהאדיר ּה ּתֹורה  ׂשכר 21להג ּדיל  וק ּבל  ּדר ׁש .22, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

ּתֹורה  ּבלבד , ההבנה  ּבׁשביל  ה ּלּמּוד  ְְְֲִִִִַַַַָָָהינּו

ׁשּבּתֹורה  ההלכ ֹות  ל ּמּוד  ויׁשנֹו ְְֲִֶֶֶַַַָָָׁשּבּתֹורה .

מע ׂשה ". לידי ֲִִֵֵֶַַה "ּמביא 

‰Êe ּכל ׁשל  הח ּקה  היא  אד ּמה  ׁשּפרה  מה  י ּובן »∆ֲִֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּדבכלל ּות 23ה ּתֹורה  לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ

ּב היא  אד ּמה  ּפרה  הרי האדם , ספירת עב ֹודת  ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻ

מ ּמדידה  ׁשּלמעלה  ה ּתׁשּובה  עב ֹודת  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָה ּבינה ,

ּבתח ּלה  נאמר  אד ּמה  ׁשּבפרה  מה  וזה ּו ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻוהג ּבלה .

ה ּגב ּורה  מ ּדת  על  מ ֹורה  אדם  ׁשּצבע  ,24"אד ּמה ", ְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשּזה ּו רצ ּויים , ה ּבל ּתי הענינים  ׁשלילת  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָוהינּו

לפרטי  ּבאים  ּכ ֿ ואחר  ה ּתׁשּובה . עב ֹודת  ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּכלל ּות 

העלאה  ּתנּוע ֹות , ל ׁשּתי ה ּנחלקת  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהעב ֹודה 

למ ּטה , מ ּלמעלה  והמ ׁשכה  למעלה  ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָמ ּלמ ּטה 

הענינים  ּבׁשני נרמזֹות  א ּלּו ּתנּוע ֹות  ְְְְְִִִִֵֵֵָָָּוׁשּתי

ח ּיים " וה "ּמים  ה ּפרה  אפר  אד ּמה , ּכי 25ׁשּבפרה  . ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
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ב .)20 מ , קידושין ב .)21ראה סו, חולין כא. מב , וש"נ.)22ישעי ' א. מד, ואילך.)23סוטה א נו, חוקת לקו"ת ראה )24ראה

.13 שבהערה ועוד.)25תקו"ז שם. לקו"ת בכ"ז ראה

    
‰eLz‰ ˙„BÚ הצדיקים.שהיא מעבודת יותר  נעלית ÔÎÏÂעבודה ¬««¿»¿»≈

"‰t‰ ˙wÁ" Èk ,"ÁÒt‰ ˙wÁ"Ó ‰ÏB„b "‰t‰ ˙wÁ"À««»»¿»≈À««∆«ƒÀ««»»
‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ ˙ÊÓB מצרים.שלמעלה ויציאת פסח מעניין  ∆∆«¿À»»¬ƒ»

˙„BÚa ÔÈÚ‰ e‡e של ‰‰LÙה' ‰p‰ ,Ì„‡‰ ההבדלÔÈa ≈»ƒ¿»«¬«»»»ƒ≈«∆¿≈≈
˙ÈÙÒÏ ˙eÎÏÓ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ«

‰Èa‰ בכוחות משתקף שהוא כפי  «ƒ»
העליונות) לספירות (המקבילים הנפש

LÙa ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒc ,‡e‰ƒ¿ƒ«««¿¿∆∆
,BlL ‰NÚn‰ Ák ‡e‰ Ì„‡‰»»»…«««¬∆∆
כוחות  לגבי  וחיצוני  נחות עניין  שהוא

שלו  הרוחנית,BÚe„‰השכל  «¬»
ה' NÚÓ‰עבודת ÔÈÚ eÈ‰«¿ƒ¿««¬≈

‰Èa‰ ˙ÈÙÒe .ÏÚÙa ˙Bˆn‰«ƒ¿¿…«¿ƒ««ƒ»
ÏÎO‰ ‡e‰ Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»«≈∆
‰„BÚe ,BlL ‰‰‰Â¿«¬»»∆«¬»

ה'הר  עבודת enÏ„וחנית, eÈ‰«¿ƒ
.‰Bz‰«»
˙BÈÙqaL ÌLÎe,העליונות ¿≈∆«¿ƒ

Èa‰באלוקות, È‰ הבחינות אחת ¬≈ƒ»
שלמעלה  ÏÚÓÏ‰במוחין  ‡È‰ƒ¿«¿»

,˙eÎÏnÓ,האחרונה Ôkהספירה ƒ«¿≈
‰„BÚa Ìb ‡e‰ של הרוחנית ««¬»

‰e‡האדם, ‰Bz‰ „enlL∆ƒ«»
,˙Bˆn‰ ‰NÚnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¬≈«ƒ¿
È„ÈÏ ‡ÈÓ „enÏ" È‰L∆¬≈ƒ≈ƒƒ≈

"‰NÚÓ20 הוא שהלימוד  ומאחר  «¬∆
נמצא  מעשה, לידי  והגורם המביא

מהמעשה. נעלה שהלימוד 

ÈL ÌLÈ ˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈∆¿»¿≈
el‡ ÌÈÈÚ,ומצוות תורה של  ƒ¿»ƒ≈

(מלכות  אדומה לפרה המקבילים

שבמלכות), (מלכות פסח וקרבן  דבינה)

BLÈ Èk ,BÓˆÚ ‰Bz‰ „enÏa¿ƒ«»«¿ƒ∆¿
„enl‰ ÔÈÚ בתורהÏÈc‚‰Ï ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

dÈ„‡‰Ïe ‰Bz21Lc . »¿«¬ƒ»¿…
ÎN Ïa˜Â22„enl‰ eÈ‰ , ¿«≈»»«¿«ƒ

‰Bz ,„Ïa ‰‰‰ ÏÈLaƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»
„enÏ BLÈÂ .‰BzaL∆«»¿∆¿ƒ
‡Èn"‰ ‰BzaL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆«»«≈ƒ

."‰NÚÓ È„ÈÏ שבתורה וכשם ƒ≈«¬∆
מהמצוות, למעלה היא התורה ומצוות,

דבינה  (מלכות שבתורה' 'תורה בחינת של  הלימוד  עצמו , התורה בלימוד  כך 

שקשור  הלימוד  ההלכה, את לדעת כדי  מהלימוד  יותר  נעלה הנפש) בכוחות

הנפש). בכוחות שבמלכות (מלכות בפועל  במעשה

‰Bz‰ Ïk ÏL ‰wÁ‰ ‡È‰ ‰n„‡ ‰tL ‰Ó ÔeÈ ‰Êe23, »∆»«∆»»¬À»ƒ«À»∆»«»
נאמר  הפרה'ולכן  חוקת 'זאת ולא התורה' חוקת 'זאת ‡a˙בה ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈

˙„BÚ ˙eÏÏÎc ÏÈÚÏ של ה' ¿≈¿ƒ¿»¬«
‡È‰ ‰n„‡ ‰t È‰ ,Ì„‡‰»»»¬≈»»¬À»ƒ
˙„BÚ ,‰Èa‰ ˙ÈÙÒaƒ¿ƒ««ƒ»¬«
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰eLz‰«¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â פי על  בחסידות כמבואר  ¿«¿»»
היא  התשובה שעבודת הזוהר  דברי 

יותר  רב בכוח יתיר ', מעבודת 'בחילא

גדרי  מכל  יציאה בה יש כי  הצדיקים,

למצב  ועלייה האדם של  המציאות

של  עניין  הוא הזה והשינוי  לגמרי  שונה

גבול . ÙaL‰בלי  ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿»»
‰lÁ˙a Ó‡ ‰n„‡ כתנאי ¬À»∆¡«ƒ¿ƒ»

כך "‡„n‰",ראשון  באים ואחר  ¬À»
לא  'אשר  'תמימה', הבאים התנאים

עול ' עליה ‡„Ìעלה ÚvL∆∆«»…
‰eb‰ ˙cÓ ÏÚ ‰BÓ24, ∆«ƒ««¿»

הסוד , בתורת מידת eÈ‰Âכמבואר  ¿«¿
של הגבורה  »ÏÈÏL¿ƒ˙והתוקף

,ÌÈÈeˆ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰eLz‰ ˙„BÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»¬««¿»
רצוי  לא ממצב התרחקות שהיא

רצוי . למצב והתקרבות

CkŒÁ‡Â של הכללי  התוכן  לאחר  ¿«««
התשובה, ÈËÙÏעבודת ÌÈ‡a»ƒƒ¿»≈

ÈzLÏ ˙˜ÏÁp‰ ‰„BÚ‰»¬»«∆¿∆∆ƒ¿≈
˙BÚez האדם קירוב של  נפשיות ¿
hÓlÓ‰לאלוקות, ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ למטה האדם מצד  התעלות ¿«¿»

האלוקות  ««¿»¿ÎLÓ‰Â‰למעלה אל 
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ והארה גילוי  ƒ¿«¿»¿«»

שלמעלה  האלוקות האדם מצד  אל 

‡elשלמטה, ˙BÚez ÈzLe¿≈¿≈
ו 'המשכה' ÈLa'העלאה' ˙BÊÓƒ¿»ƒ¿≈

Ù‡ ,‰n„‡ ‰ÙaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿»»¬À»≈∆
‰t‰ שריפתה הנותר לאחר  «»»

"ÌÈiÁ ÌÈn"‰Â25 מערבים שבהם ¿««ƒ«ƒ
האדם  על  מזים כך  ואחר  האפר  את

ומבאר . שממשיך  כפי  והמים, האפר  שניהם, את המתטהר 
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כי    

ּכמאמר  מ ּלמעלה , המ ׁשכה  ענינם  מה 26ה ּמים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

כ ּו'. נמ ּו למק ֹום  ּגב ֹוּה ממק ֹום  יֹורדים  ְְִִִַַָָָָמים 

ׁשהרי  למעלה , מ ּלמ ּטה  העלאה  ענינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהאפר 

ׁשּכל  ֿ ידי על  הינּו ה ּׂשרפה , ֿ ידי על  נע ׂשה  ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאפר 

נׁשאר  ולא  למעלה  וע ֹולה  וכלה  נׂשרף  ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹה ּדבר 

ּב'א ּגרת  ּבפרט ּיּות  הענין (ּכּמבאר  האפר  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹא ּלא 

למ ּטה )27ה ּקד ׁש' (מ ּלמעלה  ה ּתֹורה  ענין הינּו .( ְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

(מ ּלמ ּטה  ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  עם  ה ּתפ ּלה  ְְְֲִִִִִַַַַַָָועב ֹודת 

ְְַָלמעלה ).

e‰ÊÂ פרה אלי ויקח ּו ּגֹו' ה ּתֹורה  ח ּקת  "זאת  ¿∆ְְִֵֶַַָָָֹֻ

עב ֹודת  ֿ ידי ׁשעל  ּגֹו', ּתמימה " ְְֲֲִֵֶַַָָֻאד ּמה 

העתידה , ה ּגא ּלה  אל  ּבאים  ּבׁשלמ ּות , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻה ּתׁשּובה 

מעלת  ּגם  ּתהיה  ׁשאז ועד  הרביעי , ה ּגל ּות  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָס ּיּום 

מ ׁשיח  ּכי ֿ ּתׁשּובה , ּבעלי מעלת  וגם  ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָה ּצּדיקים 

ּבתיּוב ּתא  צ ּדיק ּיא  לאתבא  ׁשּכל 28עתיד  ּובפרט  . ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּכמאמר  החטא , ענין ה ּוא  ה ּגל ּות  מ ּפני 29ס ּבת  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ה ּסּבה  ּבה ּבטל  הרי מארצנּו, ּגלינּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָחטאינּו

על  ּתׁשּובה  ֿ ידי על  ולכן ה ּמס ּובב , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָמת ּבּטל 

ה ּיע ּוד  ּומתק ּים  ה ּגל ּות , את  מב ּטלים  30החטאים  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

נפלא ֹות , ארא ּנּו מצרים  מארץ   צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכימי

ּביציאת  מה ּגּלּוי יֹותר  יהיה  ה ּגּלּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָואדר ּבה ,

היא 31מצרים  ּבּגל ּות  ׁשה ּירידה  מ ּׁשּום  ּכּנ"ל , ְְִִִִִֶַַַַַָָ

ה ּוא  ּכ ה ּירידה  ּגדל  ּוכפי יֹותר , ּגד ֹולה  ְְְְִִִֵֶַָָָָֹירידה 

ׁשּתמ ּורת  ה ּוא  העל ּיה  אפן ׁשהרי העל ּיה , ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּגדל 

ה ּכפ ּולה  ה ּמריר ּות  וכן ּומכ ּפל , ּכפ ּול  ְְְְִֵֶַַַָָָֹֻהח ׁש

לנה ֹורא  ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  נע ׂשה  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֻּומכ ּפלת ,

ּביֹותר  ּגד ֹול  א ֹור  ׁשּנע ׂשה  למיתקא , ְְְְֲִִֵֶֶַָָּומריר ּו

ּביֹותר . ּגד ֹולה  ְְְִֵָּומתיק ּות 

ÔBˆŒÈ‰ÈÂ ּובפרט אדר , ּבחד ׁש ע ֹוד  זה  ׁשּיהיה  ƒƒ»ְְְֲִִֶֶֶֶָָֹ

מל ּכא  ּדדוד  מ ּסע ּודתא  ְְְִִִֶַָָָָָׁשּבאים 
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א.)26 ז, ועוד.)28סט "ו.)27תענית קנג. זח "ג וראה ב . צב , שמע "צ  דיו''ט .)29לקו"ת מוסף  טו.)30תפלת ז, מיכה

שם.)31 מיכה אוה"ת ראה

    
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÌÈÚ ÌÈn‰ Èk,למטהÓ‡Ók26 חכמינו ƒ««ƒƒ¿»»«¿»»ƒ¿«¿»¿«¬«

בגמרא  eÎז "ל  CeÓ ÌB˜ÓÏ dBb ÌB˜ÓÓ ÌÈ„BÈ ÌÈÓ ‰Ó' ««ƒ¿ƒƒ»»«¿»»
לכו  צמא כל  הוי  דכתיב למים תורה דברי  נמשלו  "למה הגמרא: (ובלשון 

דברי  אף נמוך  למקום והולכין  גבוה מקום מניחין  מים מה לך  לומר  למים

שדעתו  במי  אלא מתקיימין  אין  תורה

‰ÏÚ‡‰שפלה"). BÈÚ Ù‡‰Â¿»≈∆ƒ¿»«¬»»
È‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆¬≈

‰NÚ Ù‡‰ נוצרÈ„ÈŒÏÚ »≈∆«¬∆«¿≈
,‰ÙO‰ שריפת ידי  על  ובענייננו , «¿≈»

‰cהפרה, ÏkL È„ÈŒÏÚ eÈ‰«¿«¿≈∆»«»»
‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚÂ ‰ÏÎÂ ÛNƒ¿»¿»∆¿∆¿«¿»

‡L ‡ÏÂ למטהÙ‡‰ ‡l‡ ¿…ƒ¿»∆»»≈∆
˙eiËÙa ÔÈÚ‰ ‡nk)«¿…»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

'L„w‰ ˙b‡'a27 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
הוא  שהאפר  ..." לשונו : וזה התניא,

שהיה  הנשרף העץ של  ועצמותו  מהותו 

עפר  מים רוח אש יסודות מד ' מורכב

והלכו  חלפו  רוח מים אש יסודות וג '

מהרכבתן  המתהווה בעשן  וכלו  להם

שהוא  בעץ שהיה הד ' ויסוד  כנודע

האש  ואין  למטה היורד  שבו  העפר 

והוא  קיים הנשאר  הוא בו  שולטת

האפר ...").

כל  של  ה' בעבודת אלה עניינים ושני 

(אחד  ‰Bz‰ ÔÈÚ eÈ‰ שהיא «¿ƒ¿««»
ורצונו ÏÚÓlÓ‰'המשכה' מחכמתו  ƒ¿«¿»

ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש לעולם hÓÏ‰של  ¿«»
האדם  ולשכל  BÚÂ„˙הזה («¬«

˙Bˆn‰ Ìei˜ ÌÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒƒ«ƒ¿
מהמציאות hÓlÓ‰'העלאה'שהם ( ƒ¿«»

והעולם  האדם של  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הגשמית
).לאלוקות 

'Bb ‰Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê" e‰ÊÂ¿∆…À««»
‰n„‡ ‰Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆»»¬À»

,'Bb "‰ÓÈÓz בעבודת כפי שהוא ¿ƒ»
ופעולתו  BÚ„˙האדם È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«

,˙eÓÏLa ‰eLz‰ בה שיש «¿»ƒ¿≈
לעיל , כאמור  והגבלה, ממדידה יציאה

,‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆«¿À»»¬ƒ»
ÈÚÈ‰ ˙eÏb‰ ÌeiÒ מבין ƒ«»»¿ƒƒ

אודות  בכתוב הנרמזות הגלויות ארבעת

לעיל , כנזכר  אדומה, Ê‡Lפרה „ÚÂ,הגאולה בוא ÏÚÓ˙עם Ìb ‰È‰z ¿«∆»ƒ¿∆««¬«
,‰eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ Ì‚Â ÌÈ˜Ècv‰ בעבר שהיה כפי  (לא ביחד , ««ƒƒ¿««¬««¬≈¿»

התשובה  עבודת הייתה ולא הצדיקים עבודת רק היתה מצרים יציאת שבעת

יותר ) הזוהר Èkהנעלית ˆi˜Èc‡כדברי  ‡˙‡Ï „È˙Ú ÁÈLÓ ƒ»ƒ«»ƒ¿«»»«ƒ«»
‡zeÈ˙a28 שילוב יהיה המשיח שבימות ונמצא בתשובה, צדיקים להשיב ƒ¿¿»

ביחד . תשובה, ובעלי  צדיקים המעלות, שתי  aÒ˙של  ÏkL ËÙeƒ¿»∆»ƒ«
,‡ËÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏb‰«»ƒ¿««≈¿

Ó‡Ók29 של מוסף תפילת בנוסח ¿«¬»
טוב, eÈÏbיום eÈ‡ËÁ ÈtÓƒ¿≈¬»≈»ƒ

‰aq‰ ÏËa‰a È‰ ,eˆ‡Ó≈«¿≈¬≈¿ƒ»≈«ƒ»
החטאים, על  תשובה יש כאשר 

eÒn‰ Ïha˙Ó מתבטלת ƒ¿«≈«¿»
eLz‰התוצאה, È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈¿»

˙‡ ÌÈÏhÓ ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ««¬»ƒ¿«¿ƒ∆
„eÚi‰ Ìi˜˙Óe ,˙eÏb‰30 «»ƒ¿«≈«ƒ

ı‡Óמיכה בנבואת  E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

,‰a„‡Â בלבד זו  שהגאולה לא ¿«¿«»
אלא  מצרים יציאת כמו  Èelb‰«ƒתהיה

בגאולה  האלוקות ∆¿È‰Èƒ‰העתידה של 
Èelb‰Ó ˙BÈ שהיה האלוקות של  ≈≈«ƒ

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa31,Ï"pk ƒƒ«ƒ¿«ƒ««
˙eÏba ‰„Èi‰L ÌeMÓƒ∆«¿ƒ»«»

ÏB„b‰האחרונה  ‰„ÈÈ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»
˙BÈ,מצרים גלות של  מהירידה ≈

‡e‰ Ck ‰„Èi‰ Ï„b ÈÙÎe¿ƒ…∆«¿ƒ»»
,‰iÏÚ‰ Ï„b יותר גדולה וירידה …∆»¬ƒ»

יותר , גדולה לעלייה להוביל  חייבת

מחוייב  כיוון והדבר  ≈¬∆È‰Lהמציאות
‰iÏÚ‰ ÔÙ‡ ובעקבות הירידה מתוך  …∆»¬ƒ»

‰CLÁהירידה  ˙eÓzL ‡e‰∆¿««…∆
ÏtÎÓe ÏeÙk כאשר הגלות שבזמן  »¿À»

אור  גילוי  ‰eÈn˙אלוקי ,אין  ÔÎÂ¿≈«¿ƒ
˙ÏtÎÓe ‰ÏeÙk‰ שנובעת «¿»¿À∆∆

∆¬»NÚ‰מאלוקות,מהריחוק 
‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  חושך  eÈÓe¿ƒהפיכת
‡˜˙ÈÓÏ,למתיקות ומרירות ¿ƒ¿»
‰NÚpL הכפול הגדול , החושך  מתוך  ∆«¬∆

הכפולה  המרירות ומתוך  ומכופל ,

˙BÈaוהמכופלת  ÏB„b B‡»¿≈
.˙BÈa ‰ÏB„b ˙e˜È˙Óe¿ƒ¿»¿≈

‰Ê ‰È‰iL ÔBˆŒÈ‰ÈÂ הגאולה ƒƒ»∆ƒ¿∆∆
לאו  מחושך  והמהפך  למתיקות השלימה וממרירות ‡„,ר  L„Áa „BÚ¿…∆¬»

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Â„c ‡˙„eÚqÓ ÌÈ‡aL ËÙe סעודת ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿»ƒ«¿»¿ƒ»
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כב     

ׁשּבת ) (ּבמ ֹוצאי מה ּזמן 32מ ׁשיחא  ֿ זה  ולפני , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

יהיה  ואז קצת ]. [חסר  וכ ּו'. ּדרעוין ְְְְְֲֲִִֶַַָָּדרעוא 

ּבלח ֹוד ֹוהי  ּומל ּכא  ּומה ּות ֹו33יׂשראל  'עצמ ּות ֹו , ְְְְִִִֵַַַָָ

ּכמאמר  ּבלבד , ויׂשראל  ' יׂשראל 34ית ּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ֿ ידי  על  נע ׂשה  וזה  חד , ּכּוּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָוק ּוד ׁשא 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  יׂשראל  ְְְְְְִִֵַַָָָָה ּתֹורה ,

חד  למעלה 34ּכּוּלא  הם  ׁשּיׂשראל  זאת , וע ֹוד  , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ּכּיד ּוע  ה ּקּב"ה , עם  מתק ּׁשרים  והם  ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָמה ּתֹורה ,

ּדא 36ּבּלׁשֹון 35ה ּדּיּוק  מתק ּׁשראין ק ׁשרין ּתלת  ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ּֿברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  ּבא ֹוריתא  יׂשראל  ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָּבדא ,

ֿ ידי  על  ה ּוא  ּדברים  ׁשל ׁשה  ח ּבּור  ּדלכא ֹורה  ְְְְְִִִֵַָָָֹה ּוא ,

ׁשל  ק ׁשר  ּגם  ׁשּיׁש ּבזה , ּומבאר  ק ׁשרים . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשני

ּכי  ה ּתֹורה , ֿ ידי  על  ׁשּבא  ה ּקּב"ה  עם  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל 

וכדאיתא  מה ּתֹורה , למעלה  הם  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָיׂשראל 

אפיּלּו37ּבּמדר ׁש קדמה  יׂשראל  ׁשל  מח ׁשב ּתן ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה , מפר ׁש ּגּופא  זה  ׁשענין ועד  ְְְִֶֶַַַָָָָָֹל ּתֹורה ,

ֿ יׂשראל  ּבני אל  ּדּבר  ֿ יׂשראל , ּבני את  צו ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר 

מ ׁשיח  ּבביאת  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ית ּגּלה  וזה  ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָוכ ּו',

מ ּמׁש. ּומ ּיד  ּתכף  ְִִֵֵֶַַָצדקנּו,
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השבת.)32 שער סוף  שם. פע "ח  מרשקוב ). (להר''ש האריז"ל א.)33סידור רח , ח "א א. לב , זח "ג עג,)34ראה זח "ג ראה

ואילך.)35א. 61 ע ' ה'ש"ת ואילך. כח  ע ' תרנ"ז שם.)36סה"מ  זח "ג וראה בשוה''ג. שם תרנ"ז סה"מ  פ "א,)37ראה ב "ר

פי "ד. תדא"ר וראה ד.

    
המשיח  מלך  דוד  סעודת הנקראת ֿ מלכה aL˙)מלוה È‡ˆBÓa)32, ¿»≈«»

‰ÊŒÈÙÏÂ השבת מוצאי  eÎÂ'לפני  ÔÈÂÚc ‡ÂÚc ÔÓf‰Ó שעת ¿ƒ¿≈∆≈«¿«¿«¬»¿«¬ƒ¿
(כללות  הרצונות רצון  דרעוין ', 'רעוא בזוהר  הנקראת השבת יום של  המנחה

זו  בחינה להתהוות רצון  קדם ההשתלשלות בסדר  בחינה שלכל  הוא העניין 

כל  ובראשית כתר ), (בחינת

(כתר  כללי  רצון  יש ההשתלשלות

שהוא  קדמון ") "אדם הנקרא כללי ,

הבחינות  וכל  הרצונות לכל  הרצון 

[חסר  אחת). בהשוואה בו  כלולות

kÏÓe‡קצת]. Ï‡NÈ ‰È‰È Ê‡Â¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿»
È‰B„BÁÏa33, והמלך ישראל  בני  ƒ¿ƒ

עצרת  שמיני  לגבי  הזוהר  (כדברי  לבדם

ישראל , עם כנגד  אחד  פר  מביאים בו 

שבעים  הביאו  הסוכות שבימי  לאחר 

כי  העולם, אומות שבעים כנגד  פרים

דבר  לשום מקום תפיסת אין  זה ביום

ֿ הוא) ֿ ברוך  והקדוש ישראל  בני  מלבד 

'Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ' עצם «¿«ƒ¿»≈
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  בעצמו ,המהות

,„Ïa Ï‡NÈÂ אחד אף ולא  ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
Ó‡Ók34Ï‡NÈאחר , ¿«¬«ƒ¿»≈

‡lek ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰ÊÂ ,„Á«¿∆«¬∆«¿≈

,‰Bz‰, הזוהר Ï‡NÈוכדברי  «»ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡Â¿«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lek34, התורה ישראל , בני  »«
מציאות  אחד , הכל  ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש

Ê‡˙,אחת, „BÚÂ הקשר שבתוך  ¿…
ישראל  לבני  יש עצמו  הזה המשולש

Â‰יתרון  ,‰Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡NiLÌ ישראל בני  ∆ƒ¿»≈≈¿«¿»≈«»¿≈
‰"aw‰ ÌÚ ÌÈM˜˙Ó בקשר הקשר בעצמו , באמצעות  רק לא  מיוחד , ƒ¿«¿ƒƒ«»»

התורה, ידי  ‰eic˜שעל  Úe„ik35 החסידות הזוהר ÔBLla36בתורת «»««ƒ«»
,‡„a ‡c ÔÈ‡M˜˙Ó ÔÈL˜ ˙Ïz זה מתקשרים קשרים שלושה ¿»¿»ƒƒ¿«¿»ƒ»¿»

e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a‡,בזה  ‡˙ÈB‡Â ‡˙ÈB‡a Ï‡NÈ בני ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  בקדוש והתורה בתורה LÏL‰ישראל  eaÁ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿…»

ÈL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈc¿»ƒ«¿≈¿≈
ÌÈL˜ כן אם כאן ולמה נאמר  ¿»ƒ

קשרים? שלושה שישנם

L˜ Ìb LiL ,‰Êa ‡Óe¿…»»∆∆≈«∆∆
‡aL ‰"aw‰ ÌÚ Ï‡NÈ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ«»»∆»

,‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ זהו אמנם כלומר , «¿≈«»
התורה, ובאמצעות ידי  על  שבא קשר 

ישראל  של  קשר  שלישי  קשר  זהו  אבל 

לשני  בנוסף ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם

והתורה  בתורה ישראל  של  הקשרים

ֿ הוא, ֿ ברוך  ‰Ìבקדוש Ï‡NÈ Èkƒƒ¿»≈≈
‰Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ הם ולכן  , ¿«¿»≈«»

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש קשורים

בתורה) שלהם הקשר  (מלבד 

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאL„na37 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
Ï‡NÈ ÏL ÔzLÁÓ למעלה «¬«¿»∆ƒ¿»≈

יותר ˜„Ó‰באלוקות קשר  לה ויש »¿»
נעלה  ויותר  BzÏ‰,עמוק elÈÙ‡¬ƒ«»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL „ÚÂ, עצמו ¿«∆ƒ¿»∆»
התורה, לגבי  ישראל  של  המעלה

Ó‡pL ,‰Bza LÙÓ בתורה ¿…»«»∆∆¡«
acעצמה  ,Ï‡NÈŒÈa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈«≈

,'eÎÂ Ï‡NÈŒÈa Ï‡ מוכח ומזה ∆¿≈ƒ¿»≈¿
שקדמה  מציאות הם ישראל  שבני 

המדרש, כדברי  התורה, ∆¿ÊÂ‰למציאות
בני  של  הזו  המיוחדת Èa‡˙ישראל ,המעלה LnÓ B˜a ‰lb˙Èƒ¿«∆¿»«»¿ƒ«

.LnÓ „iÓe ÛÎz ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈≈∆ƒ««»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בנו... שי' ע"ד הנסיעה לכאן. הנה בטח ידוע לו השקפתי בזה, שבזמנים אלו יש 

כר נרחב במאד לפעולות באה"ק ת"ו וגם לבני הנוער, הרי יכולים הם להשתמש בכחותיהם בכיוון זה, 

ובפרט בנוגע לבנו הנה צריך להפוך הישיבה בלוד לישיבת תו"ת דליובאוויטש, כי לע"ע הרי... שבאו 

המשך בעמוד לל



כג

        
מוגה  בלתי

 ז"ל רבותינו למאמר  בנוגע  מדברי 1. זאת  לומדים  שבגמרא  אף  הרי – בשמחה " מרבין אדר  "משנכנס 
מרבין 2המשנה  אדר  משנכנס  כך  בשמחה , ממעטין אב  שמשנכנס  "כשם  בשמחה ", ממעטין אב  "משנכנס 

כו'" טובה  מדה  ד "מרובה  הכלל  מצד  ֿ מקום , מכל  שבחודש 3בשמחה ", בשמחה " ד "מרבין הענין הרי ,
אב  שבחודש  בשמחה " ד "ממעטין מהענין יותר  הרבה  הוא  :4אדר 

צריך  ואילך  באב  מתשעה  אבל  באב , תשעה  עד  רק  הוא  – בשמחה " ממעטין אב  ד "משנכנס  הענין
ישראל  של  מושיען נולד  באב  בתשעה  שהרי השמחה , ענין שוב  באב ,5להיות  עשר  בחמשה  ובפרט  .

באשלמותא " סיהרא  אמרו 6"דקיימא  ועליו באב 2, עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו "לא 
ֿ הכפורים ". וכיום 

בשמחה " מרבין אדר  ד "משנכנס  הענין הנקודה 7ואילו אלא  הפורים , ימי עד  רק  לא  נמשך  זה  הרי –
הוא " "ונהפוך  לענין בנוגע  שמצינו וכפי שמחה . של  חודש  שנעשה  כולו, החודש  כל  על  פועלת  8דפורים 

שכתוב  כמו אדר , חודש  בכל  ישנו זה  שענין – לטוב  נהפכים  ֿ טובים  הלא  הענינים  שכל  – 9שבפורים 

"."'גו נהפך  אשר 

בגמרא  שכתוב  מה  גם  באד 10ולכן נפשיה  לימצי . . נכרי בהדי דינא  ליה  דאית  ישראל  דבריא "בר  ר 
פורים . שלאחרי לימים  גם  אלא  פורים , שלפני לימים  רק  הכוונה  אין – מזליה "

עשר  חמשה  עד  כו'" נקראת  ש "מגילה  ענין 11ואף  אבל  המגילה , לקריאת  בנוגע  רק  זה  הרי – לא  ותו
החודש . בכל  ישנם  שבפורים  הוא " ד "ונהפוך  והענין השמחה 

 הגמרא לשון יובן ובזה  פורים 12. גאולת  הרי – דלכאורה  לפסח ", "פורים  לגאולה ", גאולה  "מיסמך 
הלשון  לומר  אפשר  ואיך  ביניהם , שלם  חודש  שיש  ונמצא  ניסן, בט "ו היא  פסח  וגאולת  אדר  בי"ד  היא 

"?"

לעיל : האמור  ֿ פי על  – בזה  והביאור 

בנוגע  מובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אדר . בחודש  האחרון הרגע  עד  אדר , חודש  כל  נמשכת  – פורים  גאולת 
המשכן  הוקם  שבו ניסן, חודש  בראש  היא  שתחילתה  – פסח  הזה 13לגאולת  "החודש  פרשת  נאמרה  ובו ,

וקדש "14לכם " ראה  "כזה  שנמשלו 15, ישראל  של  גאולתם  לתחילת  רמז שהוא  הלבנה , מולד  על  דקאי ,
.16ללבנה 

" ז"ל  חכמינו אמרו כי,ולכן – הפסק  שום  בלי ומיד , תיכף  שהיא  סמיכות  – לגאולה " גאולה 
הראשון  ברגע  שתחילתה  פסח  לגאולת  מיד  באים  אדר , דחודש  האחרון לרגע  עד  שנמשכת  פורים  מגאולת 

ניסן. דחודש 

פורים , שמחת  את  לקבל  כדי הכלים  ישנם  רק  שכאשר  – מקום  ובכל  זמן בכל  הוראה  הוא  זה  וענין
אנן" אחשורוש  עבדי "אכתי שבה  פורים , מגאולת  מיד  לבוא  אפשר  גאולה 17אזי שהיא  פסח , לגאולת  ,

שלימה .
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סע"א.1) כט , תענית
ב.2) כו, שם
וש"נ.3) א. עו, יומא
ואילך .4) 97 ע' חט "ז תו"מ  גם ראה
נא.5) פ"א, איכ "ר ה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי 
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ואילך ). 214 ע' חי "ט  (תו"מ 
א.8) ט , אסתר
או"ח 9) רמ "א ה"א. פ"א מגילה ירושלמי  וראה כב. שם,

ס"ז. סתרפ"ח 
רע"ב.10) שם, תענית
מגילה.11) ריש
ובפירש"י .12) סע"ב ו, מגילה
יז.13) מ , (פקודי ) פרשתנו
ב.14) יב, בא
עה"פ.15) ופירש"י  מכילתא א. כ , ר"ה
סע"ב 16) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
וש"נ.17) א. יד , מגילה



כד       

בגאולת  שהרי פסח , מגאולת  גם  למעלה  שהיא  העתידה , לגאולה  היא  בזה  הכוונה  – אלינו ובנוגע 
שלימה  גאולה  היא  העתידה  הגאולה  ֿ כן ֿ שאין מה  גלות , אחריה  שיהיה  ֿ מקום  נתינת  עדיין נשאר  פסח 

גלות  אחריה  נאמר 18שאין ולכן "נפלאות "19. יהיו שלעתיד  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי
פסח  גאולת  לגבי .20אפילו

לפעול  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  בכוחו הרי פורים , בגאולת  עדיין אנו שעומדים  אף  לעיל , וכאמור 
" הגאולה שהיא  והאמיתית , השלימה  לגאולה  מיד  נבוא  פורים  שמגאולת  – לגאולה " גאולה 

בימינו. במהרה  העתידה 

" הפירוש  . הוא הרבו 7בשמחה " שכבר  שאף  והיינו, בשמחה . יותר  להרבות  יש  ליום  שמיום  –
ד "עד  באופן השמחה  היתה  שבו עצמו, הפורים  ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  פורים , שלפני  בימים  בשמחה 

ידע " יותר .21דלא  עוד  בשמחה  להרבות  ויש  מספיק , זה  אין –

לענגו" ש "מצוה  לכך  שנוסף  השבת , ביום  בספרי 22ובפרט  כדאיתא  השמחה , ענין גם  בו יש  "וביום 23,
וקיימא " ש "מיקדשא  השבת  שביום  אלא  השבתות ". אלו – למטה ,24שמחתכם  מלמעלה  היא  השמחה  ,

השמחה  בענין גם  תוספת  פועלים  למעלה , מלמטה  בשמחה " "מרבין שבו אדר , דחודש  השמחה  ֿ ידי ועל 
למטה . שמלמעלה 

ניגון"]. פורים 'דיקן "א  לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  ַ[כ "ק 

ויקרא  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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(18– ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

טו.19) ז, מיכה
(ע 20) עה"פ נ"ך  אוה"ת וש"נ.ראה תפז). '

ב.21) ז, מגילה
רמב.22) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
יו"ד .23) יו"ד , בהעלותך 
א.24) יז, ביצה

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

דבגמרא  הריון  על  הממונה  המלאך  בענין  שהעיר  ומה  אדר,  מבדר"ח  מכתבו  קבלתי  בנועם 

איתא דלילה שמו, ובשם המגיד מקאזניץ שזהו שם תכ"ה, ומפרש שזהו ע"פ דעת תוס' הרא"ש בנדה 

ט"ז ע"ב דהקב"ה נותן לאשה הריון ואח"כ מתעסק בה המלאך.

ולפרש דהשם תכ"ה אינו מלאך אלא קאי על הקב"ה בעצמו  הנה לכאורה אם רוצה לחלק 

מבלי התלבשות במלאך, הרי גם אליבא דתוס' יש לומר כן, כי פשיטא אשר כל דבר ודבר בא מהקב"ה, 

ובמילא יש לזה שייכות מאיזה שם, אף שאח"כ נמסר למלאך.

ההתועדות  תתחיל  הרגיל  ע"ד  הנה  הבע"ל,  הפורים  בחג  התועדות  בענין  במכתבו  במ"ש 

בביהכ"נ לאחר שעה השמינית ערב, ומובן אשר ע"פ פסק רז"ל ודרשתם עה"פ את המשכן כמשפטו, 

הנה אותו שבדרום ינתן בדרום )ירושלמי שבת פי"ב ה"ג(.

בכבוד ובברכת פורים שמח.



כה

    


– זי"ע נ"ע הצדקנית הרבנית להסתלקות ה'שלושים' סיום -

"לבו אל  יתן ד "והחי הענין (בקשר בכללות 
כמה  ישנם  ל "ע ) והסתלקות  פטירה  של  ענין עם 
האבלות  באופן הדינים  לחילוקי בהתאם  - חילוקים 
וי"ב  שלושים  שבעה , (שלשה , הזמנים  שינויי ע "פ 

.חודש )

תקופת  של  בסיומה  בעמדנו - ובנדו"ד 
יש  - חודש  די"ב  התקופה  והתחלת  ה 'שלושים ',
לבו" אל  יתן ד "והחי הענין את  פעם  עוד  להדגיש 

זו  לתקופה  ומתאים  השייך  הקצוות באופן ובשני ,
'שלושים ' תוך  לתקופת  השייכים  הענינים  שלילת  -

הבכי) ענין (כמו להענינים בלבד  ֿ כח  ונתינת  ,
קדיש , (אמירת  חודש  י"ב  כל  במשך  השייכים 
ולעילוי  לזכר  ֿ טובים  ומעשים  משניות , לימוד 

וכו'). הנשמה 

טוב  שאינו ענין שכל  להדגיש  - ועיקר  ועוד 
- ותכליתו בלבד , לרגע  אלא  אינו והנגלה , הנראה 
יותר , גדול  עילוי יתוסף  שעי"ז עלי', צורך  ירידה 
הנראה  בטוב  שיומשך  ֿ ערוך , שבאין לעילוי עד 

בגופים  לנשמות  דתחיית והנגלה  הענין - ובנדו"ד  ,
עפר " שוכני ורננו "הקיצו זו המתים , לא  שאז, ,

דמעה  אלקים  ה ' "ומחה  הצער , שיתבטל  בלבד 
פנים " כל  גם מעל  שיתוסף  מזה , יתירה  אלא  ,

"רננו" עפר ", שוכני ורננו "הקיצו - השמחה  בענין
על  עולם  "שמחת  - השמחה  לשלימות  עד  דייקא ,

.ראשם "

 איש של  מאורע  שגם  - פרטי ובהקדמה 
לכל  גם  אלא ) אליו, להקרובים  רק  (לא  ונוגע  קשור 
ועד  ובפומבי, ברבים  זה  על  מדברים  שלכן ישראל ,
האמיתית  הגאולה  עם  זה  ענין שמקשרים 

עפר ". שוכני ורננו "הקיצו כאמור , והשלימה ,

הדברים : וביאור 

נשמות  ריבוא  "ששים  - ישראל  נשמות  כל 
ריבוא  לששים  מתחלק  שורש  וכל  פרטיות ..

מספר "ניצוצות " אין ל "ניצוצות  עד  , כלולות -
סבא ", ישראל  "נשמת  אבינו, יעקב  בנשמת 
ועד  מעולם  שבישראל  הנשמות  מכל  ש "כלולה 

בכלל " ועד  המשיח  ביאת  "עד  היינו,עולם ", ,
שכולן  שלימה אחת  קומה  , ומזה .

גם  ושייך  נוגע  פרטית  נשמה  של  שמאורע  מובן,
ישראל . לכללות 

לפטירה  בקשר  ביותר  מודגש  זה  וענין
בגמרא  כדאיתא  – למספר והסתלקות  (בנוגע 

"נטילתה  בששים המלווים ) נתינתה  מה  כנתינתה ,
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תפילת  (לאחרי  אדר וחסד ) טוב (אך  כ "א ה' ליום אור (*
ערבית). תפילת (לאחרי  ו' ליום ואור ערבית),

ספי "ג :1) אבל  הל ' רמב"ם וראה ב. ז, קהלת - הכתוב לשון
כו'. ויעור ויחזור עצמו להכין

ואילך . סקכ "ז הוספות (כש"ט  הבעש"ט  מתורת גם ולהעיר
הוראה  יש שומע, או רואה שיהודי  בעולם דבר שבכל  וש"נ)
(אבות  מחז"ל  על  (מיוסד ) ששייך  י "ל  ואולי  - לקונו בעבודתו
לכבודו", אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל  ספ"ו)
שאמרו  מפורש פסוק – לבו" אל  יתן "והחי  - בנדו"ד  ועאכו"כ 
- שמו על  שנקרא (בספר האדם מכל  החכם המלך , שלמה

".(*"
יו"ד 2) שו"ע ואילך . פ"ה אבל  הל ' רמב"ם ב. כא, מו"ק ראה

ואילך . שפ סי '
דפעולה 3) באופן צ"ל  התקופה בהתחלת שהדיבור ופשוט ,

שהחיינו, ברכת ― בהלכה ודוגמתו התקופה. כל  על  נמשכת
בהתחלת  אחת, פעם אלא אינה (בדיבור) הברכה שאמירת שאף
שו"ע  (ראה החג  ימי  כל  על  נמשכת דפעולה באופן ה"ז החג ,

סי "ב). סת"צ או"ח  אדה"ז
בוכין 4) "אין ה"י : פי "ג  אבל  הל ' רמב"ם ב. כא, מו"ק ראה

.. משבעה יותר מספידין ואין ימים, משלשה יותר המת על 
לנו  שאין יום, משלושים יותר עליהם בוכין אין .. חכמים תלמידי 

משה". אבל  בכי  ימי  ויתמו וכתיב רבינו, ממשה גדול 

           
        

דגלות,5) לירידה עד  בגוף, הנשמה דירידת הענין כללות ע"ד 
ב  בגופים לנשמות - היא השכר ושלימות העלי ' עוה"ז ששלימות

שעבוד  מביטול  החל  גשמית, טובה של  ובאופן דוקא, הגשמי 
המעדנים  וכל  הרבה מושפעת תהי ' ש"הטובה ועד  מלכויות,

מלכים). הל ' סוף (רמב"ם כעפר" מצויין
יט .6) כו, ישעי '
מו"ק.7) סוף משנה ח . כה, שם
יא.8) נא, י . לה, ישעי '
א).9) (מח , פל "ז תניא

ס"ז.10) אגה"ק
ואב 11) מתאימות כולן פל "ב: תניא וראה נצבים. ר"פ לקו"ת

ֿ זו  שנה בשלח  ש"פ משיחות קונטרס גם וראה כו'. לכולנה אחד 
ס"ג .

סע"א.12) יז, כתובות
היינו 13) נטילתה . . ממנו תורה של  "נטילתה שם: בפירש"י 

דקרי למאן "וה"מ  הגמרא דברי  וכהמשך  בטל ", ותלמודו כשמת



כו     

נטילתה  אף  רבוא  " שפטירה היינו, ,
כללות  עם  הקשור  הו"ע  פרטי איש  של  והסתלקות 
כללות  מספר  ריבוא ", בששים  "נטילתה  ישראל ,

ישראל .

'קדיש ': דאמירת  מהענין גם  ומובן

אופנים  ב ' ישנם  שב 'קדיש ' – ובהקדמה 
הלימוד  אחד  שאומרים  דרבנן, קדיש  (א ) (כלליים ):

קדושה  (עדה  בעשרה  באגדה  או (ב )בתורה  ,(
כו'. הנשמה  עליית  עם  הקשור  יתום , קדיש 

לכאו"א  שייך  ה 'קדיש ' שענין מודגש  ובשניהם 
שבקטנים : וקטן שבפשוטים  לפשוט  עד  מישראל ,

פלפולא  לימוד  אחר  רק  לא  - דרבנן בקדיש 
לימוד  אחר  גם  אלא  התורה , הלכות  או דאורייתא 

" יעקב "עין לימוד  כמו ,ע "י ,
 הלכה היומי, דף  ללימוד  שייכים  שאינם 

וכיו"ב  שמי'יומית , "יהא  "אמן", עניית  גם  (כולל 
השומעים , ע "י עלמיא " ולעלמי לעלם  מברך  רבא 

קטנים ). גם 

שאמירתו - יתום  ובקדיש   

גדול  רק  לא  טובות ), ושנים  ימים  אריכות  (לאחרי
מי  גם  אלא  שבישראל , בינוני אפילו או בישראל ,
בסיפור  [כמודגש  שבישראל  מפשוט  אפילו שלמטה 

הפעולה חז"ל  גודל  ֿ דבר  על  עקיבא  רבי אודות 
אצל  כו' עונש  עניני לביטול  בנוגע  'קדיש ' דאמירת 

ואמירתו כו'], הירידה  בתכלית  שהי' אחד 
 אפילו ,.

מעלתו גודל  מודגשת  זה  ובענין   
 כאו"א וע "י (אחר  ה 'קדיש ' אמירת  שע "י -

הנוגע  ביותר  גדול  עילוי נעשה  - מישראל )
 כולו העולם  ההשתלשלות )(ולכל  סדר  כל  ,

"יתגדל  -" רבא שמי' שפועלים ויתקדש  ,

הקב "ה ! אצל  (כביכול ) וקדושה  גדלות  תוספת 

רק  (לא  לזה  ודוגמא  מעין שמצינו להוסיף , ויש 
בחיי  גם  אלא ) לזמן, מזמן מיוחדים  בענינים 

ֿ יום : היום 
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נשמה  יציאת בשעת המת על  ד "העומד  מהדין גם ולהעיר ותני "*.
דומה זה למה לקרוע, ב.חייב קה, (שבת שנשרף"

גם  אלא ותני ", דקרי  "למאן רק לא הוא זה שדין - א) כה, מו"ק
שמועתו  ואין כו' עבירה שום על  חשוד  ("שאינו כשר "אדם בכל 
(רמב"ם  חכם" שאינו אע"פ . . ס"ו)) סש"מ  יו"ד  (שו"ע רעה"
תורה  בו שאין בישראל  ריק לך  "שאין ועד  הי "א), פ"ט  שם

שם). שבת (פירש"י  ומצוות"
עדיין 14) אבל  ומשנה, מקרא (שלמד  ותני  דקרי  למאן "וה"מ 

לי ' לית (לאחרים) דמתני  למאן אבל  לתלמידים), שנה לא
יו"ד  שו"ע הי "א. פי "ד  אבל  הל ' רמב"ם שם. (כתובות שיעורא"

ס"א). סשס"א
ועוד .15) סכ "ג . אגה"ק ב. כא, ברכות ראה
רבותינו 16) (וכן דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח  שכ "ק להעיר,

ד "עין  הלימוד  מעלת ע"ד  פעמים כו"כ  הדגיש שלפניו) נשיאינו
(סכ "ג ) באגה"ק הזקן רבינו דברי  יסוד  על  י "ל , ואולי  - יעקב"
התורה  פנימיות בעשרה ללמוד  החול  ימות כל  למעריב מנחה "בין

בה". גנוזין התורה סודות שרוב יעקב, עין שבס' אגדה שהיא
מתגלה 17) העצמות שפשיטות הידוע מהפתגם להעיר

רע"ב). תצא, ח "ג  (לקו"ד  פשוט  דאיש בפשיטות
רגילין 18) "שהיו - ארמית בלשון ה'קדיש' אומרים זה ומטעם

מבינים  היו ולא הארצות עמי  היו ושם הדרשה, אחד  קדיש לומר
מבינים  הכל  שהיו תרגום בלשון תקנוהו וכך  הקודש, לשון כולם

א). ג , ברכות - ועונין (תוד "ה לשונם" הי ' שזה

            
    

ע'19) תשכ "ו) חיפה - אסף (להרב הקדיש בס' הנססן ראה
ֿ קלט . קלח 

בשביל 20) הוא יתום קדיש דאמירת הענין עיקר - ואדרבה
הנפטר  נשמת לעילוי  שפעולתם גדולים, משא"כ  (ל "ע), קטנים
נתינת  התורה, לימוד  ע"י  (ובעיקר) גם להיות וצריכה יכולה

וכיו"ב. צדקה,
רבא 21) שמי ' כו' מקיים קא אמאי  "עלמא א: מט , סוטה ראה

המשך  וראה אגדה). אחר שעונין מברך  רבא שמי ' (יהא דאגדתא"
פס"א. תר"ם זו מצה

פי22) על  הוסד  ויתקדש "יתגדל  נו: ר"ס טואו"ח  ראה
במלחמת  האמור והתקדשתי  והתגדלתי  כג ) לח , (יחזקאל  המקרא
ביום  ט ) יד , (זכרי ' דכתיב הקב"ה, של  שמו יתגדל  שאז ומגוג , גוג 
(ע' ז"ל  לרש"י  הפרדס ספר וראה אחד ". ושמו אחד  ה' יהי ' ההוא
והתגדלתי דכתיב הפסוק לשון יתגדל , עהרנרייך ); בהוצאת שכג 
הוא  וכן .. ה' אני  כי  וידעו רבים גוים לעיני  ונודעתי  והתקדשתי 
לפי .. לבוא לעתיד  הקב"ה של  שמו ויתקדש יתגדל  משמעו

לא יקרא שעכשיו  הבא ובעולם . . נקרא הוא נכתב כשהוא
ככתיבתו.

הכמות,23) בענין – "יתגדל " יותר: בפרטיות - וי "ל 
הקב"ה  של  בדרגתו רק לא – זה וכל  האיכות, בענין - "ויתקדש"
סדר  לכל  ֿ ערוך  באין היא זו דרגה (שגם עולמות בורא שהוא כפי 
ב"שמי ' וקדושה גדלות תוספת - מזה יתירה אלא ההשתלשלות),

הגדול "**. "שמו רבא",
רק 24) (לא הוא רבא" שמי ' ויתקדש "יתגדל  הלשון שהרי ,

ב' (ע"ד  הבטחה של  לשון גם אלא) ובקשה, תפילה של  לשון
לשון  - ועד  ובכ "מ ), ג , פו, תשא תו"א - ב"ואהבת" הפירושים

דברים. סיפור של 

           
           
          
          

       



כז      

המצוות  כל  כנגד  השקולה  - ציצית  -במצוות 
קטן  אפילו מישראל , פרטי איש  שהגיע כאשר 

דיבר לחינוך  מלא  מקרא  הרי ֿ קטן, טלית  לובש  ,
ה 'הכתוב  מצוות  כל  את  וזכרתם  אותו "וראיתם 

מזכירה  קטן של  שהציצית  כלומר , אותם ", ועשיתם 
מזה  יתירה  אלא  גדול , של  הציצית  מצות  רק  (לא 

" קיום  לידי ומביאה  שמזכירה ) -  " גם ,
  שרואה של (גם  הציצית  את 

.הקטן)

הרמב "ם  פס "ד  על  נוסף  - זה  "וכל  שע "י
 לכף כולו העולם  כל  ואת  עצמו את  הכריע 

היינו, והצלה ", תשועה  ולהם  לו וגרם  זכות 
אפילו  או אחד  דיבור  אחד , (מעשה  אחת  שפעולה 
בכוחה  בישראל , פרטי איש  של  אחת ) מחשבה 
בנ"י  לכל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  להביא 

הדורות  כל  ולכל (מתחילת  הדורות ), כל  סוף  עד 
השכינה , וגם  ההשתלשלות , סדר  כל  כולו, העולם 

" שבותך "כביכול , את  אלקיך  "כלומר ה ' ,,
רז"ל  וכמאמר  שבותך , וכו'".עם  נאמר  לא  והשיב 

 איש של  מאורע  (שגם  זו הקדמה  ולאחרי
בא  - ישראל ) לכל  ושייך  הנוגע  כללי הו"ע  פרטי
כאמור , לבו", אל  יתן ד "והחי בהענין הדיבור 
ה 'שלושים ', סיום  שלאחרי לתקופה  השייך  באופן
פרטית ) (בהשגחה  השייכים  התורה  מעניני החל 

ביום ל  זו בשנה  שקביעותו אדר , כ "א  זה , יום 
שבתא "חמישי  "קמי -ֿ ויקהל פ ' דשבת  -

ניסן. מבה "ח  פרה , פ ' פקודי,

מודגש  שבו פרה , דפרשת  הענין - לראש  ולכל 
דפטירה  הענין לכללות  והשייכות  הקשר  בגלוי

(כדלקמן), והסתלקות 

הפרשה , כללות  הן – השבוע  לפרשת  בנוגע  וכן
חמישי  השיעור  זה , ליום  השייך  הפרשה  חלק  והן
היומי  לשיעור  בנוגע  וכן מחוברין), (כשהן ששי עד 
ללמוד  שנתפשט  כהמנהג  תורה ", "משנה  ברמב "ם ,

כדלקמן. ליום , פרקים  ג '

: פרה פרשת 

מטומאת  הטהרה  – הוא  פרה  דפרשת  התוכן
שנעשה  המצב  מתבטל  ֿ ידה  שעל  כלומר , מת .
הטהרה ), (היפך  החיים  דהעדר  מהמאורע  כתוצאה 
לגמרי. טהור  שנעשה  רושם , מזה  נשאר  שלא  עד 

לא  שינוי פועלת  אדומה  דפרה  שהטהרה  ומובן,
וכיו"ב , לביהמ "ק  כניסה  קדשים , לאכילת  בנוגע  רק 
דילהון  "גופא  - כו' גופניים  לענינים  בנוגע  גם  אלא 

ֿ רצוי.קדישא " הבלתי מהענין רושם  ישאר  שלא  -
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(שלח 25) ה' מצות כל  את וזכרתם עה"פ ספרי  א. כה, נדרים
שש  ציצית של  גימטריא שמנין שם: שלח  ובפירש"י  לט ). טו,

תרי "ג . הרי  קשרים וחמשה חוטין ושמונה מאות,
טומאת 26) הל ' רמב"ם ואילך . ב יב, (חולין מעשה לו שיש

רפ"ב). כלים הל ' ה"ב. פי "ד  אוכלין
ד '27) יום" ב"היום (הועתק אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב ראה

הגזיזה  מיום תקנח ): ע' ח "ח  שלו ֿ קודש באגרות ועד "ז אייר.
נשיאת  בענין התינוק את להרגיל  להדר נהגו הראש, פיאות והנחת
נ"ע  (מוהרש"ב) אדמו"ר כ "ק צוואת גם וראה וכו'. ֿ קטן טלית
הנהגה  .. הצוואה ("בחלק אדמו"ר מו"ח  כ "ק בנם ע"ד  לזוגתו
להלבישו  ברגליו לילך  וכשיתחיל  בפרט "); משנולד  לילד  וחינוך 

תתקה). ע' ח "ב שלו ֿ קודש (אגרות ציצית
לט .28) טו, שלח 
ועשיתם 29) ה' מצוות כל  את "וזכרתם החסידות: וע"ד 

המשפיעים  זכרים בבחי ' להיותן המצוות את "שתעשו - אותם"
ואברים  כלים בשם נקראים המצוות תהיינה ידכם ועל  שבכם כו'

בה  נמשך  להיות מה,דמלכא, שלח  (לקו"ת ב"ה" א"ס אור ם
היינו, מצוותי ", כל  את ועשיתם תזכרו "למען - מזה ויתירה ֿ ב), א
שלמעלה  ב"מצוותי " גם אלא הוי '", ב"מצות רק לא שפועלים

"ועשיתם מ "מצוות - ועד  ובכ "מ ), ג , ט , במדבר (לקו"ת "
זח "ג (ראה עשאוני  כאילו עליכם אני  מעלה כתיב), (חסר אתם"

שם). שלח  לקו"ת ז. פל "ה, ויק"ר א. קיג ,
אצלו 30) מתאמת ֿ ידה שעל  הראי ', מעלת - אותו" "וראיתם

משמיעה, יותר ההתאמתות, בתכלית ה'") ("מצוות שרואה הדבר
וראה  ט . יט , יתרו מכילתא (ראה לראי ' שמיעה דומה אינה שהרי 

ועוד ). ופנ"ז. פל "ג  תרל "ז וככה המשך  משפטים. ר"פ תו"א
אתכם 31) הוצאתי  אשר אלקיכם ה' "אני  - הפרשה וסיום

היינו, הגאולות). כל  ושורש התחלת שהיא (יצי "מ , מצרים" מארץ
והשלימה, האמיתית הגאולה את ומביאה קשורה ציצית* שמצות

טו). ז, (מיכה נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך  "כימי 
ה"ד .32) פ"ג  תשובה הל '

           
        

  

בתקופה 33) עכ "פ - המתים כל  יחיו המשיח  בימות שהרי ,
(הל ' הרמב"ם פוסק שאודותה הראשונה התקופה לאחרי  השני ',
בין  אין .. נוהג  כמנהגו עולם .. המשיח  ש"בימות רפי "ב) מלכים
יהי ' שלאח "ז בלבד ", מלכיות שעבוד  אלא המשיח  לימות העוה"ז
המתים  דתחיית גדול  הכי  השינוי  החל  עולם, של  מנהגו שינוי  גם

וש"נ). ואילך . 191 ע' חכ "ז לקו"ש (ראה
ג .34) ל , נצבים
ספ"ו.35) אגה"ק
א.36) כט , מגילה
הולך 37) הלילה (בקדשים חמישי  יום שלאחרי  הלילה כולל 

ממש. שבת ערב ששי , ליל  א), פג , חולין - היום אחר
א.38) קו, פסחים
רע"ב.39) ע, זח "ג 



כח     

יום  מקביעות  וההוראה  הלימוד  וזהו
בזמן  גם  - פרה  דפרשת  שבתא " "קמי ה 'שלושים '
צדקנו  משיח  שיבוא  עד  הפרה , אפר  לנו שאין הזה ,

העשירית " פרה  עידוד ויעשה  ֿ כח , נתינת  -
מהעדר  כתוצאה  שנעשה  המצב  את  לשנות  וחיזוק ,
רושם  ישאר  שלא  עד  כו', לקדמותו שיחזור  החיים ,

כו'.

חסידות  בתורת  הענין ביאור  לאחרי ובפרט 
ד "יתפרנסון" באופן בחב "ד חב "ד , והשגה  הבנה  ,

שיכולים  כפי הבהמית ), דנפש  לחב "ד  (ועד  שבנפש 
הכי  בדורות  שבישראל  לקטן גם  ולהסביר  לבאר 
שלא  בעצמו לפעול  הוא  גם  יכול  שעי"ז - אחרונים 
דהעדר  ֿ רצוי הבלתי מהענין רושם  אצלו ישאר 

החיים .

:להבין צריך  עדיין אמנם ,

הו"ע  אדומה  פרה  שטהרת  חז"ל  במדרשי מצינו
 : המלך ושלמה  רבינו משה  אצל  אפילו

אומר  למשה , הקב "ה  אומר  שהי' ודבר  דבר  כל  "על 
אל  אמור  לפרשת  שהגיע  כיון וטהרתו, טומאתו לו
במה  זה  נטמא  אם  רבש "ע , משה : לו אמר  הכהנים ,
של  פניו נתכרכמו שעה  באותה  טהרתו.. תהא 
לו  אמר  אדומה , פרה  לפרשת  שהגיע  כיון משה .

ולקחו  טהרתו, זו שרפת הקב "ה .. מעפר  לטמא 
"החטאת " , טעם מגלה  אני דוקא ) (למשה 

חוקה " - לאחר  אבל  -פרה , המלך  שלמה  וכן .
פרה  של  ופרשה  עמדתי, אלה  כל  על  שלמה : "אמר 

אמרתי  ופשפשתי, ושאלתי חקרתי אדומה 

ממני" רחוקה  והיא  .אחכמה 

(ביטול  זה  נפלא  שענין יתכן איך  שכן, ומכיון
משה  שאפילו - המיתה ) ענין של  אפילו הרושם 

הקב "ה  ע "י מיוחד  לגילוי הוצרך  אני רבינו "לך  ,
למשה , שנתגלה  לאחרי שגם  ועד  פרה ", טעם  מגלה 
- ממני" רחוקה  והיא  אחכמה  "אמרתי שלמה  אמר 

בעצמו  לפעול  שיוכל  מישראל , כאו"א  אצל  יתקבל 
מענין  כתוצאה  אצלו שנעשה  הרושם  ביטול 

המיתה ?!

בזה : הביאור  וי"ל 

ההבנה  רק  לא  – שבתורה  העיקריים  מהענינים 
באופן  היא  בשכל  שההבנה  אלא  בלבד , בשכל 

על  גם  שפועלת  עד  מציאותו, בכל  שחודר  .

הביאורים  כל  לאחרי הרי הלב , רגש  ומצד 
" התמיהה  את  לבטל  ביותר  קשה  וההסברים ,

  דהעדר והרושם  הפעולה  את  לבטל  - "
ספק  ישאר  שלא  כך , כדי עד  הלב , ברגש  החיים 
הנראה  טוב  שהוא  בענין כמו כו', הלב  ברגש 

הטוב  (עצם  הקב "ה  שנותן מידו )והנגלה 

והרחבה ... הקדושה  הפתוחה  המלאה 

בתורה  גילה  שהקב "ה  לאחרי שגם  מובן, ומזה 
הביאורים  כל  ולאחרי אדומה , פרה  פרשת 
הדבר  נשאר  - חב "ד  חסידות  בתורת  כו' וההסברים 

ל  ביחס  ועאכו"כ  "חוקה ", ההבנה בגדר 
ב  גם  שיחדור  - וההשגה  .

הזקן  רבינו מפתגם  גם  הפסוק [ולהעיר  על 

גו'" מבשרכם  האבן לב  את  (בהפטרת "והסירותי
כי  - מוח  ולא  דייקא , (האבן)" "לב  פרה ), פרשת 
להשתדל  כאו"א  צריך  במוח  והשגה  להבנה  בנוגע 
האבן", לב  את  "והסירותי בו יקויים  ועי"ז בעצמו,
הקב "ה , ע "י הלב  לרגש  בנוגע  גם  הפעולה  שלימות 
רגש  על  שהפעולה  מובן ומזה  דייקא . "והסירותי"
עבודה  היא  הלב ) רגש  על  בעה "ב  (להיות  הלב 
בנדו"ד , ועאכו"כ  הענינים , בכל  - ביותר  נעלית 

"חוקה "]. של  שזהו"ע  מדגישה  עצמה  שהתורה 
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ספ"ג .40) אדומה פרה הל ' רמב"ם
(4135 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז
וש"נ. .
יז.42) יט , חוקת
(ה).43) א פ"ח , קה"ר ד . פי "ט , במדב"ר
ו.44) שם, במדב"ר
כג .45) ז, קהלת
ג .46) שם, במדב"ר
שהתורה 47) מדות י "ג  ע"פ בעצמו ללמדו יכול  הי ' ולא

וכיו"ב. בהם, נדרשת

שעהיוה"א 48) רפ"א. המלך  שעשועי  שער המלך  עמק ראה
לאדהאמ "צ  אחד  אתה ד "ה א). (עט , פ"ד 

וש"נ. .334 ע' חכ "ד  לקו"ש .4 ע' תשכ "ה) (קה"ת,
המזון.49) דברכת שלישית ברכה ע"פ
(מספר 50) שח  ע' תש"מ ) חב"ד , (כפר עז מגדל  בספר נדפס

ד ). ע' יקרים ליקוטים
כו.51) לו, יחזקאל 
ה"ב)52) פ"ט  תשובה (הל ' שהרמב"ם מה לבאר יש עפ"ז

"באותן  - המשיח  בימות התורה ללימוד  בנוגע זה פסוק הביא
דעה  הארץ מלאה כי  שנאמר והאמת, והחכמה הדעה תרבה הימים
רעהו, את ואיש אחיו את איש עוד  ילמדו ולא ונאמר ה', את

ונאמר     ענין מה דלכאורה, - "
ל "תרבה האבן" "לב הסרת  ששלימות ועכצ"ל , ?"

גם כשחודרת - היא והחכמה" "הדעה  עי "ז שזהו (אף
מבשרכם"). האבן לב את ש"והסירותי 



כט      

לאחרי  שגם  בראותו בקרבו לבו יפול  אל  ולכן,
לי"ב  'שלושים ' שבין החילוק  לו מסבירה  שהתורה 
ל 'שבעה ', 'שלשה ' שבין החילוק  - (ולפנ"ז חודש 
יתירה  להשתדלות  צריך  ל 'שלושים '), 'שבעה ' ובין
ברגש  גם  שיחדור  ועאכו"כ  אצלו, שיונח  לפעול 

"חוקה ". של  ענין ה "ז שסוכ "ס  מכיון - הלב 

בפועל  למעשה  שבנוגע  מיבעי לא  אופן, ובכל 
'שלושים ' לאחרי ההנהגה  באופן שינוי נעשה 
הן  כו'), בשכלו ומבין שמתבונן לאחרי (ובפרט 
בנוגע  - ועאכו"כ  - והן עצמו, לעבודת  בנוגע 
עד  להמתין יכול  (שאינו הזולת  עם  לעבודה 
וההשגה  שההבנה  בעצמו יפעל  שלו שהמשפיע 
עוד  אלא  הלב ), ברגש  גם  ותפעל  תחדור  שבמוחו
כדי  בו התלוי כל  לעשות  להשתדל  שיש  זאת ,

בנוגע  גם  לפעול  ,בו התלוי כל  וכשעושה  ,
אמיתית , עבודה  לאמיתו חשיב  אמת  אינה  אם  גם 

.ממש 

: העיקר והוא  - ועוד 

(התוכן  המיתה  פעולת  של  הרושם  ביטול 
כפשוטו  - הוא  השלימות , בתכלית  פרה ) דפרשת 

ש " עי"ז - ממש     אין שאז ,"
על  לפעולה  בנוגע  והשתדלות  שכלי בהסבר  צורך 
שוכני  ש "הקיצו.. בעיניים  שרואים  מכיון הלב , רגש 

באזניים  ושומעים  "הקיצועפר ", רינתם , קול 
עפר ". שוכני

– פרה  פ ' שקורין בזמן ביותר  מודגש  זה  וענין
כי:

אפר  כשישנו – היא  פרה  פרשת  של  השלימות 
ממש , בפועל  הטהרה ) נעשית  ֿ ידו (שעל  הפרה 
"(פרה ) המשיח , בביאת  יהי' זה  ענין אשר 

המשיח "העשירית  המלך  גם יעשה  יתנו (ובה 
שעשה  הראשונה  לפרה  עד  שלפנ"ז, הפרות  מאפר 

רבינו  ).משה 

הטהרה  דהיפך  הענין כללות  גם  יתבטל  אז והרי
הארץ " מן אעביר  הטומאה  רוח  "את  - גם כולל  .

עה "ד  מחטא  ותוצאה  מסובב  שהוא  המיתה  ,ענין
שוכני  ורננו "הקיצו המתים , דתחיית  להענין ועד 

כנ"ל . עפר ",

יותר  בגלוי מודגש  זה  (סיום וענין
עליכם  "וזרקתי - פרה  פרשת  של  הקריאה ) וחותם 

גו'" וטהרתם  טהורים  אתן מים  רוחי "ואת  ,
גו'" .בקרבכם 

 בשנה פרה  פ ' בשבת  נוסף  לענין באים  ומכאן
ניסן: חודש  מברכים  שבת  גם  שהיא  - זו

לפרשת  'פרה ' פרשת  של  הסמיכות  על  נוסף 
לרביעית  שלישית  ("בין השנים  בכל  'החודש '

מפסיקין" אין ו'החודש ') ענין ('פרה ' ישנו ,(
רק  לא  היא  'פרה ' פרשת  ששבת  - זו בשנה  מיוחד 
לכם  הזה  "החודש  'החודש ', לפרשת  בסמיכות 

חדשים " (ממנה ראש  שבה  זאת , עוד  אלא  ,
ראש ובכוחה ) לכם  הזה  "החודש  את 
חדשים ".

פרה  דפרשת  והשייכות  הקשר  יותר  מודגש  ובזה 
המלך  שיעשה  העשירית  (פרה  העתידה  לגאולה 
ראש  לכם  הזה  ש "החודש  מכיון - המשיח )
של  "חודש  הוא  זו) בשבת  (שמתברך  חדשים "

ובו ממצרים  ישראל  נגאלו שבו ,
""ניסן" בשם  גם  ומרומז ,' ב בו שיש  -

" נוני"ן, " הגאולה של  מהנסים  החל  ,
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דבינונים 53) האהבה למדת בנוגע פי "ג  בתניא המבואר וע"ד 
בחי ' אין לאמיתו, באמת ה' עובדי  הצדיקים מדרגת ש"לגבי  -
מדרגת  לגבי  ואעפ"כ , .. כלל  אמת עבודת בשם נקראת זו אהבה
קורא  והריני  .. שלהם לאמיתו באמת תמה עבודה נקראת הבינונים
גם  ולהעיר כו'". לעד  תכון אמת שפת ג "כ  שבתפילתם באהבתם

) הדרגות ו"אמת מחילוקי  "אמת", אמת", ד "שפת (
ועוד ). א. מ , בהר לקו"ת (ראה לאמיתו"

(54- ראי ') לגבי  (אפילו דשמיעה המיוחד  מהעילוי  להעיר
ד " מהדין לוכמובן נותן "חרשו" ב), פה, (ב"ק "

שמזה  בלבד . עינו דמי  אלא לו נותן שאינו סמאו, משא"כ  דייקא,
יותר  האדם, מציאות לכללות ונוגע קשור השמיעה שחוש מובן,
נ"ך  ואילך . תרכא ס"ע עקב באוה"ת (נתבאר הראי ' חוש מאשר

ועוד ). ואילך . תתקא ס"ע ב' כרך 

(55" - להלכה פס"ד  - הרמב"ם לשון והמשך  
.( ואילך 131 ע' חכ "ח  בלקו"ש (נתבאר "

שם.56) אדומה, פרה הל ' רמב"ם מ "ה. פ"ג  פרה
ב.57) יג , זכרי '
ממנו,58) תאכל  לא גו' הדעת ומעץ יז) ב, (בראשית כמ "ש

 לנצח המות בלע בד "ה נתבאר תמות. מות ממנו אכלך  ביום
א. יז, ב"ב פירש"י  גם וראה ח "ב). מלוקט  (סה"מ  תשכ "ה

כה.59) לו, יחזקאל 
מ .60) שם,
הכ "א.61) פי "ג  תפלה הל ' רמב"ם ה"ה, פ"ג  מגילה ירושלמי 
ב.62) יב, בא
יא.63) פט "ו, שמו"ר
שם.64) בא, עה"פ טוב לקח  מדרש גם ראה
שם.65) מהרש"א ובחדא"ג  רע"א נו, ברכות ראה



ל     

"כימי  אראנו העתידה  מצרים  מארץ  צאתך 
.נפלאות "

 זו שבת  של  והשייכות  בקשר  להוסיף  ויש 
גם  (כולל  הגאולה  לענין ניסן) מבה "ח  פרה , (פרשת 
השבוע , פרשת  מצד  גם  - כו') המתים  תחיית 

ֿ פקודי": "ויקהל 

מרומז ֿ פקודי ויקהל  הגאולה :בפרשת 
" כמ "ש - "," הנה ישובו גדול  "קהל 

מנין"ו" מלשון – " כמו) העשירי למנין עד  ,
ֿ לבוא  דלעתיד  העשירית ) כמ "ש פרה  , עוד"

בעצמו  הקב "ה  ע "י מונה ", ֿ ידי על  הצאן תעבורנה 
אתכם " אספור  "אני -.

ֿ פקודי": ד "ויקהל  החיבור  - בזה  ענין ועוד 

"קהל ", של  מציאות  מודגשת  - ב "ויקהל "
מודגשת  ב "פקודי" ואילו פרטים ), צירוף  (לא 

שמונין מציאות  באופן הוא  המנין שהרי ,
 .

הוא  ֿ פקודי" ד "ויקהל  החיבור  תוכן -ועפ "ז,
ותלוי' קשורה  ("ויקהל ") הכלל  ששלימות 
הענין  כלומר , ("פקודי"). הפרט  בשלימות 
לאחרי  הוא  לאמיתתו, גדול ") ("קהל  ד "ויקהל "
מישראל  דכאו"א  המנין ד "פקודי", הענין שישנו
ש "הקיצו  (מכיון הדורות  כל  מתחילת  בפרטיות ,
באופן  הדורות , כל  סוף  עד  עפר ") שוכני ורננו

איש " ממנו נפקד  כולם ש "לא  נעשים  ואז ,
גדול " "קהל  "ויקהל ", אחת , .מציאות 

שתהי' - העתידה  בגאולה  מודגש  זה  וענין
בגלות " ישאר  לא  אחד  יהודי שאפילו ,באופן

"פקודי". שלאחרי "ויקהל "

מודגשת  זה  בענין שגם  ולהעיר , להוסיף  ויש 
איש  של  מאורע  שגם  (ס "ב ) לעיל  האמורה  הנקודה 
ישראל , לכללות  הנוגע  כללי הו"ע  בישראל  פרטי
ותלוי' קשורה  ("ויקהל ") הכלל  שלימות  כי

("פקודי"). בפ "ע  ופרט  פרט  כל  של  בשלימותו

שכאו"א  - האדם  בעבודת  מזה  וההוראה 
ד "ויקהל " בהענין להשתדל  צריך  ,מישראל 

הפרטיים  הענינים  כל  את  ולהקהיל  לאסוף 
נפשו, כחות  בעצמו, מעבודתו החל  ("פקודי"),
ל "ויקהל " ועד  כו', אליו השייכים  הקדושה  ניצוצות 

אחרים . להקהיל  - כפשוטו

'שנת  זו: בשנה  יתירה  -ובהדגשה 
גו'" והטף  והנשים  האנשים  העם , את  ,"הקהל 

גדר ושנת  שפורצת  שמחה  -– כולל  .
שמשתף  עי"ז לחבירו, אדם  שבין החילוקים  ביטול 
והגר  והלוי גו' ובתך  ובנך  "אתה  בשמחתו, אחרים 

בשעריך " אשר  והאלמנה  .והיתום 

, ויק "פ מפרשת  הכללית  ההוראה  על  נוסף 
פרטית  הוראה  גם  חמישי יש  ביום  הפרשה  מחלק 

מחוברין); (כשהן ששי עד  מחמישי -

עשיית  אודות  מדובר  היומי, האפוד בשיעור 
גו'" האפוד  את  "ויעש  - את והחושן "ויעש  ,

גו'" האפוד "החושן מעל  החושן יזח  "ולא  עד  ,.
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טו.66) ז, מיכה
ב.67) רסא, זח "א (ראה דיצי "מ  הנסים בערך  גם "נפלאות"

וש"נ). תפז. ע' א' כרך  נ"ך  אוה"ת פ"ו. המצות חג  שער פע"ח 
משמות  - נסים") ("נסי  "ניסן" בשם גם מרומז זה שענין וי "ל 
- ה"ב) פ"א ר"ה (ירושלמי  מבבל  עמהם שעלו החדשים

" בחודש תהי ' כו') בבל  גלות (לאחרי  העתידה (כישהגאולה "
"ניסן"), ולא הראשון", "חודש נקרא ממצרים הגאולה בעת

ד " באופן כלומר, לגבי "נפלאות") נס, בתוך  נס (כמו "
דיצי "מ . הנסים

ז.68) לא, ירמי '
שם.69) פירש"י  פקודי . ר"פ ותיב"ע ת"א ראה
תשא.70) ר"פ יל "ש יא. פ"ב. במדב"ר
יג .71) לג , ירמי '
ידי72) על  גו' תעבורנה עוד  עה"פ יונתן ובתרגום שם, יל "ש

תתקלד . ע' בלק אוה"ת ראה ― משיחא. ע"י  ― מונה
ואילך .73) 256 ע' חכ "א לקו"ש גם ראה
מט .74) לא, מטות ― הכתוב לשון
בתחילתן 75) סופן דנעוץ באופן הם קדושה שעניני  להעיר

הפרשה) (סוף "פקודי " שלאחרי  ובנדו"ד , מ "ז), פ"א יצירה (ספר
לאמיתתו. הפרשה) (תחילת ד "ויקהל " להענין באים

וש"נ.76) בתחילתו, חי "א לקו"ש ראה
תניא "ויקהל 77) (ראה שבו משה ניצוץ מצד  ― "

ועוד ). רפמ "ב,
ש.ז.78) תשרי  וא"ו מכתב וראה יב. לא, וילך 
רכג79) ע' תרנ"ז (סה"מ  תרנ"ז תשמח  שמח  ד "ה ראה

ובכ "מ . ואילך ).
אדה"ז 80) שו"ע הי "ח . פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם יד . טז, ראה

סי "א. סתקכ "ט 
וראה 81) ֿ ה. פ"ד  (בהקדמה. לאדהאמ "צ היחוד  משער להעיר

צ"ל  אלא  כללית , התבוננות מספיק שלא פ"ו) העבודה קונטרס גם
כו'. פרטית התבוננות גם

"ועשית 82) גו'", האפוד  את "ועשו למשה ה' ציווי  רק לא
אלא יג ), ו. (כח , תצוה כבפ' גו'", משפט  חושן ע"י ,

והנשים  האנשים מישראל , כאו"א של  בשליחותם לב", ה"חכמי 
(אדר"נ  המשכן בנדבת השתתפו ― הטף ― הם (שגם והטף

פי "א)).
ב.83) לט ,
ח .84) שם,
כא.85) שם,



לי      

וההוראה  הלימוד  האפוד וביאור  מענין
מישראל והחושן  כאו"א  י"ל :בעבודת  -

אותו "חוגר  - למטה האפוד  לבו כנגד 
עד  ומגיע  . . -מאציליו החושן ואילו ,"

על  "תלוי.. ".

קצוות : שני כוללים  והחושן שהאפוד  ונמצא ,
הכי מהחלק   עד "אחוריו.. שבאדם ,

גופא  ובזה  מאחוריו עקביו", אותו ש "חוגר 
הכי לחלק  עד  - כו'"  לבו" שבאדם ,

היינו, פנימיות , מלשון (גם ) "מלפניו" מלפניו",
הלב . לפנימיות  שרומז

האפוד " מעל  החושן יזח  "ולא  די"ל ועז"נ -
הענינים  שגם  - האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד 
עד  . . ("אחוריו שבו וחיצוניים  תחתונים  הכי

צריך  נעלים עקביו"), הכי הענינים  עם 
אלא  עוד , ולא  מלפניו"), ("לבו שבו ופנימיים 

ש " באופן הוא  שהחיבור  ".

אחת  קומה  שהם  ישראל , בכללות  גם  ודוגמתו
אחוריים  בחי' חיבור  - ס "ב ) (כנ"ל  שלימה 
כו'. הלב  לפנימיות  עד  הפנים , בחי' עם  וחיצוניות 
קשורה  שבישראל  תחתונה  הכי הדרגה  שגם  היינו,

שבישראל . עליונה  הכי הדרגה  עם  ומחוברת 

 הכי ענין - הקצוות  ב ' (חיבור  הנ"ל  ענין
בשיעור  גם  מודגש  פנימי) הכי ענין עם  חיצוני

ברמב "ם : היומי

ההגדה  נוסח  – הוא  ברמב "ם  היומי .שיעור 
ולולב  וסוכה  שופר  הלכות  .והתחלת 

קצוות : ב ' מודגשים  כאן וגם 

ענין מודגש  - ההגדה " דוקא ,ב "נוסח 
" הלכות לבנך "ע "ש  שבין החילוק  וזהו .

ומצה  חמץ  שבהלכות  - ההגדה  לנוסח  ומצה  חמץ 
ההגדה ", ב "נוסח  ואילו הלימוד , ענין מודגש 
יום  שלושים  ההגדה  נוסח  לימוד  רק  (לא  שעיקרו

" אלא ) מונחים החג , ומרור  מצה  שיש 
ענין מודגש  - .לפניך "

עורו  בו.. יש  ש "רמז - "שופר " זאת , ולעומת 
בתשובה " וחזרו הו"ע ישנים .. -  קלא ,

   חיצוני שהו"ע  כדיבור  (דלא 
בלבד ).

שופר ) והלכות  ההגדה  (נוסח  שניהם  וצירוף 
דיבור  - הקצוות  ב ' חיבור  על  מורה  היומי, בשיעור 
(ע "ד  אשתמע  דלא  פנימאה  קלא  עם  חיצוני,

כנ"ל ). החושן, עם  דאפוד  החיבור  ובדוגמת 

בחיבור  גם  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
ולולב " וסוכה  שופר  המבואר "הלכות  ע "פ  -

הקב "ה במדרז"ל  מלפני יוצאין שישראל  "במה 
דישראל  יודעין אנו בידן, ואתרוגיהן ולולביהן
על  מורה  ה "לולב " שענין היינו, נצוחייא ". אינון
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לתהלים 86) רד "ק (ראה הוראה מלשון - התורה עניני  ככל 
ובלשון  ב). נג , זח "ג  וראה ירה. ערך  שלו השרשים ספר ה. יט ,
לתקן  .. אלא אינן התורה דיני  "רוב - תמורה) הל ' (סוף  הרמב"ם

המעשים". כל  וליישר הדעות
(כולל 87) משה ידי  שמעשה א) ט , (סוטה ממארז"ל  להעיר

הם והחושן) האפוד  ובנדו"ד , כהונה, גם בגדי שקיימים ,
נוסף  - הנצחיות תוקף מודגש וההוראה בלימוד  גם ולכן עתה,

רפי "ז). (תניא נצחית היא התורה שכל  לכך 
("אבני88) אותם "וישם - והחושן באפוד  יתירה ובהדגשה

חותם פיתוחי  מפותחות .. השוהם    על ("
אבני  האפוד  כתפות  ,בחושן וכן ֿ ז), ו (לט , "

על  "והאבנים  "שמותם על  עשרה שתים הנה
. . ישראל  בני  שמות את אהרן "ונשא ֿ ידם על  אשר יד ), (שם,
היינו, כט ), שם, (תצוה תמיד " ה' לפני  לזכרון הקודש אל  בבואו

המציאות בגלוי  מודגשת והחושן שבאפוד   .
ו.89) כה, תצוה פירש"י 
פז),90) מל "ת להרמב"ם (סהמ "צ הלאוין במנין ונכלל 

המקדש  כלי  הל ' (רמב"ם לוקה" .. האפוד  מעל  חושן "המזיח 
ה"י ). פ"ט 

אפוד 91) (מצות תצוה פ' להרח "ו המצוות טעמי  גם ראה
וחושן  מאירה, שאינה האספקלריא נגד  האפוד  וחושן):

וע" .. פנים ודא אחור דא המאירה לא אספקלריא הכתוב אמר כ 
וכו', למעלה מחוברים שם הם לעולם כי  האפוד , מעל  החושן יזח 
ע' ח "א התורה פרשיות על  אדה"ז: מאמרי  וראה ההמשך . עיי "ש

א'תרמב  ע' תצוה אוה"ת גם וראה ואילך . קצז ס"ע תקס"ו שנה;
ואילך .
שבו 92) שבתא" "קמי  הוא זה לימוד  - פרטית ובהשגחה

מצה  שיש "בשעה הפסח , חג  – שעיקרו ניסן, חודש מברכים
ההגדה". "נוסח  אומרים שאז לפניך ", מונחים ומרור

נפלאו 93) המה "שלשה טו) פ"ל , (ויק"ר ממארז"ל  להעיר
ידעתים... לא וארבעה ההגדה), (נוסח  ומרור מצה פסח  . . ממני 

לולב). (הל ' שבלולב" מינים ד ' אלו
ומנהגים 94) טעמים לקוטי  עם פסח  של  הגדה וראה ח . יג , בא

וש"נ. ה. ע'
ה"ד .95) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם
ואילך .96) ב מד , נצבים לקו"ת ב. נ, זח "א ראה
צויתי97) קיחות "הרבה יג ) שם, (ויק"ר ממארז"ל  להעיר

לכם אמרתי  לזכותכם, בשביל  אדומה אתכם פרה אליך 
לכם אמרתי  .. פרה) (פ' (שתכליתה תמימה תרומה לי 

השבוע , דפ' התוכן - והקמתו המשכן עשיית – )ומטרתה
לכם אמרתי  .. בשיעור לולב (הל ' הראשון" ביום לכם

היומי ).
ב.98) פ"ל , ויק"ר



לב     

דלא  פנימאה  קלא  - (שופר  בר "ה  דישראל  הנצחון
אוה "ע . לעיני אפילו כל , לעין גלוי באופן אשתמע )



 יתן ד "והחי שהענין מובן לעיל , האמור  ע "פ 
הוא  ה 'שלושים ' סיום  שלאחרי בתקופה  לבו" אל 

-(בעיקר ) השמחה  בקו -  
 שוכני ורננו "הקיצו היעוד  יקויים  (שאז

"קמי  הוא  ה 'שלושים ' שסיום  בכך  כמודגש  עפר "),
"עתידין  שבו ניסן, חודש  מברכים  שבו שבתא "
ומנין  גדול ", ("קהל  ֿ פקודי ויקהל  בפ ' להגאל ",
העשירית  פרה  פרה , ובפ ' דלעת "ל ), העשירי

המשיח . המלך  שיעשה 

עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  שכן, ומכיון
ֿ ידם  שעל  תומ "צ  עניני בכל  ועבודתינו" ב "מעשינו
הזה  השלימות  "תכלית  ומזרזים  וממהרים  פועלים 

המתים ", ותחיית  המשיח  ימות  של 

ובפרט  התורה , בלימוד  הוספה  - ובמיוחד  כולל 
תרבה  הימים  ש "באותן דמכיון התורה , פנימיות 

שנאמר  והאמת , והחכמה  הארץ הדעה  מלאה  כי
ה '" את  העולם דעה  כל  עסק  יהי' ש "לא  ועד  ,

בלבד " ה ' את  לדעת  ש "יהיו אלא  בנ"י ועאכו"כ  ,
הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל 
לים  כמים  וגו' הארץ  מלאה  כי "שנאמר  כו'",
הימים " ל "אותן שההכנה  מובן, הרי - מכסים "

ובענין באופן להיות  בלימוד צריכה  הוספה  ,
ה '", את  "דעה  התורה , פנימיות  ובפרט  התורה ,

ומנוחת  הגוף  מנוחת  מנוחה , מתוך  - גופא  ובזה 
הנפש ,  להם ש "ימצאו הימים " "אותן

בחכמה " וירבו בתורה מרגוע  פנויין "יהיו ,
,וחכמתה "

 עוה "פ ולהדגיש  לחזור  יש  לזה , ובהמשך 
לעיל  בנוגע המדובר  כו') ה 'שלושים ' לפני (עוד 

כאו"א  של  הפרטיים  בעניניו כו' וספיקות  לשאלות 
לעבודה  מבלבל  פתרונן העדר  אשר  מישראל ,

הנפש  מנוחת  מתוך  התורה ) ללימוד  (ובפרט 
הגוף . ומנוחת 

כאו"א  על  לסמוך  שיכולים  - הענין ונקודת 
- אדרבה  [וי"ל  זה  בדורנו אפילו מישראל 

כ  זה , הזקן בדורנו רבינו של דברי שענוותנותו
האדם  מכל  מאד  ענו משה  "והאיש  רבינו, משה 

האדמה " פני על  היתה אשר  , דרא כלפי
משיחא , דעקבתא   עבודתם אופן בראותו ,

וכו'], המלעיגים  מן להתפעל  שלא  מס "נ מתוך 
וספקותיו, לשאלותיו ומענה  פתרון למצוא  שיוכל 

כללי, מענה  יסוד  על  .

יותר : ובפרטיות 

תורה  ה ', עבודת  בעניני לשאלות  בנוגע 
ב "ד ) (או ֿ הוראה  מורה  רב  לשאול  - ומצוותי'

המשנה  כהוראת  גם  כולל  לך שבעירו, "עשה 
רב ".

- וכיו"ב  פרנסה  בעניני עצה  לשאלות  בנוגע 
יועץ " ברוב  ידידים "ותשועה  עם  להתייעץ  ,

מבינים .

גו' "ונשמרתם  - רפואה  בעניני לשאלות  ובנוגע 
שלא לנפשותיכם " כזו בהנהגה  עצמו להנהיג  ,

חולי  לידי מלכתחילה  שבמקרה יבוא  כולל  ,
("ורפא  מומחה  רופא  כהוראת  לעשות  יש  הצורך 

לרופא ירפא " ֿ כח ) (ונתינת  רשות  "שניתנה 
ובמקרים לרפאות " ידיד , רופא  – טוב  ומה  ,(

רופאים  שני יועץ ", ברוב  "תשועה  - מיוחדים 
הרוב  כדעת  – דעות  חילוקי שיש  ובמקום  מומחים ,

לפנ"ז). ובפרטיות  בארוכה  (כמדובר 

במשך  זו דרך  ובחנו ניסו שכבר  להוסיף , ויש 
והצליחו יום , משלושים  יותר  ,
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ט .99) יא, ישעי '
ה"ב.100) פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם
מלכים.101) הל ' סוף רמב"ם
ה"ד .102) פי "ב מלכים הל ' רמב"ם
קונטרס 103) סי "ד . שבט  י "א בשלח  ש"פ משיחות קונטרס

ש.ז. בשבט  ט "ו משיחות

בשלום 104) פדה סד "ה עטר"ת. משה ויאמר סד "ה ראה
שמות  תו"ח  ב. נב, שמות תו"א וראה תרח "ץ.

ב. סד ,
ג .105) יב, בהעלותך 
מט "ז.106) שם מ "ו. פ"א אבות
ו.107) כד . שם יד . יא, משלי 
ובחדא"ג108) סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד , ואתחנן

הל ' אדה"ז שו"ע ה"ד . פי "א רוצח  הל ' רמב"ם שם. מהרש"א
א. לו, שבועות - ושמור תוד "ה ס"ג . ונפש גוף שמירת

או"ח 109) אדה"ז שו"ע ה"ב. פ"ד  דעות הל ' רמב"ם ראה
תרנ"ד  סה"מ  ואילך . תקיא ס"ע עקב אוה"ת וראה ס"א. סקנ"ה

תשמ "ה). קה"ת, בהוצאת - שלד  (ע' רסח  ע' עת"ר שכא. ע'
יט .110) כא, משפטים
וש"נ,111) סע"א. ס, ברכות



לג      

בע  גם  זו בדרך  ויצליחו ימשיכו ועוד ובוודאי תיד ,
מכיון זה , לכל  יצטרכו שלא  – ועיקר  

עתיד  אפילו או הרחוק  עתיד  בעתיד , רק  (לא 
היעוד  יקויים  ממש ) ומיד  תיכף  אלא  הקרוב ,

כבתחילה ", ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה 
הגזית  בלשכת  גדולה  שבביהמ "ק סנהדרין

השלישי.

להוסיף  יוכלו זו בדרך  ההנהגה  שע "י ובפרט 
התורה  בלימוד  ובפרט  תומ "צ , בעניני ולעסוק 
הדעה  "תרבה  שבהם  הימים " ל "אותן (כהכנה 
- הגוף  ומנוחת  הנפש  מנוחת  מתוך  והחכמה "),
לאורך  כפשוטו, הגוף  בבריאות  גם  ניתוסף  שעי"ז
את  יותר  עוד  ולזרז לקרב  כדי - טובות  ושנים  ימים 

צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה 



- גרמא  שהזמן ענין גם  להזכיר  המקום  כאן
הפסח  לחג  ההכנה ההכנות  גם  זוהי אשר  ,

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי העתידה , לגאולה 
נפלאות ":

החג הלכות  לימוד  - התורה  (מלבד בלימוד 
ההוספה  גם  כולל  בתורה , הקבועים  השיעורים  שאר 
והחכמה ", הדעה  ל "תרבה  כהכנה  התורה  בלימוד 

סי"א ). כנ"ל 

חטים  מעות  - "ובצדקה  , אף - דייקא  "
דגן  מיני חמשת  בכל  מצה  אכילת  י"ח  שיוצאים 

- זמן" - הפסח  עניני שכל  מכיון שבדגן,
של  באופן להיות  צריכים  - דרך חרותנו" ,

לד 'חירות  יין - החג  צרכי לשאר  בנוגע  ועד "ז .
גם  כולל  ושתי', האכילה  צרכי שאר  וכל  כוסות ,
הקטנים  אצל  יו"ט  לשמחת  הקשורים  הענינים 

ואגוזים ,והנשים  קליות  להם  נותן "הקטנים  -
ותכשיטין" בגדים  להם  קונה  .והנשים 

 מעשה של  בענין ומיד  תיכף  להתחיל  כדי
ֿ מצוה  שליחות  אתן - (כנהוגבפועל  לצדקה 

ֿ דא ), בכגון

המצוות  כל  כנגד  השקולה  כללית  מצוה 

הגאולה  את  "מעות ומקרבת  עבור  - טוב  ומה  ,
חטים ".

את  שמקרבת  הצדקה  במצות  שההוספה  ויה "ר 
הנצחית  צדקתו את  בפועל  תיכף  תביא  - הגאולה 
ה "צדקה .. תמורת  אשר  הקב "ה , של  והעיקרית 

 ולקחתי" הבטחתו יקיים  האומות ", בין
הארצות " מכל  אתכם  וקבצתי הגוים  מן ,אתכם 
עין" כהרף  אפילו עיכבן "לא  ממש , ומיד  ,תיכף 

הענין  יהי' השבת  יום  לפני שעוד  - ובפשטות 
גדול ד " "קהל  כאמור  ממש , בפועל  "

אחד  לאחד  תלוקטו ש "ואתם  מכיון הנה ", ישובו
ישראל " שמונין,בני כפי דייקא , אחד " "לאחד  ,

העשירי. במנין שימנו

שיעשה  העשירית  פרה  - פרה  דפרשת  הענין וכן
המשיח  ,המלך 

ניסן  חודש  (ועאכו"כ  ניסן חודש  ברכת  תהי' ואז
של  ומצב  במעמד  - גאולה " של  "חודש  - עצמו)

הגדול " ה ' "יום  יבוא  שלפנ"ז מכיון גאולה ,

הפסח  שלפני שבת  הגדול ", "שבת  ),(לפני
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כו.112) א, ישעי '
הי "ב,113) פי "ד  סנהדרין הל ' רמב"ם ראה
ומוסיף 114) וש"נ), סע"א. ו, (פסחים החג  לפני  יום שלושים

לשבת  בסמיכות ובנדו"ד , לחג , יותר שמתקרבים ככל  - והולך 
ניסן. חודש מברכים

וש"נ.115) תכט . ר"ס ארה"ז שו"ע ראה
או"ח 116) ה.רמ "א סעיף שם אדה"ז שו"ע תכט . ר"ס
טושו"ע 117) ה"ד . פ"ו ומצה חמץ הל ' רמב"ם א. לה, פסחים

תנג . ר"ס או"ח 
צריך 118) לפיכך  ס"ז: סתע"ב או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

חמץ  הל ' רמב"ם וראה חירות. דרך  זה לילה מעשה כל  לעשות
ה"ז. פ"ז ומצה

מדברים 119) שכאשר היתכן ח "ו, עליהם לרגוז לא - ופשיטא
ל "קליות  הם זקוקים כו', יצי "מ  נעלים, הכי  ענינים אודות
ומצבם, מעמדם לפי  לשמחם יש לראש, לכל  אלא, ואגוזים"?!

וכו'. יצי "מ  עניני  להם יסביר ואח "כ 
יו"ט 120) הל ' מרמב"ם - ס"ז סתקכ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע

ומגדנות). ואגוזים קליות (ושם: הי "ח  פ"ו
ע"פ 121) - ל "מצוה" ד "שליחות" והשייכות מהקשר להעיר

שלוחי " שהן המצוות את מכבדין "היו ו) ויגש (תנחומא מארז"ל 
א). ב, ויקרא בלקו"ת ונתבאר (הובא

פל "ז 122) תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי  א. ט , ב"ב
ואילך ). ב (מח ,

שם.123) תניא וראה א. י , ב"ב
פרה.124) פ' הפטרת - כד  לו, יחזקאל 
מא.125) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ג .126) ל , נצבים פירש"י  וראה יב. כז, ישעי '
הראשונה 127) הפרה נשרפה שבו בניסן, שני  לפני  עוד 

מגילה  ירושלמי  ובפירש"י . רע"ב ס, (גיטין רבינו משה שעשה
א). כט , מגילה בפירש"י  הובא ה"ה. פ"ג 

כג .128) ג , מלאכי 
תל .129) ר"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע



לד     

בעשיית  גדול " ד "קהל  ועבודתינו" "מעשינו לאחרי
בו  ומגדלין תורה  בו שמגדלין גדול ", "בית 

פרטי,תפילה  בית  בכל  וגמ "ח , צדקה  וכן ,
.השלישי לביהמ "ק  והכנה  ודוגמת  מעין ,

מאוהל  גו' משה  אל  "ויקרא  - ומיד  ותיכף 
במנחת מועד " תיכף  לקרוא  שמתחילין (כפי

מי  נזכר  שלא  סתם , "ויקרא " ויק "פ ), פרשת  שבת 
הקורא  הוא הוא  ואני הקורא  הוא  "אני כי ,

משם המדבר " למעלה  ית ', ומהותו עצמותו ,,
כלל " וקוצא  באות  אתרמיז ש "לא  (למעלה ועד 

ד "יתגדל  מהענין רבא "גם  שמי' ).ויתקדש 

וענינו  זעירא , דאל "ף  באופן הוא  זה  וגילוי
כמ "ש  ושפלות , ביטול  - וקדוש בעבודה  "מרום 

תנועת  עם  ביחד  אבל  רוח ", ושפל  דכא  את  אשכון
"עבד  - התוקף  בתכלית  ה "ה  והשפלות , הביטול 

מלך " רבנן"מלך  מלכי "מאן , שנעשה ,
ההשתלשלות , סדר  כל  כולו, העולם  על  בעה "ב 
אזי  מתי", "עד  גלות ", "דאלאי שפוסק  ומכיון
משיח  בא  - עין" כהרף  עיכבן "לא  - ומיד  תיכף 

צדקנו!

לכל  והשלימה  האמיתית  גאולה  - ובפשטות 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ,בנ"י,

הקדושה , לארצנו שבאים  והטף , והנשים  האנשים 
מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  "ארץ 

שנה " אחרית  ועד  הקודש ,השנה  עיר  לירושלים  ,
העדות " ("משכן המקדש  לבית  הקודש , –להר  (

ידיך " כוננו ֿ י אדנ ."מקדש 

א  ענינים  כל  קיום  - העיקר  והוא  לו ועוד 
מעשרה  למטה  בגופים , נשמות  ממש , בפשטות 

ממש  ממש  ומיד  תיכף  .טפחים ,
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א.130) כז, מגילה ט . כה, מ "ב
ועוד .131) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  וראה ח . כה, תרומה
א.132) א, ויקרא
העת"ר 133) משה אל  ויקרא ד "ה ויקרא. ר"פ לקו"ת ראה

ואילך ). תתקי  ע' ח "ב תער"ב (המשך 
ט .134) פ"א, ויק"ר
ואילך ).135) תתקיח  (ע' שם תער"ב המשך 
ב.136) פ, פינחס לקו"ת ראה
וגאולתינו 137) שכו: ע' (22 (שבהערה הפרדס ספר ראה

השם. גידול  באותו תלוי '
תורה 138) ודורש יושב הקב"ה תכט : רמז ישעי ' יל "ש ראה

עומד  ההגדה, שמסיים וכיון המשיח , ע"י  ליתן שעתיד  חדשה
ואומר רגליו, על  שאלתיאל  בן זרובבל   הולך וקולו ,

אמן. עונים כולם עולם באי  וכל  סופו, עד  העולם מסוף
טו.139) נז, ישעי '

פירש"י :140) ז, א, דברים ספרי  יג . צו תנחומא ג . פט "ז, ב"ר
שם. דברים ח . יב, בהעלותך  יח . טו, ֿ לך  לך 

סע"א.141) סב, גיטין ראה
ט .142) יו"ד , בא
יב.143) יא, עקב
כא.144) לז, (פקודי ) פרשתנו
ובפירש"י .145) יז טו, בשלח 
ואילך ).146) א לז, שלח  לקו"ת (ראה מאד " "מאד  ע"ד  ב"פ,

רד "ה  וראה סד . רמז ֿ לך  לך  (יל "ש הגאולה ענין ה"ז ― וכפל 
ובכ "מ ). תר"ל . תרכ "ז. ֿ לך  לך 

              

         
         

        
         

       
         

         
         
          
         

 
         

          
       

          
          

        
         

       
       

        
         
        
          
        

         
        

        
         

      
         

          
           

         
        

         
        

        
        

 

















































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' ב



לה

        
 פרשת שבת  - זו בשבת  המיוחדים  מהענינים 

ד " הענין - פרה   בהתחלת (שנאמר  "
פרה  ).1פרשת 

הכתוב  על  חסידות  בדרושי ש "2ומבואר  .
היא  שהתורה  כמו היינו, חקיקה , לשון התורה ,
אותיות  בבחי' היא  ששם  ומקורה , בשרשה 
התלבשותה  מבחי' עליונה  מדריגה  שהיא  החקיקה ,
התורה .. חוקת  זאת  וזהו הכתב .. אותיות  במדריגת 
ממש  משם  להיות  התורה  של  החקיקה  אותיות  בחי'
דהיינו  הכתב , אותיות  בבחי' ונמשך  יורד 

בתושב "כ ".

והשלמת  כתיבת  סיום  את  זה  לענין לקשר  ויש 
חמישי  ביום  שיחיו השלוחים  ע "י ֿ תורה  הספר 

שבתא "3הזה  "קמי התורה "4, חוקת  "זאת  דפרשת 
הידוע  ע "פ  חדש ,5- ֿ תורה  ספר  מסיימים  שכאשר 

וי"ל  שבעולם , ֿ התורה  ספרי על  ס "ת  (עוד  ניתוסף 
עד  התורה , ענין בכללות  חידוש  עיקרי, ענין שזהו)

ֿ תורה  והניחו לספר  רבינו משה  שכתב 
החקיקה 6בארון  אותיות  הלוחות , עם  ביחד  ,

" והמשכת שבתורה , חיבור  היינו, התורה ",
בספר ֿ הכתב  אותיות  בבחי' שבתורה  החקיקה  בחי'

תורה .

ש " להוסיף , ענין ויש  - התורה " חוקת 
זאת  ואומר  באצבעו מראה  ביותר 7הגילוי, מודגש  ,

שכתב  הס "ת  כי בנ"י, ע "י שנכתב  ֿ תורה  בספר 

החקיקה ) (אותיות  הלוחות  ועאכו"כ  רבינו משה 
ולא  ֿ הקדשים , שבקודש  בארון נמצאים  עצמם ,
היא  בנ"י שכותבים  הס "ת  אבל  בגלוי, אותם  רואים 
ולומר  באצבע  להראות  שיכולים  ובאופן ֿ מנת  על 

"," התורה בה חוקת  שנמשך  כפי התורה 
החקיקה  אותיות  התורה ", "חוקת  .8מבחי'

 חוקת "זאת  בענין לעיל  האמור  על  נוסף 
להתעכב  יש  - ס "ת  כל  לסיום  השייך  התורה "
כתיבת  לסיום  השייך  המיוחד  הענין את  ולהדגיש 

ע "י שיחיו.ס "ת 

כמה  ע "י ס "ת  כתיבת  עילוי גודל  - ובהקדים 
מישראל  מלך "9וכמה  הדרת  עם  "ברוב  גם 10, הוא  ,

ישראל  של  באחדותם  ניתוסף  ספר 11ֿשעי"ז ע "י
בו  שיש  היות  עם  האחדות , ענין בו שמודגש  תורה 
גויל  מוקפת  להיות  צריכה  אות  וכל  אותיות , ריבוי

האותיות 12בפ "ע  ריבוי כל  מתאחדים  ֿ מקום  מכל  ,
ששלימותה  ובאופן אחת ", "תורה  אחת , למציאות 
ֿ תורה  הספר  לשלימות  נוגעת  ואות  אות  כל  של 
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חוקת.1) ר"פ
ובכ "מ .2) בחוקותי . ר"פ שם גם וראה חוקת. ר"פ לקו"ת
להסתלקות 3) השלושים יום אדר, וחסד ) (טוב א"ך  יום

דהסתלקות  והשייכות מהקשר ולהעיר נ"ע. הצדקנית הרבנית
שנשרף" ֿ תורה לספר "דומה מארז"ל  ע"פ - ֿ תורה ספר של  לענין
אשה  (ועד "ז ֿ חכם לתלמיד  בנוגע ועאכו"כ  א), כה, (מו"ק
אף  ריבוא, בששים נתינתה מה כנתינתה, "נטילתה - צדקנית)
מהקשר  גם ולהעיר א). יז, (כתובות ריבוא" בששים נטילתה
אדומה, פרה לפ' מרים מיתת נסמכה "למה - פרה לפ' והשייכות
מכפרת" צדיקים של  מיתתן אף מכפרת, אדומה פרה מה לך , לומר
אגה"ק  וראה א. כ , חוקת בפירש"י  הובא רע"א. כח , (מו"ק

סכ "ח ).
סע"א.4) קו, פסחים
ס"ב.5) ֿ זו שנה נח  ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
א 6) יד , ב"ב - הדעות (כב' הארון מצד  או הארון, בתוך 

כו). לא, וילך  פירש"י  ואילך .
ב.7) טו, בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה

זה 8) גילוי  יומשך  "ומתושב"כ  שם: חוקת בלקו"ת
וההמשכה הגילוי  שגם וי "ל , שייך בתושבע"פ".

ריש  קטנות הלכות (רא"ש מ "ש ע"פ - ֿ תורה ספר כתיבת למצות
ש"האידנא.. ס"כ ) סע"ר ס"ת הל ' יו"ד  שו"ע וראה ס"ת. הל '
כי . . ופירושיהן וגמרא ומשנה תורה חומשי  לכתוב ֿ עשה.. מצות

היא התורה כתיבת מצות ( יט לא, (וילך  כדכתיב ,
המצוות  פי ' ידע והפי ' הגמרא וע"י  בפיהם, שימה ישראל  בני  את
לכותבם" מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על  והדינים
וש"נ), ואילך . ס"ב ֿ זו שנה ויגש ש"פ משיחות קונטרס גם (וראה
מכיון  בתושבע"פ, גם החקיקה בחי ' והמשכת גילוי  צ"ל  ולכן

אלא שעיקר זאת, ואומר באצבע מראה רק (לא התורה
ספרים  מתוך  הוא יעשון) אשר המעשה את לדעת בפועל , לימוד 

דוקא. תושבע"פ הס"ת, קדושת בהם שאין
"כתבו 9) ֿ עשה מצות בקיום חלק להם יש שעי "ז לכך  נוסף

כו'" זו שירה בה שיש תורה לכם "כתבו השירה", את לכם
(ולהעיר  ממש כפשוטו ֿ תורה ספר ע"י  ס"ת), הל ' ריש (רמב"ם
כאו"א  של  ידו בהישג  אינה הרוב ע"ד  ֿ תורה ספר כתיבת אשר

יחד ). כו"כ  בצירוף ֿ אם כי  מישראל ,
וש"נ.10) בערכו, תלמודית אנציק' וראה כח . יד , משלי 
ולולב,11) סוכה הלכות סוף – ברמב"ם היומי  משיעור להעיר

סוכה  האחדות: ענין בהם מודגשת במדרז"ל  המבואר ע"פ אשר
ומצות  ב), כז, (סוכה אחת" בסוכה לישב ישראל  כל  "ראויים -
הסוגים  לד ' שרומזים אחת) (מצוה המינים ד ' של  אחדותם - לולב

יב). פ"ל , (ויק"ר דבנ"י 
טושו"ע 12) הי "ט . פ"א תפילין הל ' רמב"ם א. כט , מנחות

ס"ה. שם או"ח  אדה"ז שו"ע ס"ד . סל "ב או"ח  ס"ד . סרע''ד  יו"ד 



לו       

ריבוא 13כולו  ששים  יש  ר "ת  - בישראל  ודוגמתו .
לתורה  שביניהם ,14אותיות  ההתחלקות  שלמרות  -

של  ששלימותו ובאופן ממש , ולאחדים  מתאחדים 
ישראל , כלל  לשלימות  נוגעת  מישראל  כאו"א 
אפילו  חסרים  ישראל  היו "אילו במ "ת , כמודגש 

כו'" .15אחד 

בהדגשה  הוא  ישראל ) של  (אחדותם  זה  וענין
מכיון  - שיחיו השלוחים  ע "י ס "ת  בכתיבת  יתירה 
בכל  המדינות  מכל  שלוחים  השתתפו שבכתיבתו

תבל  שבכל קצוי בנ"י כל  של  ֿ כחם  באי בתור  ,
שלא  לאדם  זכין ורז"ל : חז"ל  ואמרו אלו, מדינות 

.16בפניו 

בימי  שקראנו - אסתר  במגילת  הכתוב  ובלשון
בכל  אשר  היהודים  "כל  - מינייהו דאזלינן הפורים 

המלך " ועיר "17מדינות  ועיר  ומדינה  "מדינה  ,18,
זה . ס "ת  כתיבת  ע "י יחדיו מתאחדים  שכולם 

הקהל ' 'שנת  זו, בשנה  יתירה  -19ובהדגשה 
למען  גו' והטף  והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל 
התורה  דברי כל  את  גו' ילמדו ולמען ישמעו

"התורה 20הזאת " ע "י ישראל  כל  של  אחדותם  ,
הזאת ".

 ס "ת שבכתיבת  בלבד  זו לא  - יותר  ובעומק 
ישראל , של  אחדותם  ביותר  מודגשת  השלוחים  ע "י
גופא  ס "ת  כתיבת  ענין שתוכן - מזה  יתירה  אלא 

ענין עם  .קשור 

"מן  השמים ", "מן היא  - תורה  הענין: וביאור 
עמכם " דברתי של 21השמים  ורצונו חכמתו ,

מהותו  עם  ממש  חד  היא  הרי שלכן, הקב "ה ,
חד " כולא  וקוב "ה  "אורייתא  ית ', .22ועצמותו

בסתר  וירדה  נסעה  כבודה .. ממקום  "ירדה  ואעפ "כ 

בהשתלשלות  למדריגה  ממדריגה  המדריגות 
ועניני  גשמיים  בדברים  שנתלבשה  עד  העולמות ,
והלכותיהן, ככולם  התורה  מצוות  רוב  שהן עוה "ז,

וכו'" הספר  על  בדיו גשמיות  אותיות  .23ובצירופי

וקוב "ה  אורייתא  השמים ", "מן - זו וירידה 
אותיות  הגשמי, בעוה "ז להתלבשות  עד  חד , כולא 

של  הו"ע  - הקלף  על  בדיו ,גשמיות 
כדי  למטה , מלמעלה  התורה  את  "שולח " שהקב "ה 
(גדול  מצוות  ולקיים  תורה  ללמוד  יוכלו שבנ"י

מעשה  לידי שמביא  הגשמי 24תלמוד  בעוה "ז (
של 25דוקא  העליונה  הכוונה  תתקיים  עי"ז אשר  ,

בנ"י  "שליחות " גם  (כולל  הבריאה  כללות 
רמה  מאיגרא  למטה , מלמעלה  ירדו שנשמותיהם 
ית ' לו להיות  הקב "ה  נתאווה  - עמיקתא ) לבירא 

בתחתונים  .26דירה 

התורה  שירידת  - ס "ת  כתיבת  ענין תוכן גם  וזהו
גם  אלא  ה "נותן", מצד  רק  לא  היא  דוקא  למטה 
בעצמו  כותב  למטה  שהאדם  מכיון ה "מקבל ", מצד 
על  בדיו גשמיות  אותיות  "צירופי התורה , ספר  את 
קדושת  ומתגלה  נמשכת  ֿ ידם  ועל  שבהם  הספר ",
ית '. ועצמותו מהותו עם  חד  שהיא  כפי התורה 
(משא "כ  ס "ת  אותיות  שבקדושת  ונמצא ,
("שליחות ") הירידה  יותר  מודגשת  בתושבע "פ )
על  בדיו גשמיות  אותיות  "בצירופי להתלבש  למטה 

הספר ".

 של החידוש  שעיקר  - ביאור  ולתוספת 
הו"ע  ֿ תורה  מתן  היא זו ירידה  אשר  ,

בחי' ונמשכת  מתגלה  דוקא  שעי"ז עלי', צורך 
 : בתורה

בכ "מ  אף 27מבואר  - ֿ תורה  מתן של  החידוש 
מ "ת  לפני גם  התורה  לימוד  אצל 28שמצינו ,

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

סק"ט .13) או"ח  מהד "ת נוב"י  שו"ת תכ "ה. תקו"ז ראה
סשע"א. ח "ב יו''ד  אבנ"ז

קפו.14) אופן עמוקות, מגלה
יא.15) יט , יתרו מכילתא ה, פ"ז דב"ר
תלמודית 16) אנציק' וראה וש"נ. במשנה. - ב פא, עירובין

וש"נ. בערכו.
כ .17) ט , אסתר
כח .18) שם,
משה 19) "ויקהל  ויקהל , פ' זו בשבת - גופא הקהל  ובשנת

הקהל ). (ר"פ ישראל " בני  עדת כל  את
יב.20) לא, וילך 
חלק.21) ר"פ סנהדרין וראה יט . כ , יתרו
א.22) כד , ח "א זהר וראה רפכ "ג . פ"ד . בתניא הובא זהר,

ועוד . א), (סד , תכ "ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח "ב

ב).23) (ח , פ"ד  תניא
וש"נ.24) ב. מ , קידושין
(דלא 25) בג "ע גם ששייך  התורה, ללימוד  בנוגע שגם להעיר,

עילוי יש הגשמי ), בעוה"ז אלא שייכות שאינן מעשיות כמצוות
נט , (ב"מ  היא" בשמים "לא התורה שהרי  - דוקא הגשמי  בעוה"ז
נוכח  נוכח , מאן אמרי  כו' דרקיעא במתיבתא וכש"מיפלגי  ב),
אגה"ק  וראה דוקא. בגוף נשמה א), פו, (שם נחמני " בר רבה

ואילך ). ב (קמד , סכ "ו
ובכ "מ .26) פל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
(27211 ע' חט "ו לקו"ש ואילך . ג  יב, במדבר לקו"ת ראה

ועוד . ואילך .
לעולם"28) תודה קדמה שנה "אלפיים - ברה"ע לפני  ואפילו

ועוד ). א. מט , זח "ב כ . פ"ח , (ב"ר
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ויושב 29אדה "ר  זקן "אברהם  האבות , אצל  וכן ,
אבינו 30בישיבה " אברהם  "קיים  ויעקב , יצחק  וכן ,

כולה  התורה  ניתנה "31כל  שלא  מ "ת 32עד  שלפני -
של  מציאותם  את  התורה  אור  גילוי חדר  לא 

חז"ל  ובלשון היתה 33התחתונים , מ "ת  שלפני
לא  ותחתונים  למטה  ירדו לא  ש "עליונים  ה 'גזירה '

ובמ "ת  למעלה ", גילוי יעלו ונעשה  זו, גזירה 
של  מציאותם  את  שחודר  באופן התורה  אור 
- הוא  מ "ת  של  החידוש  שעיקר  היינו, התחתונים ,

דוקא . למטה  והפעולה  הירידה 

(במ "ת ) למטה  התורה  שירידת  ועיקר , ועוד 
יותר  נעלית  דרגה  והמשכת  גילוי עם  קשורה 

בתורה :

בגמרא  למרום ,34איתא  משה  שעלה  "בשעה 
גנוזה  חמודה  הקב "ה .. לפני השרת  מלאכי אמרו
ֿ ודם ". לבשר  ליתנה  מבקשה  אתה  לך .. שגנוזה 
היא  שהתורה  לומר  אפשר  איך  מובן: אינו ולכאורה 

"חמודה    נתגלתה שהתורה  לאחרי "
ולאבות ?! לאדה "ר  כבר 

מ "ת  לפני שנתגלתה  התורה  שדרגת  ועכצ "ל ,
היא   כי במ "ת , שנתגלתה  התורה  לדרגת 

"חמודה  שהיא  כפי התורה  דרגת  נתגלתה  במ "ת 
  . דוקא "

ההמשכה  - אלו קצוות  מחד וב ' דוקא 
ד "חמודה  והגילוי גיסא ,   דוקא "

מה  שיקויים  כדי כי בזה , זה  תלויים  - גיסא  לאידך 
דירה ש " בתחתונים ", דירה  לו להיות  הקב "ה 

כפי  התורה  דרגת  לגלות  (כביכול ) הוצרך  לעצמותו,
" ותאוה )שהיא  חמדה  (מלשון 

 נעלית הכי הדרגה  שגם  – דלעיל  ובסגנון ."
" של  במצב  תהי' למטה שבתורה  לירד  ,"

בתחתונים . דירה  ית ' לו לעשות  כדי דוקא ,

 של ב 'שליחות ' נוסף  שכאשר  מובן עפ "ז
גם  נוסף  אזי - יותר  למטה  הירידה  ע "י התורה ,
בתורה . יותר  נעלית  בחי' שמתגלית  התורה , בגילוי

דמינייהו  הפורים  בימי גם  מודגש  זה  וענין
:35אזלינן 

וקיבלו  "קיימו - מ "ת  עם  קשור  פורים 
כבר "36היהודים " שקיבלו מה  "קיימו היינו,37, ,

ענין  בכללות  וחיזוק  תוקף  נעשה  הפורים  שבימי
לאורייתא ", רבה  ה "מודעא  שבטלה  ובאופן מ "ת ,

אחשורוש " בימי קבלוה  ש "הדור  .37מכיון

בזה  הירידה 38וההסברה  מצד  שדווקא  -
חז"ל  ובלשון כו', וההסתר  מן 39וההעלם  "אסתר 

שנאמר  מניין, אסתיר ",40התורה  הסתר  ואנכי
העצם  שמצד  דמס "נ התוקף  בנ"י אצל  ,41נתגלה 

מ "ת  קיום  ונעשה   גילוי מצד  (ולא  דוקא 
ביטול  שזהו"ע  במ "ת ), שהי' כפי מלמעלה  אור 
בנוגע  גם  פעלו ועי"ז לאורייתא ", רבה  ה "מודעא 
ממ "ת , יותר  נעלה  גילוי שנמשך  - מלמעלה  לגילוי
("וקיבל  החלו רק  נק ' שבמ "ת  שהגילוי "עד 

לעשות " החלו אשר  את  לגבי ),42היהודים  ,
וקיבל , שנקרא  בפורים , להם  שנמשך  ההמשכה  אור 

הגמר " .43שזהו

(בשיעור 44וע "ד  האחרונות  הלוחות  של  העילוי
זו  בשנה  הפורים  יום  של  מצד 45החומש  שדוקא  - (

לעבודת  באו שעי"ז כו', החטא  של  הירידה 
במ "ת , (משא "כ  דוקא  למעלה  מלמטה  התשובה ,
אזי  הצדיקים ), במעלת  היו כי ראשונות  לוחות 

יותר  גדול  עילוי הראשונות נוסף  "בלוחות  - בתורה 
ובלוחות  בלבד , הדברות  עשרת  אלא  היו לא 

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

רפ"ח .29) פרדר"א
ב.30) כח , יומא
קיום 31) שהרי , - כולה" התורה "כל  שלמד  מוכח  ומזה

ע"י  אלא שייך  אינו אין התורה מ "ת ולאחרי  דוקא, התורה
ולאחרי רפ"ט ). יסוה"ת הל ' (רמב"ם דבר בה לחדש רשאי  נביא
ענין  - מסיני " תורה קיבל  "משה רבינו, משה אצל  גם מ "ת,
צפע"נ  (ראה שונים ומצבים ענינים ב' הם הנבואה וענין התורה

ואכ "מ . וש"נ). שופטים. ס"פ עה"ת
במשנה.32) - א פב, קידושין שם. יומא
ג .33) פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
ב.34) פח , שבת

יסוף 35) לא "וזכרם - הפורים דימי  המיוחד  מהתוקף להעיר
הפירוש  די "ל  מגילה), הל ' סוף רמב"ם כח . ט , (אסתר מזרעם"

כולה. השנה בכל  המשכם גם שכולל  בזה
כז.36) ט , אסתר
א,37) פח , שבת
ֿ זו 38) שנה ופורים אסתר תענית משיחות קונטרס גם ראה

ֿ תשא). כי  לפרשת מלכות' ב'דבר לעיל  (נדפס
ב.39) קלט , חולין
יח .40) לא, וילך 
ואילך .41) א צט , ואילך . סע"ד  שם א. צז, מג "א תו"א ראה
כג .42) ט , אסתר
סע"ב.43) צט , שם תו"א
רק 44) שהרי  הפורים, ימי  של  כהעילוי  זה אין שעדיין אלא

לאורייתא". רבה ה"מודעא בטלה אז
ס"ו.45) הנ"ל  משיחות קונטרס וראה ואילך . א לד , תשא



לח       

מדרש  הלכות  בהם  שיהא  לך  נותן אני השניים 
הה "ד  לך 46ואגדות , כיויגד  חכמה 

.47לתושיה "

 הוא שבתורה  ה 'שליחות ' שענין לומר , ויש 
כללות  התורה ", "חוקת  - פרה  בפ ' יתירה  בהדגשה 

:48התורה 

רחמנא " קריי' "חטאת  - אדומה  ,49פרה 
מחנות , לשלש  חוץ  דוקא , בחוץ  נעשית  ואעפ "כ ,
של  והטהרה  הבירור  נעשה  ֿ ידה  שעל  מכיון
חמורה , הכי לטומאה  עד  תחתונים , הכי הענינים 

כו' אבות  .50אבי

ה 'שליחות ' ענין מודגש  אדומה  שבפרה  ונמצא ,
שכן, - התורה  עניני שאר  של  ככולם  מברובם  יותר 
אותה  "שולחים " (קודש ), חטאת  קרבן היותה  עם 

"   לגבול מחוץ  מחנות , לג ' חוץ  ,"
במקום 51הקדושה  והטהרה  הבירור  לפעול  כדי ,

עניני  שאר  משא "כ  ממנו. למטה  שאין תחתון הכי
לא  למטה , מלמעלה  ירדו הם  שגם  שאף  התורה ,
הקדושה . בגבול  ֿ אם  כי למחנה ", מחוץ  "אל  נשלחו

ביותר , מטה  למטה  הבירור  להיות  שיוכל  וכדי
יותר  נעלית  בחי' גילוי צ "ל  הקדושה , לגבול  מחוץ 

"זאת  -:" התורה

חז"ל  עמדתי,52אמרו אלה  כל  על  שלמה , "אמר 
ו  ושאלתי חקרתי  אדומה  פרה  של  פשפשתי,ופרשה 

בנוגע 53אמרתי  וכן ממני", רחוקה  והיא  אחכמה 
שעה  "באותה  - דקדושה  חכמה  רבינו, למשה 

משה " של  פניו פרה 54נתכרכמו שטהרת  כלומר , .
בבחי' שהיא  כמו מהתורה  שלמעלה  הו"ע  אדומה 

נפקת " מחכמה  "אורייתא  "55החכמה , ֿ אם  כי ,

להיות  יכול  שעי"ז הכתר , מבחי' המשכה  התורה ",
לגבול  שמחוץ  תחתון הכי במקום  והטהרה  הבירור 

.56הקדושה 

ד "חוקת  הענין מתגלה  אדומה  בפרה  ולכן,
בחי' שגם  - התורה  לכללות  בנוגע  גם  התורה "
מהחכמה , מעלה  שלמעלה  שבתורה , החקיקה 
בתושב "כ , הכתב  אותיות  בבחי' ותתגלה  תומשך 

החכמה  .57בחי'

 הקשר להסביר  יש  לעיל , האמור  ע "פ 
בנוגע  הנ"ל  כל  של  המיוחדת  וההדגשה  והשייכות 

שיחיו: השלוחים  ע "י ס "ת  כתיבת  לסיום 

לכאו"א  ששייך  היות  עם  - השליחות  ענין
לבירא  רמה  מאיגרא  ירדה  שנשמתו מישראל ,
לעשות  הקב "ה  של  שליחותו למלא  כדי עמיקתא ,

הדבר  מודגש  בתחתונים , דירה  ית ' אצל 58לו
'שלוחים ' להיות  - פרטית  בהשגחה  - שנבחרו אלה 
את  למלא  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו, נשיא  של 
התורה  בהפצת  לעסוק  עליו, שהוטלה  השליחות 
מדינות  "בכל  חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות 

"שבע  מדינה "59המלך ", ומאה  ,60ועשרים 
והרחוקים ". "הקרובים 
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ו.46) יא, איוב
פמ "ו.47) א.שמו"ר
חוקת.48) ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
לגבי49) אדומה בפרה יתירות ומעלות סע"א. יא, חולין

ב) יח . (חגיגה בכלל  וקודש סתם חטאת
סכ "ח .50) אגה"ק ראה
נמצא"51) "לא שהמשלח  מכיון - ב"שליח " צורך  יש ולכן

שהרי השליחות, לענין מקום אין המשלח  במקום כי  כביכול , שם,
א). מא, (קידושין מבשלוחו יותר בו מצוה

וא"ו.52) חוקת תנחומא (בסופו). ג  סי "ט , במדב"ר
כג .53) ז, קהלת
(בסופו).54) שם תנחומא ד . שם, במדב"ר
בזה:55) והדיוק - א. קפב, ח "ג  א. פה, א, סב, ח "ב זהר

ועוד ). ב. ה, ויקרא (לקו"ת כו' נפקת

א.56) ס, חוקת לקו"ת
ע"ה 57) המלך  שלמה עלי ' אמר ולזה ד : נט , שם לקו"ת ראה

החכמה  מן רחוק למעלה שהיא ממני , רחוקה והיא אחכמה אמרתי 
וזהו  בחו"ב, וא"א עתיק אור המשכת נמשך  שעי "ז אלא דאצילות,
ומקורה  משרשה התורה נמשך  שיהי ' התורה, חוקת פי ' ג "כ 
ולהתגלות  להתלבש עילאה, בטהירו גליפו גליף שבבחי '

דאצילות. חו"ב שהן בתושב"כ 
בעת 58) פרטית מצוה של  תוכנה בהדגשת החילוק וע"ד 

בקיום התכללותה לגבי  - בפועל  קיומה .
ל .59) ט , שם א. א, אסתר
למלוך 60) אסתר זכתה "מה ספ"א) (אסת"ר ממארז"ל  להעיר

אסתר  תבוא הקב"ה, אמר כך  אלא מדינה, ומאה ועשרים שבע על 
שבע  על  ותמלוך  שנה, ומאת ועשרים שבע שחייתה שרה של  בתה
שרה  של  חיי ' שנות  דקכ "ז שהעילוי  היינו, מדינה", ומאה ועשרים
ע"י - ונמשך  פועל  שרה), חיי  ר"פ (פירש"י  לטובה" שוין ש"כולן
קכ "ז  בכל  - שרה"* של  בתה "אסתר של  ופעולתה עבודתה
הי ' אחשורוש (שהרי  כולו העולם כל  אחשורוש, מלכות מדינות
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עד  בו שהיו המקום  את  לעזוב  - ובפשטות 
ל "מקום  ולצאת  וקדושה , תורה  של  אמות  ד ' עתה ,
הרוחני, במובן (ובעיקר ) והן כפשוטו, הן רחוק ",
"מדינות  וקדושה , תורה  של  אמות  מד ' ריחוק 

גו'" אחשורוש  "הוא  אחשורוש ", "הוא 61המלך  ,
סופו" ועד  מתחילתו ֿ מנת 62ברשעו על  לעסוק –

שעושים  עד  והמעיינות , והיהדות  התורה  בהפצת 
תורה  של  מקום  אחשורוש " המלך  מדינות  "בכל 
ומקדש  המשכן בדוגמת  ית ', לו דירה  וקדושה ,
ובפרטיות  בארוכה  מסופר  עשייתו ֿ דבר  (שעל 

השבוע  ושכנתי 63בפרשת  מקדש  לי "ועשו ,(
בארוכה ).64בתוכם " פעמים  כו"כ  (כמדובר 

היא  ה 'שלוחים ' של  שפעולתם  אלא  עוד , ולא 
רחמנא ֿ למחנה ", "מחוץ  הנמצאים  יהודים  עם  גם 
הטהרה  היפך  במצב  שנמצאים  יהודים  ליצלן,
ד "אתם  המצב  היפך  מת , טומאת  חמור , הכי באופן

חיים " אלקיכם  בה ' אצלם 65הדבקים  גם  לפעול  -
הדור  נשיא  של  בכחו והחיים , הטהרה  אשר 66ענין ,

" גילוי נעשה  ֿ ידו מים על  "המשכת  התורה ",

מהכתר " החיים  עץ  מבחינת  מעיינות 56חיים  ,
הכתר ) לפנימיות  (עד  הכתר  מבחי' התורה , פנימיות 

מהחכמה )67שבתורה  באופן 68(למעלה  ובפרט  -
מיני' חסידות 69דיתפרנסון בתורת  שנתגלתה  כפי ,

חב "ד .

המיוחדת  והחשיבות  המעלה  גודל  מובן ומזה 
מדינות  בכל  אשר  השלוחים  של  בהתאחדותם 

ֿ תורה  ספר  כתיבת  בסיום  דפרשת 70המלך , ובשבוע  ,
התורה " חוקת  שאת 71"זאת  ביתר  נוסף  שעי"ז -

השליחות . פעולות  בכל  עוז וביתר 

ויקרא  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

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

הוא  אחשורוש, "הוא ומצ"ע בתחילתו אשר בכיפה), מושל 
הוא  אברהם, הוא מ "אברם להיפך  סופו". ועד  מתחילתו ברשעו

א). יא, (מגילה סופו" ועד  מתחילתו בצדקו
א.61) א, אסתר
עה"פ.62) פירש"י  שם. מגילה
לקמן 63) (ראה השבת יום של  בשיעור - הקמתו גם כולל 
סי "ג ).

ח .64) כה, תרומה
ספל "ד .65) דר"נ אבות וראה ד . ד , ואתחנן
(66" ח ) חוקת תנחומא ו. פי "ט , (במדב"ר ממארז"ל  להעיר

הוא  הדור נשיא והרי , פרה", טעם מגלה אני  (למשה)
תס"ט )."אתפשטותא (תקו"ז

וש"נ.67) החסידות. תורת של  ענינה קונטרס בארוכה ראה
זה 68) ודעת קדשים, סדר זה "חכמת שם חוקת לקו"ת ראה

אתברירו, ובחכמה ק"נ בירור ענין זהו הקרבנות כי  טהרות, סדר
להיות  כי  טהרות, סדר זה ודעת קדשים.. סדר זה חכמת וזהו
וזהו  . . מהכתר ממשיך  שהוא הדעת ע''י  זהו טהור, נעשה הטמא
הנק' כתר שהוא עולם, של  יחידו אחד , לא מטמא טהור יתן מי 

זו". בחי ' נמשך  דוקא משם יחיד ,
(69.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש  וראה בסופו. ת''ו תקו''ז

וש"נ.
(70- הוא ֿ תורה ספר כתיבת בציווי  הכתוב שלשון להעיר,

"אלא ועתה "אין ואמרז"ל  השירה", את לכם ,כתבו
אף  ו), פכ "א, (ב"ר וגו'" אלקיך  ה' מה ישראל  ועתה שנאמר
(יל "ש  ממארז"ל  גם (כדמוכח  ענינים ב' הם ו"תשובה" ש"תורה"

"שאלו תשב) רמז שאלותהלים יעשה כו' כו'
ניתוסף שניות לוחות לאחרי  כי , - (" מעלת גם

 ס"ת בכתיבת גם מודגש זה וענין ס"ה). (כנ"ל 
עד  דוקא, רחוק במקום ופעולתם שעבודתם מכיון - דהשלוחים

עבודת ע"י  למחנה", ."מחוץ
(יום 71) ההסתלקות ענין עם זאת כשמקשרים ובפרט 

כנ"ל  אדומה, פרה כמו מכפרת צדיקים מיתת שהרי  - השלושים)
ג . הערה

משם ונמצאים פה משך איזה זמן, הנה מורגש חוסר המשמעת והאחריות. איני יודע על ברור סיבת 

הדבר. ונוגע זה ביחוד להתלמידים הבאים מאה"ק ת"ו וכמו שאמרתי להם אשר היציאה מאה"ק ת"ו 

הותרה רק בתנאים ידועים ובנוגע אליהם הוא ע"מ ללמוד תורה, ובמילא כשבאים לכאן ומתנהגים 

בהנהגה מתאימה לרצונם הם, צריך עיון ובירור אם זהו ההיתר שאליו נתכוונו רז"ל וכו' ואין כאן 

מקום להאריך, כי באמת הרי צריך זה להכתב להנהלת ישיבת לוד, אלא שבאתי אליו בהערה זו בנוגע 

לבנו מר... שי' אשר לכן דעתי שעכ"פ חורף זה וכן ימי הקיץ יהי' בלוד ובאמצע הקיץ הרי בטח אקבל 

מהנהלת הישיבה חוו"ד עליו, ונתייעץ עוד הפעם בזה.

הנכונה  בריאות  מתוך  הנחת  יקבלו  שיחיו  וזוגתו  ושהוא  יו"ח  מכל  חסידותי  לנחת  בברכה 

בגשמיות וברוחניות.

המשך מעמוד בב



מ

   

הקודש ללשון מתורגם 
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הקמת  על  במפורט  מספרת שהתורה לאחר 
את 1המשכן  הענן  "ויכס – בו  השכינה השראת ועל  ,

המשכן " את מלא ה' וכבוד  מועד  ועל ֿכך 2אהל  ,
יכול  "ולא אשר  עד  כל ֿכך  עצומה היתה שההשראה
ה' וכבוד  הענן  עליו  שכן  כי מועד  אהל  אל  לבוא משה

המשכן " את התורה 3מלא מספרת הענן 4, "ובהעלות :
לא  ואם מסעיהם. בכל  ישראל  בני יסעו  המשכן  מעל 

העלותו ". יום עד  יסעו  ולא הענן  יעלה

למקום  אלו  פסוקים שני שייכים לכאורה, להבין : יש
אכן , שם – במדבר  ישראל  מסעות סדר  על  בו  שמדובר 

שוב, הדברים בהעלותך נאמרים בפרשת –5.
הענן ... "בהעלות (שרק המסעות סדר  בין  הקשר  מהו 
תוכן  לבין  יסעו ...") ולא יעלה... לא ואם יסעו ...

במשכן ? השכינה השראת על  מדובר  שבה פרשתנו ,

המשכן 6ה"ספורנו " מעל  הענן  ש"ובהעלות מסביר ,
השכינה  השראת היתה כמה עד  הוכחה היא יסעו ..."
כלל  מסתלק היה "שלא כך  כדי עד  במשכן , קבועה

לנסוע". צריכים ישראל  שהיו  עד  משם

מלשון  כי לכאורה, "חלק", אינו  זה הסבר  אך 
המסעות, סדר  על  לספר  היא שהכוונה בולט  הפסוק

המדרש  מובן ,7כלשון  ואינו  המסעות". סיפור  "זה :
– המסעות" "סיפור  שבין  הקשר  מהו  כדלעיל :
הקמת  סיפור  לבין  – בהעלותך  בפרשת שמקומו 

בו ? השכינה והשראת המשכן 

חז "ל  דברי לפי יותר  מתחזקת זו  שתחילת 8קושיא ,
– לנאמר  המשך  היא משה", אל  "ויקרא ויקרא, ספר 
משה  יכול  "ולא – הענן ..." "ובהעלות הפסוק לפני
להיכנס  יכול  היה לא שהוא מועד ...", אהל  אל  לבוא
הקריאה  – משה" אל  "ויקרא אשר  עד  מועד  לאהל 

מועד . לאהל  לכניסתו  הביאה

שהתורה בין יוצא, להיות שצריך  הרצף את
בענין  משה", אל  "ויקרא משה...", יכול  "ולא הפסוקים
לכאורה, כלל , קשור  שאינו  – המסעות סיפור  – צדדי

המשכן . לענין 

.
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במדרש  נאמר  ואם מדוייקים, בתורה הענינים כל 
המשך  הוא ויקרא) חומש (תחילת משה" אל  ש"ויקרא
קשר  שיש מובן , פרשתנו ), (סוף משה..." יכול  ל "ולא

בין  שתיגם הם של  הללו  שהפסוקים ,
מהן . חלק

הקרבנות  ספר  – ויקרא ספר  המשך 9כלומר , הוא ,
שבו  המקום המשכן , והקמת בנין  לסיפור  רק לא

לפרטי גם אלא הקרבנות. את השראת מביאים
בסופה, ובמיוחד  בפרשה, המסופרים במשכן , השכינה

יכול  "ולא שלאחר  לכך  הסיבה שזוהי לומר , ויש
"מסעות" אודות ומספרת התורה, מפסיקה משה...",

ל " קשורים שהם כפי מעל ישראל , הענן 
– ענין המשכן ..." כי – מהמשכן  השכינה

("בכל  ישראל  מסעות שבגלל  לכך  קשור  הקרבנות
של  ענין  המסעות) (בין  נדרש מסעיהם")

השכינה  להשראת קשור  הוא מאשר  יותר  השכינה,
ח '). בסעיף להלן  שיוסבר  (כפי במשכן 

.‚

ÂÎÂÙÈ‰Â „

להבי  הקשר כדי את ולהסביר  להקדים יש זאת ן 
(ככלל  לתחילתו  שמות חומש סוף סופן 10שבין  נעוץ :

ששמות  בכך , גם המתבטא בסופן ), ותחלתן  בתחלתן 
על  מצביעות שבחומש והאחרונה הראשונה הפרשה

"מנין ":

רש"י  שמפרש כפי – "אףֿעל ֿפי 11"שמות" :

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

ואילך.1) יז  מ, פרשתנו 
לד.2) שם,
לה.3) שם,
ֿ לז .4) לו  שם,
ואילך.5) טו  ט,
פרשתנו .6) סוף

עה"פ.7) טוב לקח
שם.8) טוב לקח ב). (ג , שם זהר וח'). (א' ויקרא ר"פ תנחומא

ו . בהעלותך .תנחומא
ויקרא.9) לספר בפתיחה רמב"ן  ראה

מ"ז .10) פ"א יצירה ספר
שמות.11) ר"פ



מי    

שנמשלו  חיבתן  להודיע ומנאן ... חזר  שמנאן ...
המשכן ... נדבות "משקלי מנין  – "פקודי" לכוכבים...".

עבודתו " לכל  כליו  .12כל 

ישראל  גאולת הוא שמות ספר  של  13תוכנו 

קשור  ה"גאולה" שענין  להיות, צריך  זה לפי ממצרים.
התחלת  את המחבר  ה"מנין ", עם 14לענין  הספר 

לכאורה,15סופו  הם, ו "גאולה" "מנין " מובן : ואינו  ,
הוכחה  זאת הרי משהו  סופרים כאשר  סותרים: ענינים

וה"מנין " המנויה, בכמות מוגבל  הוא זה שדבר 
של  מצב על  מראה ה"גאולה" זאת לעומת זאת.

והגבלות  גלות ?16ממצרים,

החומש  בתחילת גם נמצאים אלו  והיפוכו  דבר 
הפרשה לתוכן  הרומז  הפרשה, שם הוא עצמו : ,

ישראל  "בני של  המצומצם למנין  המכוון  "שמות",
מצרימה" בתורה 17הבאים מסופר  אחר ֿכך  ומיד  ,18

ויעצמו  וירבו  וישרצו  פרו  ישראל  "ובני ,"...
חלק  זה שגם וכיון  הרגיל . מגדר  לגמרי היוצא ריבוי

מאד "מספר  במאד  וישרצו ... "פרו  שגם יוצא, ,
ה"מנין ". ענין  ממשמעות חלק הוא

" החומש: בסוף גם מוצאים לכך  ובדומה
כפי  כדלעיל , והגבלה, מספר  על  מראה – (המשכן )"
פרשת  בסוף ואילו  ובהגבלה, במספר  הם המשכן  שכלי

 שהשראת שכן ...", כי יכול ... ש"ולא נאמר 
לבוא  משה יכול  ("ולא מוגבלת בלתי היתה השכינה
נעלית  היתה במשכן  ההשראה – מועד ..." אהל  אל 

האדם" מין  מכל  ה"נבחר  משה, מיכולת ).19אפילו 

.„
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היא  המטרה אמנם, הוא: זה בענין  הכללי ההסבר 
ממידות  הנעלית – גאולה – גבול " ל "בלי להגיע

שעל ֿידיֿזה  הכוונה אין  אך  העולם, של  וההגבלות
גבול ") שיהא("בלי אלא בין הגבול ,

"גבול " לבין  גבול " .20"בלי

כנאמר  ישראל , בני מנין  לגבי שמוצאים 21כפי

אשר "והיה הים כחול  ישראל  ימד בני
יספר ". ולא ימד  ש"לא כזה יהיה ה"מספר " – יספר "

ממדידה  שלמעלה ההשראה – המשכן  לגבי גם וכך 
ובמדידה, במנין  שהם המשכן  בכלי היתה והגבלה

כדלעיל .

 ֿ הקדוש "נתאווה היא העליונה שהכוונה כיון  כי
בתחתונים" דירה לו  להיות צריכים 22ברוך ֿהוא ,

להיעשות צריכה (א) הענינים: שני להתקיים 
 יתברך לעצמותו  מן 23– לחלוטין  הנעלית ,

– ב"תחתונים" להיות צריכה ה"דירה" (ב) העולם.
ממנו " למטה תחתון  שאין  הגשמי... הזה 24ב"עולם

ובהגבלות). במידות (דוקא

.‰
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ה"דירה", (א) – הללו  הענינים שני
– "בתחתונים" תהיה יתברך  לו  שהדירה (ב) יתברך ,

באופן  ישראל מתבטאים נשמות שבין  בהבדל 
ל "עולם":

לדור  "דוקא היא יתברך  לו  דירה של  הענין  פנימיות
ולשכון   מכון כנסתֿישראל  שיהיו  ...

יתברך ..." ֿ 25לשבתו  וקודשא ש"ישראל  כיון  שהרי –
חד " כולא הרי26בריך ֿהוא ,"ה"דירה הם

עם  אחד  דבר  כביכול  הם – יתברך  לעצמותו  האמיתית
,27עצמותו 
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ועוד.12) רמב"ן  רשב"ם, וראה פרשתנו . ריש  רש "י  לשון 
ה)13) (פ"ג , ובב"ר הגאולה". "ספר פרשתנו ) (סוף הרמב"ן  בלשון 

שנכללים  השבטים דשמות ולהעיר, לאורה". מאפילה ישראל יצאו  "שבו 
"ע"ש ב  – "שמות" – ה).הספר פ"א, (שמו "ר כאן " נזכרו  ישראל

כולו .14) את כולל דבר כל של ו "ראש " ההתחלה שהרי 
א).15) יב, (ברכות החיתום אחר הולך דהכל
היציאה 16) ענינה מצרים דיציאת ואילך) ג  (עא, מתו "א להעיר

של וגבולים ההשתלשלות.מהמצרים סדר
ה'.17) בפסוק שם שממשיך כמו  נפש , משבעים יותר לא ועכ"פ
ז '.18) פסוק שם
הז '.19) היסוד חלק פ' סנהדרין  להרמב"ם פיה"מ
כח20) גילוי  לידי  בא בזה דוקא הנמנעות,כי  נמנע ,

158 ע' ח"ג [המתורגם] לקו "ש  בכ"ז  (ראה וגבול בל"ג  לחבר שביכלתו 
ואילך).

כי  – ו "פקודי ") ("שמות" דוקא המנין  ע"ש  הוא הסדרה שם ולכן 

,159דוקא ע' שם לקו "ש  בארוכה (ראה ית' עצמותו  "לוקחים"
קשורה צ"ל התפלה עבודת עיי "ש ).שלכן  כו ', המקדש  מקום עם

ג21) ז , ואילך. א (ו , וביאורו  זה ד"ה במדבר לקו "ת א. ב, הושע
ואילך). 26 ;24 (ע' חי "ט לקו "ש  בארוכה וראה ועוד. ואילך).

ועוד.22) טז . נשא תנחומא ע"פ רפל"ו . תניא
ג ').23) (ס"ע בתחילתו  תרס"ו  המשך תתקצז . ע' ריש  בלק אוה"ת
ובכ"מ.
שם.24) תניא
שם 25) אוה"ת ד. עו , משפטים תו "א וראה תסח. ס"ע תרס"ו  המשך

ואילך. קצט ע' ריש  עת"ר סה"מ סד. ע' תר"ל סה"מ א'רסז . ע'
עה"פ 26) דחז "ל גם וראה ע"ב. ריש  צג , שם וראה א. עג , זח"ג  ראה

א). לט, ד. (לד, שה"ש  ובלקו "ת תאומתי . תמתי , ב) ה, (שה"ש 
בארו 27) זה ראה שמטעם – (246 (ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  כה

ה"נח"ר גם לקבל יכולים מנבראים.נש "י  ערוך באין  שלמעלה "
עיי "ש .



מב   

העולם  לגבי בתחתונים" ה"דירה היא 28[ואילו  ,
מצד  היא מציאותו  שכל  בעולם מורגש שיהא (רק),

וכלל " כלל  מציאות שום אין  ו "מבלעדו  ית' ],29עצמותו 

בעבודת  "בתחתונים", דוקא נעשית ה"דירה" אך 
הזה בעולם ישראל  גשמיים בני דברים הפיכת ,

מתבטא  זאת באמצעות דוקא כי – לאלקות לכלי
ישראל  נשמות של  השורש שהן 30בגילוי (כפי

יתברך ). עצמותו  עם מאוחדות

לו  דירה הם שישראל  בגלוי ניכר  אחרות: במילים
בלי  לגמרי, יתברך  עצמותו  עם מאוחדים ושהם יתברך ,
של  המגבלות גם כאשר  רק ועיכוב, הגבלה שום
להיפך , אלא מכשול , מהוות אינן  ה"תחתונים"
למקום  ישראל  על ֿידי נהפכים עצמם ה"תחתונים"

יתברך  לו  דירה להיות .31העשוי

.Â
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היא  שמות חומש "תחלת" מדוע גם יובן  בכך 
כלי  מנין  אודות – ו "סופו " ישראל , בני מנין  אודות

המשכן :

עצמה  הבריאה על  מדובר  בראשית לפני 32בספר  ,
 ובשביל 33מטרתה התורה "בשביל  –

,34ישראל "

(על  ישראל  אודות מדובר  כבר  שמות בספר  אך 
שעל ֿידם 35"הולדתם" התורה, ואודות ישראל ) כעם

ו "סוף": "תחלה" יש ובכך  הבריאה. כוונת מתממשת

(העיקר  היא,ה"תחילה" הכוונה של  (
שזוהי  יתברך , עצמותו  עם מאוחדים ישראל  שבני
שמות: בפרשת ישראל  בני מנין  של  משמעותו 

מנין "להודיע נעשה ולכן  ,"... על ֿידי

סופרם  הקדושֿברוך ֿהוא – בעצמו  הקדושֿברוך ֿהוא
.

 ֿ על  הוא בפועל , המטרה ביצוע כלומר  וה"סוף",
גשמיים  מדברים יתברך  לה' משכן  עשיית .36ידי

.Ê
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מאוחדות  שהן  (כפי ישראל  נשמות ששורש כיון 
בעבודה  דוקא מתגלה יתברך ), עצמותו  עם

שזה "בתחתונ  מובן , – והסתר  העלם של  במקום – ים"
ה"תחתון ", עם עבודה על ֿידי בעיקר  נעשה
– יותר  כללי ובאופן  לאלקות, "כלי" אינו  שכשלעצמו 
מאיר  האלקות אין  שבה הגלות, בתקופת בעבודה
עבודת  על ֿידי נעשה זה מאשר  יותר  בעולם, בגלוי

של  מקום – המשכן  אלקות.בניית

מלאכת  אודות הסיפור  שבסיום לכך  ההסבר  וזהו 
"סיפור  על  בתורה מסופר  בו , השכינה והשראת המשכן 

ל " הקשור  הענן ...":המסעות"

בתחתונים  יתברך  לו  דירה עשיית – המשכן  תכלית
שכך  כח , נותן  שהמשכן  על ֿידיֿזה בעיקר  מתבצעת –

מסעיהם" "בכל  גם יהא

הזקן  אדמו "ר  שמבאר  כפי במדבר 37– שהמסעות ,
העמים" "מדבר  וזיכוך  לבירור  תקופת 38רומזים במשך 

– הגלות

בגלותא", "שכינתא שאז   שכינה
"]– וישראל הענן ..." השכינה],

שם  שגם כך  העולם, העלם את והופכים "מבררים"
אלקות. מאיר 
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(28.(13 (ובהערה 249 ע' [המתורגם] ח"ו  ועד"ז  (שם. לקו "ש  וראה
אבל  הבריאה, כוונת נשלמת שע"י  אמצעי  רק הוא העולם שלכן  ועוד)

עיי "ש . גופא, בו  היא שהכוונה לא
שוה"ג29) 75 ע' חי "ב לקו "ש  בכ"ז  וראה תרס"א. ולקחתם ד"ה

.30 להערה
לקו "ש 30) וראה ובכ"מ. ואילך. תצב ע' תרס"ו  המשך בארוכה ראה

ואילך, 74 ע' .שם
שהדירה31) זה ענין שלכן  אינו  שהרי דוקא – בה

שהיא  לומר שייך אין  ית' בעצמותו  היא בתחתונים דדירה שהכוונה מכיון 
הערה  245 ע' ח"ה [המותרגם] לקו "ש  גם (ראה ענינים מב' ח"ו  מורכבת

גופא. ה"דירה" לענין  נוגע שזה כ"א – (36
את 32) וברא הקב"ה נתעסק "שבו  ה) פ"ג , (ב"ר המדרש  בלשון 
עולמו ".

חלק33) זה גם שמ"מ דדירה אלא הכוונה שתושלם כדי  כי  –
היא הבריאה כוונת שבתחלה גופא זה ע"י  הוא בה,בתחתונים

ע"י  ית'.ונש "י  לו  דירה העולם עושים
ועוד.34) בראשית. ר"פ פרש "י  ב'. דרע"ק אותיות
שם.35) ובמפרשים טז  יחזקאל ראה
הדירה 36) "פנימיות" ענינים: ב' – בתחתונים בדירה אחר: בסגנון 

"חיצוניות" העצמות: כביכול היא גופא שמציאותם דוקא, בנש "י  שהיא –
[אלא  העצמות לגילוי  מוכשר מקום נעשה שהעולם מה העולם, – הדירה

אי "ז  ואכ"מ].שמ"מ .31 הערה כנ "ל ענינים, מב' ח"ו 
הבאה.37) בהערה הנסמן  וראה מסעי . אלה דרושי  לקו "ת
ר"פ 38) לקו "ת מסעי . ר"פ ועוד אוה"ח בחיי , וראה לה. כ, יחזקאל

.נשא.
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על ֿידי  בעיקר  מתבצעת המשכן  (שתכלית זה ענין 
עצמו , המשכן  בענין  מתבטא למשכן ) מחוץ עבודה

הקרבנות  עבודת היא במשכן  העבודה שעיקר  :39בכך 

הקרבנות  עבודת לבין  המשכן  עצם בין  ההבדל 
מקום  למטה לעשות היא המטרה המשכן  בבנין  הוא:

השכינה השראת תהיה השראה שבו  –
כל ֿכך  (ולא גשמיים מדברים לגמרי הנעלית

המשכן ). את בנו  שמהם הגשמיים הדברים את

היא  הקרבנות עבודת משמעות "לברר "40ואילו 
לקרבן  ולהפכה וכדומה, הגשמית הבהמה את ולהעלות

לקדושה. לה',

והשכנת  הקרבנות, שעבודת למרות ולפיכך ,
להשראה  – יותר  לעלות הכנה היא שעל ֿידה, הקדושה

וכו ' בארון  שבמשכן ,

זעירא", "אל "ף היא "ויקרא" של  ה"אל "ף" [שלכן 
צמצום  על  שהיא 41המראה – הקרבנות עבודת כי –

ספר  הקדושה תוכן  אור  היא – הקרבנות ספר  ,
והמשכה  קריאה מלשון  "ויקרא" – בעולם 42שנמשך 

שבמשכן  ההשראה מעצם יותר  קטן  אור  –43[

הנעלית  למטרה מגיעים על ֿידיֿזה דוקא זאת, בכל 
המשכן  של  עצמם 44יותר  הגשמיים הדברים הפיכת –

לאלקות. לכלי

הקרבנות  (וספר  משה" אל  "ויקרא כיצד  מובן  ובכך 
כי  כדלעיל , הענן ...", ל "ובהעלות המשך  הוא בכלל )
שתכלית  נקודה, אותה מודגשת אלו  ענינים בשני
עבודה  על ֿידי דוקא שלמות ביתר  מתבצעת המשכן 

שבמשכן . השכינה השראה בו  שאין  במקום

.Ë
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" של  בזמן  שבעבודה חסר למרות "
באמצעותה  דוקא זאת, בכל  שרשם 45השכינה, מתגלה

ית', עצמותו  עם מאוחדים שהם כפי ישראל , של 
בהרחבה. כדלעיל 

המשכן  מעל  הענן  ל "ובהעלות הפנימי הפירוש וזהו 
זה  בחיצוניות אמנם, מסעיהם": בכל  ישראל  בני יסעו 
שפע  "לוקחים" בפנימיות, אך  השכינה, כסילוק נראה

עבודהמדרגה על ֿידי דוקא ומורידים לענן , ,
בחניה למשכן  אותו   במקום "מסעיהם" –

שם  יחנו  –46אשר 

הרוחנית: בעבודה ואחת אחד  לכל  ההוראה וזוהי
"ידע  כאשר  ובמיוחד  הגלות, בחושך  התחשבות בלי
ומצבו  מעמדו  את מכיר  אחד  כל  – בנפשיה" אינש
לדעת, צריך  – שאצלו  הפרטית הגלות ואת הפרטי

" ה' שליחות את מבצע שיהודי שעל ֿידיֿזה
שהוא, מסע בכל  מסעיהם",

"ובהעלות  (שרק ה' לענן  קשור  "מסעו " אם  אז , הרי
יודע  והוא יסעו ..."), ולא יעלה... לא ואם הענן ...

כוננו " גבר  מצעדי מצב 47ש"מהוי' ובכל  מקום שבכל  ,
לו  לעשות ה' לשליחות קשור  הוא שרוי הוא שבהם
לפי  הוא בגלות מסעו  וממילא בתחתונים, דירה יתברך 

ה', רצון 

– לטובה הענן ..." "ובהעלות אצלו  נגרם אז  הרי
שפע מקבל  הענן הוא גילוי שגם (למרות לענן 

הקיימת  ע"ה רבנו  משה דרגת מיכולת יותר  אף נעלה
לחניה 48בנפשו  זה שפע "ממשיך " והוא כדלעיל ), ,

כולא  וקודשאֿבריך ֿהוא ש"ישראל  עד  – שאחר ֿכך 
חד ".
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מקריבים 39) להיות מוכן  לה' בית ביהב"ח: הל' ריש  רמב"ם ראה
וראה  יב). שורש  שם כ'. מ"ע בסהמ"צ כתב (ועד"ז  כו ' הקרבנות בו 
(ר"פ  הרמב"ן  דמ"ש  .(24 הערה 330 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  בארוכה
המצות  בענין  ולא עצמו , במשכן  אשר וחפץ בענין  בעיקר הוא תרומה)
בארוכה  גם וראה האדם). (עבודת הבחירה בבית לעשות בנ "י  שנצטוו 

ואילך. 469 ע' לעיל
ובסה"מ 40) תשי "ג . (קה"ת תרס"ג  עומד והוא ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. תרס"ג ).
סע"ב).41) (א, ויקרא ר"פ לקו "ת
ספל"ז .42) תניא וראה (רפ"ב). שם לקו "ת
יוכל43) שעי "ז  הארה לו  "ונמשך (סע"ב) שם לקו "ת ראה

כו '". מועד אוהל אל לבוא

(ומקדש )44) במשכן  היא הקרבנות עבודת שגם מכיון  שמ"מ, אלא
המסעות". "סיפור ע"י  יותר עוד נעשה בתחתונים דדירה הענין  – עצמו 

ש "סיפור הטעם שזהו  בספרוי "ל רק הוא בארוכה "
העמים". "מדבר בירור על מורה ד"במדבר" – ויקרא) ספר (שלאחרי 

בסופו :45) קטן ' 'חינוך בתניא מש "כ ממדריגה וע"ד לילך
ממנה  עליונה למדריגה שיגיע טרם למדריגה מדריגה ובין  כו ' למדריגה
המדובר  הענין  אותו  הוא ואולי  – הראשונ ' ממדר' נפילה בבחי ' הוא
הרמון  פלח (בסוף מפאריטש  לר"ה קטן ' ל'חינוך בהערות (וראה  בפנים

זו ). לנפילה הא' טעם קה"ת)) (הוצאת לבראשית
לח.46) מ, פרש "י 
קד.47) סט. ע' יום היום וראה כג . לז , תהלים
רפמ"ב.48) תניא ראה



מד

ן־ יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ַלע ַוּיִ ָמת ּבָ בראשית לו, לג־לד: ַוּיָ
ֵמֶאֶרץ  ם  ֻחׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ ְמלְֹך  ַוּיִ יֹוָבב  ָמת  ַוּיָ ה:  ְצָרֽ ִמּבָ ֶזַרח 

י: יָמִנֽ ֽ ַהּתֵ

קכח

ביאור הזוהר, דעתיד הקב"ה לעשות נקמה באדום על 
שהחריבו הבהמ"ק וגלו ישראל בין העמים וכו', וז"ש 

)ישעי' לד, ו( "כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום"

ר' אבא1 פתח וכו' )ישעי' סג, א( מי זה בא מאדום 

חמוץ בגדים מבצרה וגו', מי זה בא מאדום זמין קודשא 

דאחריבו  אדום  על  נקמא  לבושי'  ללבשא  הוא  בריך 

ביתיה ואוקידו היכליה, וגלו לכנסת ישראל ביני עממיא 

טורין  כל  דישתכחון  עד  עלמין,  נוקמת  להן  ולמעבד 

עופא  לכל  ולמקרי  עמין,  מליין מקטולי  מטורי עלמא 

תריסר  מנייהו  יתזנון  ברא  חיות  וכל  עלייהו  דשמייא 

ארעא  תסבל  לא  עד  שנין  שבע  דשמייא  ועופא  ירחי 

ניוולא דידהו, הדא הוא דכתיב )שם לד, ו( כי זבח לה' 

בבצרה וטבח גדול בארץ אדום.
ספר הזהר חלק ג' דף פט, א

מדה2 כנגד מדה.

השמים  לעוף  מאכל  עבדיך  נבלת  את  נתנו3  הם 

ינתנו הם למאכל לעוף  בשר חסידיך לחיתו ארץ, לכן 

מז"א  שרשם  השמים  עוף  ברא.  חיות  ולכל  השמים 

ממלכות,  שרשם  ברא  וחיות  ז"א,  על  רומז  שמים4  כי 

בגדים  חמוץ  מאדום  בא  זה  מי  פתח,  אבא  רבי  ללה"ק[  ]תרגום   )1

הקב"ה  שעתיד  מאדום",  בא  זה  "מי  שכתוב  מה  הנה  וגו',  מבצרה 

ללבוש לבושי נקמה על אדום, על שהחריבו ביתו ושרפו את היכלו, 

בהם  לעשות  הקב"ה  ועתיד  האומות,  בין  ישראל  כנסת  את  והגלו 

מהרוגי  מלאים  העולם  מהרי  ההרים  כל  שימצאו  עד  עולם,  נקמת 

העמים, ועתיד הקב"ה לקרוא לכל עופות השמים עליהם לאכול את 

פגריהם, וכל חית השדה יזונו מהם י"ב חדשים, ועופות השמים שבע 

שנים, עד שלא תסבול הארץ את הניוול שלהם, זהו שכתוב "כי זבח 

לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום" )ובצרה היא עיר בארץ אדום(.

2( מבאר הטעם, דבחיות השדה הוא י"ב חדשים — א( למה המספר 

הוא י"ב דוקא, ב( למה דוקא "חדשים"?

ובעוף השמים הוא ז' שנים — א( למה המספר הוא ז' דוקא, ב( למה 

"שנים" דוקא?

3( תהלים עט, ב.

4( דשמים וארץ הם ע"ד ז"א )מדות( ומלכות )דיבור ומעשה(. ראה 

גם לעיל סימן ע. צז.

והוא שהניצוצין שבהעמים יתבררו ויהיו למאכל לזו"ן 

דקדושה.

והנה בז"א5 הוא בחי' שנה, כי שנה הוא בשמש הוי' 

ז"א, וחדש הוא במלכות, כי חדש הוא בלבנה6 דמלכות, 

ובז"א יש ז' מדות, כמו יעקב שהוא בז"א מספרו ז"פ 

אד'  שם  לנגד  חדשים  י"ב  יש  דמלכות  ובחדש  הוי'7, 

הם  שבטים9  הי"ב  וכן  אותיות,  י"ב  בו  שיש  במלואו8 

וחיות ברא  ז' שנים,  יתזנו  זה שעוף השמים  במלכות, 

וד' אמהות  אבות  הג'  לנגד  כן  גם  )והוא  י"ב חדשים, 

שהם ז' שנים, וי"ב שבטים שהם י"ב חדשים(.

כי במשך  דידהו,  ניוולא  עד לא תסבל ארעא 
הז' שנים וי"ב חדשים יתבררו ויתעלו מהם כל הניצוצי 

בזו"ן  ויוכללו  ויתעלו  בהם,  מובלעים  שהיו  קדושה 

דקדושה, וישארו הם עצמם בתכלית הרע והמיאוס, ג' 

רק  והם  כלל  טוב  בהם  לגמרי שאין  קליפות הטמאות 

ריח רע, זהו שלא תסבל ארעא ניוולא דידהו, ניוול"א 

הוא הפסולת הגמור שאין בו טוב כלל וכו'.

הדא הוא דכתיב כי זבח לה' בבצרה, וטבח 
גדול בארץ אדום.

בבצרה הוא בהעמים ששרשם מז"א דתהו, שהוא10 
המלך דחסד11 בכלל, יובב בן זרח מבצרה.

היינו המדות  וז"ל: השמים  א.  עג,  ראה לקוטי תורה פרשת האזינו 

עליונות דאצילות הנק' זעיר אנפין דאצילות כמ"ש בזהר פ' האזינו 

)דף רצו, ב( השמים שמים עילאין אינון דאשתמודען דאקרון שמא 

ית'.  היא מדת מלכותו  כו'  עילאה  ותשמע הארץ ארץ  כו',  דקוב"ה 

תורת חיים בראשית כא, ד. וש"נ.

5( כמו שז"א )מדות( משפיע ופועל על מלכות )דיבור ומעשה(, כן 

שנה דהוא מהלך ה"שמש" משפיע אור על חודש הלבנה.

6( ראה גם לעיל סימן מח.

7( ז' פעמים הוי' )7 × 26( = 182, כמנין יעקב. ראה תורת מנחם — 

התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב' עמוד 100. תשמ"ח חלק ג' עמוד 210.

8( ראה מאורי אור אות חית מספר ח' וז"ל: חדש נק' המלכות, וכן 

איתא בדברי הימים )א ד, יח( וחדש אשתו ילדה וכו', וי"ב חדשים 

הם י"ב אתוון דאדנ"י ונקרא חדש כי תתחדש אחרי זקנותה ותתגדל 

שנית, ע"ש. פירוש: אל"ף, דל"ת, יו"ד, נו"ן — י"ב אותיות. ]ראה 

גם לעיל סימן לב[.

9( ראה תורה אור פרשת וישב כז, ג.

10( ראה עץ חיים שער )ח( דרושי נקודות פרק ד.

חסדים,  הוא  בכלל  שז"א  שמבאר  יצחק  לוי  בלקוטי  שם  עיין   )11

ומלכות בכלל הוא בחי' גבורה.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

ששרשם  בהעמים  הוא  אדום  בארץ  גדול  וטבח 
ממלכות דתהו, ולכן כתיב כאן בארץ, ארץ הוא מלכות, 

והוא  גבורות,  בחי'  דנוקבא,  האם  מן  אודם12  ואדום 

מארץ  התימני,  מארץ  חשם14  בכלל  דגבורה13  המלך 

12( עפ"י הגמרא נדה לח ע"א, תנו רבנן ג' שותפין יש באדם . . אמו 

מזרעת אודם ע"ש. ֵאם — נוקבא, בחי' מלכות וד"ל.

13( ראה בהנסמן בהערה 10.

14( י"ט חו"ה: ראה סידור עם דא"ח עמוד קטו, ב וז"ל כידוע דאדם 

בגי' מ"ה והגי' דמ"ה הוא בד' אותיות דשם הוי"ה עם המילוי שלו 

דוקא, כי גי' דהוי"ה כ"ו, והמילוי שלו יו"ד הא ואו הא הוא גי' י"ט 

והוא גי' דחוה כידוע, ואין מספר מ"ה רק בצירוף המילוי דשם הוי"ה 

שהוא מספר י"ט בגי' דחוה אשת אדם, והוא בחי' המ"ל שנק' אם כל 

חי בחי' כח הפועל בנפעל והוא בחי' אלקים ואדני כידוע דזו"נ הן 

בחי' אדם וחוה כמ"ש בזהר בפי' ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות עור.

דוקא.

טבח גי'14 י"ט חו"ה15, שהוא נוקבא מל'.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות־דברים עמוד שטו
ראה תורת מנחם — תורת לוי יצחק ויקרא סי' קנט, ע' קצד.

אינו אלא בחי'  דעיקר בחי' אדם שם מ"ה  זה  וא"כ הרי מובן מכל 

נק' אדם  ואם לאו לא  הנוק' שלו שהוא בחינת המילוי דשם הוי"ה 

בגי' מ"ה ולא עוד אלא שהמ"ל יותר עיקר שהרי נעשית בחי' עטרת 

לבעלה מטעם הנ"ל 1 1.

בגי'  הוי'  דשם  המלוי  בחי'  שהוא  המ"ל  בבחי'  למעלה  יובן  וכך 

חוה כי היא היתה אם כל חי )בבחינת העלם ועיבור תחלה באותיות 

דהוי"ה עצמו( שהוא בחי' גילוי ההעלם דהוי"ה להאיר למטה והוא 

כידוע,  בי' מאמרות להיות אם כל חי מאין ליש  בחי' דבור העליון 

ע"ש כל הביאור.

15( ראה גם לקמן סימן קנא.

ילקוט לוי יצחק על התורה

              

       
        

        
         

        
         
          
         

       
          

        
      

        
          


         

       
       

         
        

          


       
        

        
         

         
     

      
   


          

      
        

        

         
        

      
        

        
       

         
  

        
         

         
           
           
           
          

      
        

         
 

       
           
        
         
          

        
         

          
         

         
         

 
          

            
          

        
          

         
       

    





















































































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב



מו

לה, ג – לא תבערו אש בכל מושבותיכם 
ביום השבת

לנו...  הז' לתת  היום  טוב טעם למה שיבחר אלקים  א. 
מצות השבת רמז גדול והוא לעולם הבא שהוא עולם שכולו 
מס'  א'  שבת  ז"ל  כמ"ש  אליו  מה  דמיון  השבת  וזה  טוב, 
מעולם הבא וכן שנו במכילתא לדעת כי אני ה' מקדשכם 
לעולם הבא כגון קדושת שבת שהוא מעין עולם הבא, וכן 

הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת...
ורמז לשבת הגדול שהוא עולם המנוחה אמר לא תבערו 
יש  כפשוטה  המצוה  היות  עם  כי  מושבותיכם  בכל  אש 
נר נשמתו בעה"ב אם  בה רמז, כי אין ביד האדם להדליק 
ולא למחר  כי היום לעשותם  לא קדמה לה האורה בעה"ז 

לעשותם.
יפה עינים

ב. ]של"ה[ דף של"ד ע"א לא תבערו אש כדאיתא בגמרא 
במקום שחילול שבת מצוי דליקה מצוי' ובזכות שבת זוכין 
לגאולה ובאש עתיד לבנות כמ"ש אהי' לה חומת אש עכ"ל. 
חכמה  שהוא  רוח  שעכשיו  בנ"י  מספר  והי'  סד"ה  ועמ"ש 
ע"י התשובה  ולעתיד  בינה  הוא למעלה מבחי' אש שהוא 
מבחי'  למעלה  להיות  אש  בחי'  יתעלה  האש  יסוד  שהיא 
רוח וע' מזה בתניא פרק חמשים בענין שלע"ל יהיו הלוים 

כהנים, ולכן לעתיד באש אתה עתיד לבנותה.
אור התורה חלק חמישי שמות – פ' ויקהל עמוד ב'קנ

ע"ד  וגו'.  אותם  לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים  אלה  ג. 
מוסר השכל, כבר רמזתי בקונטרס קנה חכמה בפ' תרומה 
עם  האדם  יתנהג  איך  המרמזים  המשכן  בעשיית  רמזים 

בוראו, ועיין בקונטרס הדרשות רמזים בענין המנורה.
הרומז  אדנים  שני  עם  הקרש  בענין  הארכתי  כעת  וגם 
שניהם  ומ"מ  ויצה"ר  יצ"ט  אדונים  שני  לו  שיש  אדם  לבן 
בהם  יתנהג  ירצה  אם  תחתיו  שהם  האחד  הקרש  תחת 
כרצונו לעבודת בוראו ע"ד ואתה תמשל בו )בראשית ד, ז(, 
ועי"ז יחדיו יהי' תמים שבשניהם עובד ה' בכל לבבך בשני 

יצריך )כברכות נ"ד ע"א(.

וחשב  ע"א(  ט"ז  )ערכין  ע"ז  על  המכפר  האפוד  והנה 
הרי  ע"ז  של  שמחשבתו  פי'  כמעשהו  עליו  אשר  אפודתו 

הוא כעושה מעשה כידוע )קידושין מ' ע"א(.
תכופות  עבירות  שני  הם  לו  חוברת  כתפות  ושתי 
עוד  ועיין  דמים,  ושפיכת  עריות  גילוי  הם  לע"ז  וסמוכות 

מ"ש לקמן אי"ה בפרשת פקודי בענין ווים לעמודים.
כליו  וכל  המשכן  מעשיית  מוסר  שיקחו  העיקר  והנה 
ויהי' הם בעצמם בהתנהגותם כן. וידוע כשישראל עושים 
נעשית  מלאכתן  צאנם  ורעו  זרים  יעמדו  מקום  של  רצונו 
ע"י אחרים )ברכות ל"ה ע"ב(, וכל יום נקרא שבת ששבתו 
נתוספת  עצמו  בשבת  אמנם  ה',  ועובדים  ממלאכתן 
הקדושה עד שאפילו עונג הגופניי הוא כולו קדש ולכן כ"ע 
מודים דבשבת בעינן נמי לכם דכתיב וקראת לשבת עונג 

)פסחים ס"ח ע"ב(.
וזהו אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, פי' דברים 
של מלאכת המשכן צוה ה' לעשות ולתקן בהם את ישראל 
שיהי' תבנית המשכן וכליו לזכרון בין עיניהם שיהיו כמותו 
ועי"ז ששת ימים יעשה מלאכה ע"י אחרים וביום השביעי 
יהי' לכם קדש, פי' שגם תאות הגוף הנקרא לכם יהי' קדש, 
נקרא  כולו  השבוע  כי  בכפל  לה'  שבתון  שבת  יקראו  ואז 

שבת אלא שעתה הוא שבת שבתון כפולה.
ולא תבערו אש היצר בכל מושבותיכם, והארכתי בענין 
ממונו  בנזקי  פתח  ע"ב  ס'  בב"ק  משאחז"ל  בזה  ופרשתי 
וסיים בנזקי גופו שלם ישלם המבעיר את הבערה, להורות 

שאשו משום חציו וגו' אני שהצתי אש בציון וגו'.
ו'( ואשר הרעותי,  לפע"ד הכוונה ע"ד דכתיב )מיכה ד' 
הניח היצה"ר קצת אצל ישראל גם במתן תורה להתאוות 
לנשיהם וע"י שהי' לו אחיזה במקצת הטעם לעשות העגל 
ב'  שנחרבו  עד  בם  והתגרה  מת  משה  להם  שהראה  ע"י 
מקדשות, והנה כביטול גרם כל זאת שהצית אש היצר בנו 
ואף שיהי' סבה רחוקה מ"מ הרי אמרו אשו משום חציו ע"כ 

עליו לבנותו ודו"ק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל

              

       
        
          
         

         
        

          
          

         
        

         
         

          
         

        

        
       

         
        

        
        

         
 

        
          

         
       

          
  



























































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' א



מז
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‰LÓ Ï‰˜iÂ∑, ה ּכּפּורים יֹום  ּכׁשּירד למחרת  ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַַָָ

הפעיל , ל ׁשֹון וה ּוא  ההר . אנׁשים מן א ֹוסף  ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ותר ּגּומ ֹו: ּדּבּור ֹו, ֿ ּפי על  נאספים  הן א ּלא  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּידים ,

.ואכנׁש ְְֵַ

                

איתא  ני ־י ראל" עדת ל את מ ה  "ו קהל ה ס ק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
והינ ." דייה לח ל  ואפרי ל  כני ,בריג אלי" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹהר:

"עדת  מ נת נינינינימד ק  ולא  י ראל ני  י ראל", ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ְִֵָי ראל.

 יכחי לא   ת ה מ" : ד ה ' י הח ה 'א ר זה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמבאר
נדבת  להביא  בפרט ה ', בר למע   י ה ננז ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹא 
  יכ א א  , י ה על  יהאנ  בא ו א מר ה א  וכ , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹה
."פני ־עצמ  י וה  פני ־עצמ  יהאנ הקהיל י  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלמר
פני ־   י וה  פני ־עצמ  יהאנ להי ת  הצרכ  ע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוה
מדרגה , ח ת ה א   מה אחד   עי ה לא   ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעצמ

.' כ נסי נת למנע  די  ְְְִִֵֶַָֹא א 
זה : מעני ְִֵֶַָָָהה ראה 

עצמ את  מכניסי ,"נצ ק" להרא ת  נרצ  א  נ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָי
" נ ק" ל אי נסי נת  לה אי א ר טענה  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָסי נת,
צר  י   ה  עניט  ולכ דבעי ... היא   הנהגת  כְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אינ  מעניני לה נע  י ־כ־על־ וא ,' כ למק מ ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

...!" נ ק" זה  יהיה  ואזי  ְְְֲִִֵֶֶַַָדבעי ,
וכי :ע מי  א ד ת  ע ר אדמ "ר מו "ח  כ "ק  ְְִִִֵֶֶַַַ
רח ב , ללכת  צריכי ?דר בית־ה לבת ה א  " נ ק"ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
רח ב ללכת ה א   נ ק וכי    י ממ דבעי ! להתנהג   ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָו
מ נה ג  להתא ק    ו ,' כ לתיאטרא ת ללכת  י ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבד ?

א  יראה   בכ רא י , ה ב א  ר  איזה"  "רת ב" ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
למק מ ת  ל ה א א  מס ק , אינ  כ  וג !"יצר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאת
נרצ א א  ,ל י  לא   כ  וג ;' כ צניע ת   מ  רי ְְְְֲִִִֶַַָָָֹהאס
להי ת   רי ה בה , לעני נגע  ה מרא  דברי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלנהג

..."' כ רק  ת א א ה  ת א"ְְִֶֶָָ
! ה "נצ ל"ק  קי זק אי  לזה  ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוה ענה 

לידי ביאנ "ואל מה "ה   מב מ ראל ואחד  אחד  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָל
 לאד אס ר ועל־אחת־ה ־וכ ה  ," ינ עצמ עצמ עצמ עצמ להביא להביא להביא להביא  ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

 עצמ "הביא  ל ה דוד  אפיל צינ כפי  ! ינ ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלידי 
ד ל  היה   מ  בעי אי בו אי  ונכ ל",  ינ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלידי 

אחת מדרגה  יהיה   א ל י  ...ל ה מ ודלמ למ למ למ ה ה ה ה מ וד  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
...!ל ֶֶַה

:תנר מ הה ראה  ְִִֵַָָָָָוזהי 
, ה ני למ רת י ראל את להקהיל צר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיה 
כלית  נעלית, ה תר מ רה  הי  ," כת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"ו כני 
ההקהלה  היתה  לזה   סונ הה ללת, ל ל ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה נה 
 י למחרת היה  ההקהלה  זמ ,נר מ ה  ְְְְֳֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל־ידי 
ה ה   ' כ  למלאכי י ראל ני  מי  , רי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָה
יונ  יאנ להקהיל א  להבטיח   הצרכ זה , ל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלאחרי 

ַַיחד .
לאיז יחד ,  פי מתא א ר : י מ ה לכל ה ראה  א מְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
עצמ להביא  אס ר  י תר ה ד ה  ול היה , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמ רה 
לגת  אפר  ז הנהגה  על־ידי  ודוקא  נסינת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלידי 

." כת "ו כני  ל העני   ְְְְְִִִֶַָָָָלק
(" יפקליינצ")  ולאס להקהיל  האד על   ְְְְְְְְֱִֶַַַָָָֹֹֹלכל־לרא

ה פה . לעני ח תיו  ל ְְְִִֶַַָָָֹאת
ואיל לבד , ד ר רק  לא  להי ת צריכה  ה פה  ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹעב דת
כח   א מה פה ,  זרי  עניני עס קה  היה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה ח בה 
 יסק ־ היפ   אחרי  עניני יע ה   ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה ע ה 
לעסק  אס ר ז ה ברת ה פה  עת '־ערלח' ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ה ח בה  לב י  ל א א  , אחרי  עניני ה ע ה  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹכח 

פה .  ימל להי ת  צריכי  מע ה  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻר
 יהי מע ה  ר מח בה   י ב ה  כ י  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹולא 
ל  את להקהיל עליו  לזה   סנ א א  פה ,  קי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעס
י נימ ה ה ח ת    י ראל" ני  עדת "ל  נפ ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹח ת
,והיינ פה ,  עי ק  יהי  ה   וה גה , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהבנה 

.' כ ההתננת ְְְִֵַַעל־ידי 
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מח              
עני ה א  זה  ל , תיו אמנ כח על  האד ההקהלה   ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

א א  ,עדי מס יק  זה  אי לעיל, האמ ר ועל־י  , עצמ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמ ד 
מ ה ". "ו קהל העני   להי ת  ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹצרי

את   ס וא מקהיל  האד  כ י  א   רחנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוענינ
להי ת   צרי א א  ,גת ה פי   מק  מה וע ה  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹח תיו 
 כ  וכמד ,גת מה מעלה  למדרגה  ה ל עני  ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
," לפני אני  "מ דה  אמירת היא    ה עב דת ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָהתחלת

ירה  מ ראל ואחד  אחד  כל  האמ נה  עני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה א 
 לעני ההתמ רת להי ת צריכה   לכ  בהתא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהאב ת,
כל  תינמר מהאב ת  לי ק מה גה , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעלה 

וד ר. ָר
לבנת  ה א  יכ ל אזי   "'ג מ ה  "ו קהל ההק מה  ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי 

ה פה . עני ה א  קרנת,  להקריב   ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָאת

             

ה א  י ראל" ני  עדת ל את 'ג "ו קהל העני כְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
פ ה ח ת ל (" יפקליינצ") והקהלת ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאסיפת

  בראי ה והעלאת ל  זה  ועני למעלה ,  ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהעלאת
." כת "ו כני  להעני לי  ְְְְְְְִִִַָָָָה א 

             

ל מ מ מ מ ה ה ה ה "ו קהל  הקהלת  עצ י ראל": ני  עדת ל את ְֵַַֹֹ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לע ת   מתקהלי  ד ־עצמ מ י ראל ני  י ראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָני 
להי ת  צריכה   הקהלת א א  מס קת, אינ   ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

וקא . מ ה  ְְֵֶַַָֹעל־ידי 
ההעלאה  עני מ ה  ל לת ע על  סה ה ה ה ונ מ מ מ מ מ מ מ מ ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

המ כת למעלה למעלה למעלה למעלה    ה ה   אמי י  ל י ראל לפעל , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ
למ למ למ למ ה ה ה ה ה כינה  יו מ מ מ מ מעלהמעלהמעלהמעלה וקא , מ ה  ל  כח היתה  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

המ כת   י מ ה ה א  מלא ", "בינא  ה א  ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹה 
למ ה ... ת ְְַַָעצמ

        

רב , מ ה ה א  אחד ת להע ר  יר העי  רמי ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחד 
עלה  נמצא , . עטי  אי לחבר  אד י  כי כס ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה
נ ממ נדבת על־ידי  י ראל ני  התאחד ת היתה  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתרה 

. ה ְְִִֶֶַָלמלאכת
אסיפת  הע בדה  את  י מד ר"י  (ה נימית) ה ה  ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָז
היתה   ה מלאכת על ה י  את למע  י ראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹל

:" רי ־ה  י ְֳִִַַָ"למחרת
 י" ה א  ה פי ה ) (נסח  נאמר ה ה   ד ה   ה ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָעל

 בסגנ) ותחרת" קנאה  עזיבת   י ורע ת, אהבה  ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָימת
היא  ,פ ה 'יחידה ' י    י זה   החסיד ת ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָרת
ה א ,  החיד .( וי י ראל ל  ה הד ת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנק דת

  נמ כת ז למחרת למחרת למחרת למחרת אחד ת למר, . רי ־ה  י ְְְְְְְֳֳֳֳִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
לאחר מהר־סיני  מ ה  ירידת חזרה לאחר י ראל 'ירידת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

די ־עד ־  יניה לרר האחד ת מ סיפה  , ל הע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעניני 
. נ ממ  א ני ר ְִֶַַָָָָָה בר

             

ה א   ה י  י ראל, ני  עדת ל הקהלת לזה  צר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה
ה א   ה עני הרי  י ראל, לכללת  ללי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעני

ל ע א ר ה ריאה , תח ת היה   מ , כת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָו כני 
היתה .  ני תח כינה  עיקר נברא ,  אמיל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָעל

             

להי ת  צר ה ,'ג י ראל ני  עדת ל את מ ה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹו קהל
וג מע ה , ר מח בה   י ב ה ה ח ת, ל   ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹק
מ ה  על־ידי  להי ת ה צרכה  וההקהלה  , י נימ ה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹה ח ת

להי ת  אפר על־ידי ־זה  דמ "ה , מ "ה  מ "ה , חינת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָוקא ,
למעלה  ה ריאה , תח ת  מ  אלק ת ְְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָָֹהמ כת

. כת ו כני   מק לי   וע עני  ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי תר,

         

ההרההרההרההר  מ מ מ מ רד רד רד רד  ,,,, רי רי רי ריהההה      י י י י א)ל ל ל ל חרתחרתחרתחרת לה , י (רש"י ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
  ה הקמת צי  את י ראל לבני  מסר לא  מ ע  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלאל,
 וי ר.   י לחרת י המ א א  ההר, מ  רד  ע ְְְְֳִִִִִִִֵֶַָָָָָמ ד 
ה ח ת  ידיו  ההר, מ ירידת לאחר ד  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָלמר,

 מ וה   ק ה זה  היה  לא  – 'סלח י ' רת בפיו  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹה נת
ל   עי ק  הי  ה  , י חד  ייצ ליראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹלמסר

ה ליחה . בב רת  מחד ה רה  ק לת  ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻ



מט               
              

    

ד ד ד ד להלהלהלה:::: מיההמיההמיההמיהה  נ נ נ נ י י י י ויקהל ויקהל ויקהל ויקהל ־ ־ ־ ־ די די די די  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָפרפרפרפרתתתת
נת  א ד ת למ ה  ה ' צי י  על  בית פרט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרי 
תב להי ת  צרי היה  תצה , רמה  פרת  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָה
זה , וכי צא  מ ה ' את ה ' צה  א ר כל י ראל ני   ע ו'ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
? ה בנת  רטי ה ל  בית ב   מפרטי ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹמ ע 

פטת: זה  ה א ר למר  ְְְֵֵֶַַַָוי
המארע ת  את ה רה  פלה   אברה עבד  אליעזר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצינ
ל  יחת "יפה  מ ד   ה ר"י  פיר ,ע  ארעְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפני החביב  בר והינ ," ני ל רת מ אב ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבדי 

.ר ס את ה רה  פלת ת חביב מ ד  הרי  ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָה "ה ,
אינ "יחה " אפיל  לפעמי ה א , זה  ר ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָע מק 
המתאר  ס ר רק  א א  "רה ",   ודיני ה רא ת ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָללת
היא  הרי  ה "ה  אצל היא  חביבה   א ה ה  ע ה ,  א ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמ ב 

רה . ְִֶֶַָנכ לת
את  פלת ה רה  זה  ,א על־דר־זה  למר  ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוי
 יו מ ה "ה . לפני  ת חביב מ ד   זה , ה נת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרטי 
ני אצל ה כינה  ה ראת נהיתה   ה נת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל־ידי 
," כת ו כני   מק לי   וע" תב   כמ ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָי ראל,
על  ה "ה   לה ר לי ראל "עד ת זה  היה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָבפרט

העגל" כא)מע ה  לח, פקודי חביבה (פירש"י ז רה  ה ה  , ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ה "ה . אצל י תר ְִֵֵֶַָָהיא 

לבנת   אי  יני ה אפיל ללת ה רה  אי  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא
, ה את י ראל ני  וע ת נת א ר אלא  , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה
,"רת" מ אפיל ,"יחת "יפה  ת חביב מ ד  ֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָה ה 

רה . ְְִֶֶַָונכ לת

     ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
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ÌÈÓÈ ˙LL∑,ה ּמׁשּכן מלאכת  לצ ּוּוי ׁשּבת  אזהרת  להם  ה ּׁשּבת הק ּדים  את  ּדֹוחה  ׁשאינֹו .ל ֹומר  ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

         

מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ע ע ע ע הההה  ימי ימי ימי ימי ב )תתתת (לה , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
 רי ה   י לחרת נאמר זה  פרשתנו )צי י  ריש (רש"י ְֱֳִִִֶֶַַַָ

ע ה   ימי ל"ת  רי ־ה  י מחרת י ה ר ְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה 
ְָָמלאכה "?

," דברי "סלח י  למ ה  ה "ה  אמר  רי ה   י ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹא א ,
ע ה   ימי ו "ת העגל; חטא  לי ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָתר

: כדלה העגל, לחטא   ה סדר ה א  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה "
עב דה ־  הלכ ת  רי)  " הרמ א מר עב דה ־זרה  חטא  ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעל
את   יב והח  טע  ני ־האד  מ נבע  ה א  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזרה ),
העלי נה  הה עה  ע ברת  ר א ר  וה לת  כבי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה
ל'ממ ע ',  סגד  ה . לה  חו וה עצמאית למציא ת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ

. הח צב  יד  גרז  פקיד  ממ א  א א  אינ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעה 
עצ  י תר 'ה ' צרה  מס ירה , החסיד ת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָרת
   עסקי וה ח לת הה לי ת ורי י  ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָההתמ רת
י היא  האמת   מ , ל חס ־ו עב דה ־זרה  מעי  ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה
וה ח לת, ה כל ה קעת וכל ע יר", היא  ה ' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ"רת
ה חויה  מ ה   י תר יתע ר  מח בה   ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמ

ל'ממ ע '. ( הרא ְְַַַָָָֹֻ(הרנת
ללא  הינ מלאכה ", ע ה   ימי "ת ל התנהגת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרק 
הע קרת  היא   יתר התע ק ת ללא  ,ור  רא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻה קעת

עב דה ־זרה . ל החטא  ר את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמב לת

        

רק  ה א  א ת מלאכה  א ר ואזהרת צ י  הי ת  ְְְְְֱִִִַַַַָָָָָע
את  חה  אינ ("למר  ה מלאכת צי  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָרט

ע זאת  כל פני ־עצמ ה ת"), ע רי  עני מ ה   א ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
על  חזר  זה    מ ; פני ־עצמ מיחדת אמירה   ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהזהיר
על  ה "ה  מ י  נצט  ה רת, ע רת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאזהרה 

 א , פרת ה י י  (ולא  ת מירת  עני  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעצ
.( ה למלאכת ק ר רק  ה י  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר

ימי ת 'וג מ ה  "ו קהל ה תב  מ מע ת : מ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויתרה 
מ מע "'ג  כ מא  קח 'ג מ ה  "ו אמר אחר־ ורק  "'ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹג
אזהרת  ביל עי ר היתה  י ראל ני  עדת ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהקהלת
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נ              
, ה מלאכת צי  ־   לה אמר אחר־ ורק  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָת,
כינה  רה  " כת "ו כני  יהיה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעל־ידי ־זה 

. יניהֵֵֶ
מא רא ": "לאפרי  העני וגדל אפ ה ראה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמ ה 

הכי עני  ועד  , נעלי הכי   עניני עס ק  ה א  א ר  ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ

ה ה  ,( ה ני עני  ה) ה כינה  ה ראת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעי רי 
עד וליזהר לדעת  צרי לזה ,  קד וע ד   מע ה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעת
זה  מע ה  על־ידי   א האס ר, מ ע ה  האחר ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקצה 
ה כינה  ה ראת   ק אפר זה ) הא ר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ(ללא 

.ְֶאצל

              

     

לכלכלכלכ יהיהיהיהיהיהיהיה ההההביעי ביעי ביעי ביעי       ב ב ב ב מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ע ע ע ע הההה  ימי ימי ימי ימי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽתתתת
ליהוהליהוהליהוהליהוה     תתתת תתתת  ב )קד קד קד קד (לה , ֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ

תיב  החסיד ת: ר על־י  זה  לבאר  ב )י קכח, תהלי) ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לפרנס   מלאכ ע סק   האד כ תאכל". י   י כ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע 
כח  – " י כ" רק  להי ת  צרי זה  הרי  ,ית בני   ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמ

." רא "יגיע  זה ,  רא לה קיע  ולא  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹה ע ה ,
ל  יעי מ  האד מזנת אי אמת י  ה א , ה בר  ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטע
ל הע את מפרנס   ה ה א  ה "ה  אלא  , עסק ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל־ידי 
מ יע  על־יד ו "אמצעי " "לי " א א  אינ והעסק  ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

.רנסת ְַַָָָָה "ה 
 יבי אזי  מה "ה , מ יעה  ה רנסה  אמת  האד ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָכ יר
מ ה  י תר ירויח  לא  יתרה  ויגיעה  התע ק ת על־ידי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
 רא י קיע  לא  מ ילא  ,ל לה יע  רצה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹה "ה 
לבד , ה ע ה  ח   ע  מלאכ יעסק  א א  , מלאכְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹ

ה רנסה . לה עת ה בע  דר לי  לע ת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָדי 
(ולא  "ע ה " – מלאכה " ע ה   ימי "ת  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזה
 אי מ ילא , דר נע ית ה לאכה  ר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ע ה ")
 א נע ית וה לאכה  עסק ,  עצמ את מ קיע   ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאד

האד ה לת לי  מ ילא ,  .מאליה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ה "ה  וי דע  אמי זה , אפ נע ית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹכ המלאכה 
ה א  הרי  זה ,  רא מ קיע  ואינ לל, מפרנס   ה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹה א 
וכדאיתא  איד ", ת'יקער "א   ת בחינת ה ב ע  ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָל

 הח לב )ספר "לק ע(מצוה  ה א  ה ת   י ל ענינ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"אמ נת  הרי  ואצל ," ל הע  ח אמ נת תיננפְְְְֱֱֲִֵֵֶַַַָָ

ה ב ע . ימי  ל נפ קב ע  " ל הע  ְְְִֵַַַַָָָָָח
יהיה  ה ביעי   " אזי  ת, בחינת ה א  ה ב ע  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָכ ל

. סת ת ולא  "ת ת , קד  ְְֶֶַַַַָָָָֹֹלכ

      «Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
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      §¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ ÔeÚ˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡NÈד  È„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

ÈÚ˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ÔBÎpÓ eÒ»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈



     
    
     
    

  
    

   
     

 
      

     
      



ני               

     §Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
 ¦¦«

      §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
 ©©¦«

     §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

     §¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
  ¦−̈§Ÿ̈«

   ¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
   §¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

ÔkLn‰ ה ּתח ּתֹונֹות יר ∑‡˙ ּבת ֹוכ ֹויע ֹות  ה ּנרא ֹות  ∆«ƒ¿»ְְְְִִַַַ
מ ׁשּכן  ‡‰BÏ.קר ּויים  ע ּזים ∑‡˙ יריע ֹות  אהל  ה ּוא  ְְִִָ∆»√ְִִִֶֹ

ל ּגג e‰ÒÎÓ.הע ׂשּוי ˙‡Â∑ אילים ע ֹור ֹות  מכסה  ְֶָָ¿∆ƒ¿≈ְִִֵֵ
.וה ּתח ׁשים  ְְִַָ

    ¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
©¨¨«

CÒn‰ ˙Ît ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין ה ּמגן, ּדבר  ּכל  ה ּמח ּצה , וכןּפרכת  , ּוסכ  מס קר ּוי מ ּכנגד , (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעד ֹו",א) "ׂשכת  ב ): ֿ ּדר ּכ(הושע  את  ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

    ¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
©¨¦«

ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים  ל ֹו ׁשהיּו ֿ ׁשם  על  ּפר ׁשּתי, ּפר ּוצה ּכבר  ּתבה  ּכמין ע ׂשּוי .ׁשהיה  ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

    §¤§Ÿ©©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
 ¤¬¤©¨«

‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומח ּתֹות ∑È˙‰.מלקחים  ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נת ּונין  וה ּפתיל ֹות  ׁשה ּׁשמן ּבזיכים  ּבלע "ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑, לב ֿ חכמי צרי ה ּוא  אף  ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנח ֹות ': ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ׁשמנים , מ ּׁשאר  מ ׁשּנה  ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשה ּוא 
וז ּכתית  וה ּוא  ה ּזית ', ּברא ׁש .'מגר ּגר ֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

„B‚ÒÒ‡ז ÈÎLÓe È˜nÒÓ ÈÎ„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒee ‡˙e‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙Ë˜ÏÂ ‡˙e¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È‡Â ‡Ïe È‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁe ‡„BÙ‡¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒt ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰BÚ ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙet¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡ztk ˙È È‰BÁÈ‡ ˙ÈÂ ‡B‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡ÒÙ„ ‡zÎt»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡ ˙ÈÂ ‡B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ ÈB‰‡„ ‡zÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»



                  
 



נב              

    §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
     ©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

 §¤¬©©¦§¨«
Á˙t‰ CÒÓ∑ יריע ֹות ולא  קר ׁשים  ׁשם  היּו ׁשּלא  ה ּמזרח , ׁשּלפני .ויל ֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

     ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
     ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

     ¥©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
  ̈©−©¬©¤«¨¥«

‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קר ּוי חצר  הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הר ּבה  ּדברים  וכן נקבה , ּול ׁשֹון זכר  Â‡˙.ל ׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

ˆÁ‰ ÚL CÒÓ∑ ה ּמזרח לצד  ּפר ּוׂש ויל ֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר , רחב  ׁשל  אמצע ּיֹות  א ּמה  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹע ׂשרים 

א ּמה  ט "ו צפ ֹון לצד  הימ ּנּו ּוסת ּומין רחב , ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמ ּׁשים 
ׁשּנאמר  ל ּדר ֹום , כז)וכן א ּמה (לעיל  ע ׂשרה  "וחמ ׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ל ּכתף  ."קלעים  ְִֵַָָ

    ¤¦§Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
¥«§¥¤«

˙„˙È∑ ּבר ּוח ינּוע ּו ׁשּלא  ּבארץ  היריע ֹות  ס ֹופי ּבהם  ולק ׁשר  לק ׁשר ∑Ì‰È˙ÈÓ.לתקע  .חבלים  ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

              

  

:::: מיתריה מיתריה מיתריה ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ מיתריה החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ יתדתיתדתיתדתיתדת     הההה ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־ ־ ־ ־ יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
א   אר ה ריע ת ס פי   ה ולק ר לתקע  – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתד ת

רח   ערש"י)ינ ובפירוש יח. (לה , ַָָ
 למיד את  מח  אד א ר :ר ה דר זה  לפר  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָי
הרח ת  נגד  אית ו עמד  והאמת, ה ר ר על ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלעמד 
העי ר   המח ח ב  אפר ,  ח המנב ת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהרע ת
 א , ברי ה ועי רי  ה ס ד ת את ה למיד  אצל לח ק  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה א 
ע להתע ק   צרי ה א  אי  טפלי  ראי ה  דבריְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָ

.נת אמ חזק  י אר זה  לא    י  ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה למיד ,

ינע "לא  ה למיד   המח רצה   א , אינ האמת  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"לתקע עליו  , ל ע המנב ת מה "רח ת" י ל ולא  ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹרח "

ה ריע ת". "ס פי    ה למיד  אצל לח ק  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַלק ר"
רט  ל אפ ה למיד  את להעמיד  ה א   רי ,ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינ
כל   וחזקי  למי  יהי רגליו , עד   מרא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹפרט
צד מאיזה  לדעת אי ־אפר , יע ה  לא   א י  . רטי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה
לגמרי  ל ה למיד  ורק  ה "רח ". ת א י יל מהיכְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
 סמ להי ת י כל אז מצת, תרה  ה ריע ת" ס פי  ְְְְִִִֵַַַָָָ"עד 

ה '. אמ נת וחזק  אית וי אר רח ", ינע  "לא  ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹבטח 

     ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
     ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

„O‰ È„‚a∑ מ ּסע ֹות ס ּלּוק  ּבׁשעת  וה ּמזּבח ֹות  וה ּמנֹורה  וה ּׁשלחן, האר ֹון, .לכ ּסֹות  ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

     ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

ÈÂ˙טו ‡iÓÒea ˙Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú˙Ï ‡Ú˙„ ‡Òt ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז ‡„Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z„ È„Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡zc Ú˙c ‡Òt ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח  ‡z„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

È˙יט  ‡L„e˜ ‡LnLÏ ‡LenL ÈLeÏ ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡‰k Ô‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLeÏ¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆



נג               

     ©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
     ̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
     ¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

      ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
       ́̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

    ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
ÌÈLp‰ ÏÚ∑, ה ּנׁשים אליהם .עם  ּוסמ ּוכין ««»ƒְֲִִִֵֶַָ

דלא  מ ּׁשּום  ּכפ ׁשּוט ֹו, 'על ' ה ּניח  ּׁשה ּתר ּגּום  ְְְִִִִֶַַַַַֹ(מה 
ּכמ ֹו ּגבריא , ואת ּו האנׁשים ' 'וּיבא ּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻמתר ּגם :
ורצה  'ּומיתן', מתר ּגם : רק  מיּנּה, לעיל  ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתר ּגם 
ּכמ ֹו ה ּנׁשים , על  ּבע ֹודן ונזם  חח  ׁשהביא ּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָל ֹומר ,

הע ּזים ") את  "טוּו על  ר ׁש"י ה ּוא ∑ÁÁ.ׁשּכתב  ִִִֶֶַַַָָָ»
ה ּזר ֹוע , על  נת ּון עגל , זהב  ׁשל  ה ּצמיד ּתכ ׁשיט  .וה ּוא  ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑ נת ה ּוא , זהב  מק ֹום ּכלי א ֹות ֹו ּכנגד  ּון ¿»ְְִֶֶָָָָ
ׁשם  ּפר ׁשּו ור ּבֹותינּו זּמה לא ּׁשה . מק ֹום  ּכאן .ּכּומז, ְְְִִֵֵֵַָָָָָ

    §¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¤§©§¨¨²
      §©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²

  §Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
Bz‡ ‡ˆÓŒL‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּכּלם ּתח ׁשים , א ֹו אילים  ע ֹור ֹות  א ֹו ׁשני ּתֹולעת  א ֹו אר ּגמן א ֹו ּתכלת  ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביא ּו ִֵ

     ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
        §©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

  §¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

         

: כ והי בר היה  , ה למלאכת י ראל ני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבת
מה  כפי   ל נדבת פי   הביא וא ה   אי ל  אחד  ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָמ ד 
י צא ־מה לל  ללא  י ראל ני  ל  ני  מ ד  , יד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה 

.ז נדבה  פ ְְְִִַָָה
: ת פנימ  ברי ה ְְְִִִִַַָָָמ מע ת

ה צת  דגמת , וי י ראל ל  ה  רטי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻי
ויראת  ה ' אהבת גמת , עניני  י זה , לע מת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻה ע ת.

רגת. חילקי   י  ה ְִֵֵֶֶָָה ',
ת א   יטי  לידי  ב א  האחד ת היא  ה נה  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָכלית
היה  ,הינ . לרעה  אי י  לי הב  י  ה  בריְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

לפני  וי ו  מאחדי  ל , לי ההב למרת י  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻני ר
ַָָה "ה .

 וה אמ ר, , ה נדבת ה י  לידי  א  זה   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעי
רה , ה תב  על ר"י  פר פעל,  ה ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָע ת
:" למ ה   אחיסמ  ואהליאב  ה א  ,ל נת ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָ"לה רת
מ ני  בטי דיהיר מ , מ בט ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"ואהליאב 
וה א   ה למלאכת לבצלאל   ק ה  וה וה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה פח ת,
לפני ע  ני ר ולא  אמר מה    לק , בטי ה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמ ד לי 

ָל".

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ˙‡c b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eLÙ‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„ÈÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLeÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

daÏכב  ÈÚ˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡ib Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎLÂ ÔÈÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡‰c ˙eÓ‡ ÌÈ‡ Èc b ÏÎÂ ‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

Âb‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
ÈÎ„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıee ÈB‰Ê Úˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ‡ ÌÈ‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„ÈÚ ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ
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    ¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

©¥«

              

    

מטוהמטוהמטוהמטוה  ביא ביא ביא ביא ו ו ו ו  טו טו טו טו ידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־ ־ ־ ־ לב לב לב לב  כה )וכל וכל וכל וכל ־ ־ ־ ־ א א א א הההה (לה , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
למלאכת  ' וכ מוהאר ה כלת את  טו  י ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמצינ
"ה כלת  את  הביא רק   יהאנ ־אימה ־ , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה
. ה למלאכת  עצמ ת א הכינ לא   א "'ג מְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאר

הח ק .  טע  לע  ְְְִֵֵַַַַוי
להי ת  צריכה  היתה   ה מלאכת ה ה  זה : למר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוי
ית  למי   וע   מק לי   וע" ר"י  דפיר " מל"ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָ

ְָֻקד ה ".

חטא   חטא  יהאנ רב  יו מ למר  י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל־י ־זה 
, מל   מלאכ  ע נאמנת  לה היתה  לא  ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל,
חר   ה  א (ורק  ו ה  להתע ק   לה יר ה לא  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולכ
 ע ה בר ו אי  , ה מלאכת  ק תע ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה "ה 

.( מל   ְְְִַָָמלאכ
טע אי העגל, חטא   חטא א   י ה ־איְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה ־
 לה יר ה ולכ , מל  מלאכ  יע א  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמר

ו ה . ְְְִִֵַַָלהתע ק 

      §¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
¤¨«¦¦«

ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט ט ֹווין (שבת הע ּזים  ּגּבי ׁשּמעל  יתרה , אמנּות  היתה  .ֹותן א היא  »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

         

א א  , י הע על־י  ה ו ה  את לע ת נצט לא   י ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה
 ר לכ  זכ  א הבינ  י ה .עצמ מ ד   לכ רר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנתע

. ה  היא  ה בר מ רת  ה ', מאת זה  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻמיחד 

י ח  לאד מעניק  ה "ה  א ר ה ראה , א ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָמ
לע ת   ה ' לעב דת  ללנ עליו  , מיחדי ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֻוכ רנת

.רית לה ' ודירה   מ  ל ְְְִִִֵֵַָָָָָמהע

      §©§¦¦´¥¦½¥©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
  ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

e‡È‰ Ì‡Np‰Â∑רא ּו מה  נתן: ר ּבי אמר  ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָָ
ּובמלאכת  ּבתח ּלה , ה ּמזּבח  ּבחנּכת  להתנּדב  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻנׂשיאים 
אמר ּו ּכ א ּלא  ּבתח ּלה ? התנּדב ּו לא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹה ּמׁשּכן
ּומה  ּׁשּמתנּדבין, מה  צ ּבּור  'יתנּדב ּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַנׂשיאים :
ׁשה ׁשלימ ּו ּכיון א ֹות ֹו'. מ ׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמח ּסרין,

ׁשּנאמר  ה ּכל , את  לו)צ ּבּור  היתה (לקמן "וה ּמלאכה  : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ
את  הביא ּו לע ׂשֹות ? עלינּו מה  נׂשיאים , אמר ּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדּים ",

ה ּמזּבח א  ּבחנּכת  התנּדב ּו  לכ וג ֹו'. ה ּׁשהם  בני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֻ
מ ּׁשמם , א ֹות  נחסרה  מ ּתח ּלה , ׁשּנתע ּצל ּו ּולפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּתח ּלה .

ּכתיב  ."וה ּנׂשאם " ְְְִִִַ

    §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
  ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚˆ ˙È ‡Âb‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ ÈB‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù ‚''Ó):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז ‡Ïe È‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡iÂ¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁe¿¿»

e‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙Ë˜ÏÂ ‡˙e„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»



    
     

      

    
    

    
    



נה               

      ̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
     §¨©§¨½̈£¤̧¦¨§Ÿ̈²©«£−§©¤®

    ¥¦§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

     

      ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
     §¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

eÁ∑היה ּבנּה מרים  .ׁשל  ְְִֶָָָָ

         

היההיההיההיה  מרי מרי מרי מרי ל ל ל ל  ננננ(ל לה , בר (רש"י ר"י  הרי  לאל,  י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
י ־תא  פרת  תב  לא  מ ע  וע ד , לעיל.  ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹתב 

ב ) מיח (לא,     ר"י, למר,  וי לח ר. צלאל ס  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
ה א  ר"י  התחלת א א  , עצמ פני  ר אינ (פסוק זה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מ דלד )   צלאל ל  ס יח דל מ דיע  ה תב  למר: .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
 הא הא הא אבל הא ל'דל'. ה 'ע ' ה ואת טפי    מתק זה  , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ה א  לח ר ה ח ס  פטת, למר  י י ־תא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָפרת
ל מעלתיו  תב ח ח ח ח ררררמ ד  .(וברש"י)ה פרת ְֲִֶַַַַָָָֹ

     ©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
 §©−©§¨§¨¨«

     §©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

     ©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
 §¨§¤¬¤©«£¨«¤

     §−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
§©¥¨«

‡ÈÏ‰‡Â∑ היר ּודים מן ּדן, מ ּׁשבט  ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
ה ּמק ֹום  וה ׁשוה ּו ה ּׁשפח ֹות . מ ּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים ,

ה ּׁשבטים , מ ּגד ֹולי וה ּוא  ה ּמׁשּכן, למלאכת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל 
ּׁשּנאמר  מה  לד )לק ּים  ֿ דל (איוב  לפני ֿ ׁשֹוע  נּכר  "ולא  :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

    ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
     ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©©©¨¦²

     ©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

     §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
      £¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
     ©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

 ¦−̈§Ÿ̈«

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ˙‡c ‡˙z‡Â b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z„ Ï‡NÈ È e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èac BÊÁ Ï‡NÈ ÈÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡ËLÏ eÁ  Èe‡ a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e Áe dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„ÈÚ ÏÎe ÚcÓe e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎe‡לב  ‡‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁeƒ¿»»

ebe˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡Ë Ô‡ ˙eÓe‡e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„ÈÚ ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

aלד  ‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡ËLÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb‡e ‡ÏÎ˙a iˆÂ Ôn‡Â b ˙„ÈÚƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„ÈÚ Ïk È„Ú ÈÁÓe ‡ˆee ÈB‰Ê Úˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  b ÏÎÂ ‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»



נו              

     ©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
        ¦´£©¥½£¤̧¨©§Ÿ̈²¨§−̈§¦®Ÿ£¤´

     §¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

     ©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
      ¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
       Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤
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:˙˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»
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„BÚ ÔÈek ˙eˆ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ‡k‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ÔÈn‡ Úa‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈÈ ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈÈ LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈÈ¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈÈ˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈeÚ „ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»
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Á„‡יב  ‡˙ÚÈÈa „Ú ÔÈeÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È„ ‡˙ÚÈÈ„ ‡ËÒa „Ú ÔÈeÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
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:‡ÓBc Ú ÁeÏ¿«≈«»»

ÔÈÒÚכד  ˙BÁz „Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈz ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e È‰BÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BÈƒ̂ƒ

Ú„כה  ‡etˆ ÁeÏ ‡˙Èz ‡kLÓ ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו ÔÈz ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»
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Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑, חכמים מ ּׁשאר  יֹותר  ה ּמלאכה  על  נפ ׁשֹו ׁשּנתן ׁשמ ֹולפי על  .נקראת  «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

         

 מ מ מ מ על על על על  נקראתנקראתנקראתנקראת .... .... ההההלאכהלאכהלאכהלאכה על על על על  נפנפנפנפ  ת ת ת ת לז,לפי לפי לפי לפי  (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
את א) ע ה  צלאל ,טפ מפר אינ מ ע  לאל,  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹי

את    ללה  האר מלאכת ה ה  למר,  וי . לב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאר

 ב מ , עצ מ קל על זהב   , ביר ה ואת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹה רת
 האר על  יח לה זה   לע ד  יכ ל היה  לא  אחד   אדְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
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‡ÔÈnי  ÔÈzz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B˙t ˙È „ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
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ÈˆÂ˙‰‡כג  ‡ÚL ‡‰ÈˆBa ˙È „ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈
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„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
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˙ÁÏ e∑'וכן חל ּול , ה ּוא  נב )נב ּוב ' :(ירמיה ¿À…ְְֵָ
נב ּוב " אצ ּבע ֹות  אר ּבע  ÁÏ˙."ועביֹו e∑ ְְְְֶַַָָָ¿À…

והחלל  ר ּוח , לכל  ׁשּטים  עצי ׁשל  ְְֲִִֵֶֶַַָָָה ּלּוח ֹות 
.ּבאמצע  ְְֶַ
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˙‡v‰ ˙‡Óa∑ ּבידן היּו יׂשראל  ּבנֹות  ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ
א ֹותן  ואף  מתק ּׁשט ֹות , ּכׁשהן ּבהן ׁשר ֹוא ֹות  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמרא ֹות 
מ ׁשה  מ ֹואס  והיה  ה ּמׁשּכן, לנדבת  מ ּלהביא  ע ּכב ּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא 
ה ּקד ֹוׁשֿ ל ֹו אמר  הרע . ליצר  ׁשע ׂשּויים  מ ּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ה ּכל , מן עלי חביבין א ּלּו ּכי 'ק ּבל , ֿ ה ּוא : ֲִִִִֵֵַַַָָֹּבר ּו

צבא ֹות  ה ּנׁשים  העמיד ּו ֿ ידיהם  ּבמצרים ,ׁשעל  ר ּבֹות  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה ֹולכ ֹות  היּו , ּפר ּבעב ֹודת  יגעים  ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו
א ֹותם , ּומאכיל ֹות  ּומ ׁשּתה  מאכל  להם  ְֲֲִִִֶֶַַָָָּומ ֹוליכ ֹות 
ּבעל ּה עם  עצמ ּה ר ֹואה  אחת  וכל  ה ּמרא ֹות  ְְְְְְִַַַַַַָָָָונֹוטל ֹות 

ּומ ׁשּדל ּתֹו מ ּמ,ּבּמראה  נאה  אני ל ֹומר : ּבדברים , ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ

ונזקק ֹות  ּתאוה , לידי לבעליהן מביא ֹות  ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּומ ּתֹו
ׁשּנאמר  ׁשם , ויֹולד ֹות  ּומתע ּבר ֹות  ח)להם  :(שה"ש ְְְְֱִֶֶֶַַָָ

"ּבמרא ֹות  ׁשּנאמר : וזה ּו ,"ע ֹורר ּתי ה ּתּפּוח  ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַ"ּתחת 
ׁשל ֹום  ל ׂשּום  ׁשה ּוא  מהם , ה ּכּיֹור  ונע ׂשה  ְְֲִֵֶֶַַַָָָה ּצֹובא ֹות ".
למי  ׁשּבת ֹוכ ֹו מ ּמים  לה ׁשק ֹות  לא ׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין

ּבעל ּה ל ּה מרא ֹות ׁשּקּנא  ׁשהן  ל ותדע  ונס ּתרה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּכר  ׁשבעים  ה ּתנּופה  "ּונח ׁשת  נאמר : ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ ּמׁש,

לא  וכ ּנֹו וכ ּיֹור  וג ֹו" ּבּה וּיע ׂש למד ּת,וג ֹו' ׁשם . הזּכר ּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ
ּדר ׁש ּכ ה ּתנּופה , מ ּנח ׁשת  ּכּיֹור  ׁשל  נח ׁשת  היה  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 
נׁשּיא ', 'ּבמחזין א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  וכן ּתנח ּומא , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָר ּבי

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa‡ ÏÚ È‰B˜ „ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

ÂzÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙Èepˆ ˙È ‡˙˜ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „BÚ ‡„Ò ‡Áa„ÓÏ „ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú ÚlÓ dBÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ˙‡ה  Úa‡a ‡˙˜ÊÚ Úa‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ‡Ï ‡˙‡ ‡LÁ„ ‡„ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ‡ ˙È „ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

ÈËÒז ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡BÈk ˙È „ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»



    
     

     
       

  
     

     
        

    
   

    



סד              
ּתר ּגּום  ּבלע "ז,וה ּוא  מירוא "ׁש מרא ֹות , ׁשל  ְְְְֶַַַַ

ּביׁשעיה  מצינּו וכן ג )(ׁשפיעגעל ), :(ישעיה ְְִִֵַָָ
'ּומחזיתא ' מתר ּגמינן: ˆe‡."וה ּגליֹונים " L‡∑ ְְְְְְְִִִַַַָָָ¬∆»¿

.נדבתן להביא  ְְִִָָָ
          

צריכה  למ ה  לפע ל די  י  מ ח ת,  הי ה בא ת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹרא ת
מר  עז הוי  מאמר נח ה ,  מצח פ א העב דה  ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָלהי ת
על־ידי ה א  לזה  וה ח  .' כ  לעיגי ה מ ני   יב א  ,' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹכ

רא י ־יב ת  נח ת, תיבת    מרמז וזה  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹה רה ,
רה . מעלה  חכמה  ְְְְֶַָָָָנבלת

      ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
   ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

     ©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥
  ̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

     §¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
     §©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¨«©¦²©«£ª«¥¤−

̈«¤

    §¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
     £¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¨«©ª¦²©«£«¥¤−

̈«¤

    §¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

    §¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
   §½̈§©§¥¤−§¨«

       §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
      £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

 §¨«

    ̈©§¥¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

    §¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
     ©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

    §ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

È„Òט  ‡ÓBc Ú ÁeÏ ‡zc ˙È „ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡ ‰‡Ó ÈÊL ıe„ ‡z„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ ÁeÏe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„Ò ‡ÚÓ ÁeÏe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ ÁeÏe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד  ‡ÚÏ ÔÈn‡ ÈÒÚ LÓÁ ÔÈ„Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

zc‡טו Ú˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÈÒÚ LÓÁ ÔÈ„Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL:טז ıec BÁÒ BÁÒ ‡z„„ È„Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»

:‡z„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…«≈«¿»



סה               

      ¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¤§©§¨¨²
       §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

     §¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר ּכמ ּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

         

החצרהחצרהחצרהחצר קלעי קלעי קלעי קלעי  יח)מ מ מ מ תתתת לח, ל (רש"י ה תב  א  היינ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
 טע טע טע ער טע  מס (ולא  א ת  חמ  גב  ס ה היה  מ ע  ְְְֲֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

 זה לו ). כו , תרומה  רש "י  ראה  – א ת ע ר היה  ֶֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

החצרהחצרהחצרהחצר קלעי קלעי קלעי קלעי  חלק לע לע לע לע ת ת ת ת  ה א   ס ה  לעי לעי לעי לעי מה מה מה מה ולכ , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
. גבה  בה להי ת  ְְְְִִָָָָצרי

    §©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
     ̈«¥¤´¤½¤§¦¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

     §¨©§¥ºŸ©¦§¨§¤«¨¥²¨¦−§«¤
.סימ סנוא"ה  ,פסוקי ויקהלקכ"ב  פרשת חסלת

      ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−
      ©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

©Ÿ¥«
È„e˜Ù ‰l‡∑ מ ׁשקלי ּכל  נמנּו זֹו ּבפר ׁשה  ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ

ה ּמׁשּכן  ּכליו נדבת  ּכל  ונמנּו ול ּנח ׁשת , ול ּזהב  ל ּכסף  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עב ֹודת ֹו ÔkLÓ.לכל  ÔkLn‰∑ רמז ּפעמים , ׁשּתי ְֲָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵֶֶָ

ׁשל  עונֹותיהן על  חר ּבנין ּבׁשני ׁשּנתמ ׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻל ּמׁשּכן
‰Ú„˙.יׂשראל  ÔkLÓ∑ ׁשּוּתר עד ּות ליׂשראל , ְִֵָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ

ׁשהרי  העגל , מע ׂשה  על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם 

ּביניהם  ׁשכינת ֹו ‰ÌiÂÏ.ה ׁשרה  ˙„Ú∑ י ּפק ּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ
ה ּוא  וכליו, ּבּמד ּבר ה ּמׁשּכן ל ּלוּים  ה ּמס ּורה  עב ֹודה  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ּולה ֹוריד  ה ּמפקד ל ׂשאת  למ ּׂשא ֹו איׁש איׁש ּולהקים , ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
נׂשא  ּבפר ׁשת  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ‡Ó˙È.עליו „Èa∑ ה ּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»

עב ֹודה  אב , ּבית  לכל  למסר  עליהם  ּפקיד  ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה 
.ׁשעליו  ֶָָ

         

העד העד העד העד תתתת      מ מ מ מ     הההה פק פק פק פק די די די די  כא)א א א א הההה (לח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ני  תמ  קל רמז , עמי ני  . מ  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה

ני(רש"י)חר ְִָֻ

אמנ בר ,' מ'  מ ה א  ' מ' מפר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָר"י 
 א מ .ת למ נאר ה א  אבל ,  מס לזמ ת א  קחיְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻל
ה ית  ני  ע ד  אפ ה א   ק י ־ה ני  חרְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ÏÎz‡יח  iˆ „BÚ ‡zc Ú˙c ‡ÒÙe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈÒÚÂ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡ÓeÂ ‡k‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z„ È„Ò Ï˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒכ  BÁÒ ‡z„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

„e„‰Ò˙‡כא  ‡kLÓ ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡‰k Ô‰‡ a Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»



    
    

   
    

     
        

    
      
       
     

     
     
    

     
       

      
    
     
     

     

     
     

    
    
     

     
    

     
   



סו              
י ה ני   הי ה עלת ל ת למ יחזר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה לי י 

. דמי ְִַה
לבא  עתיד  מה  ל , לכ   רמז העד ת"  מ" ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה י 
 זמ י ראל ל  דת ועב  יה מע לי  ה יח , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָימ ת

ַָה לת:
דכתיב  ,' עדי' לי ראל קרא  י)ה "ה  מג , "א (ישעיה  , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ה "ה  את  רי מס ' מעידי' , יהמג  ה י  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָעדי ",
לבאי ה ד ל  מ את הקריא  אבינ  אברה   . ל עְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עכ ו )  דת ועב  יה מע)  ני י ראל ני   , ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָע
חז"ל  אמר  ק ית־ה ועל עליו  העד ת"  מ" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאת

ב )מרא  כב , ה כינה (שבת   ל ע אי  לכל היא  "עד ת , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
י ראל". ְְִֵָָרה 

        

 מרי א א)חז"ל מב , א א (בבא־מציעא רה  ה רכה  אי ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ר מה ה  ה בר ספירת ועל־ ,העי מ ה מ י  ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָדבר
מ ה ", "על־י  נע ית ה פירה  א ר אבל לרכה . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמפריע 
לי רכה   י ממ ה כינה  המ כת את מביא  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָה בר

ְֶֶֻמגלת.
לדבר  אפיל י ראל, את למנת אי ק בעת ההלכה  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכ
א א   'מני'  י  א למ ל, לדעת, די   ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻקד ה 
"א ר  כלל ה א  זה  מני   למר  וי ס ק . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָאמצע ת

מ ה '. מ 'רת ה א  ה ס ק  הרי  מ ה ", על־י  ֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹקד 

ה ס ק  מ בא  לר"י  ה רס  ספר ? ני מ ס ק  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאיזה 
 קד היכל אל א חוה  בית אבא   חס רב  "ואני  ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה א 
ה ס ק  כ  א , ל וא . י מ ע ר   ,"יראתְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
למנת   ניהאחר רת נהג לבית־ה נסת, מיחד  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻק ר
אונ  רע נחלת את בר  ע את "ה יעה  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָס ק 
 מ היא ,  לכ ה ה  למר  וי ." ל הע ְְִִִֵֶַַַָָָָעד 
ה ה  יחד ,  ינפ  די יה א ר מ יחא , ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָעקבתא 
 " ע את "ה יעה  היא   ה הרא נה  ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוה אלה 

ה א ה . בר ְְֶַָָָֹֻבא 

         

העד העד העד העד תתתת      מ מ מ מ     הההה פק פק פק פק די די די די  כא)א א א א הההה (לח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
  ני ה לני  רמז " מ  ה" ה פל  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָה

מ ה . ה מי   וה מעלה , הרחני   ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָה
  ה  וקא  ה ני   נאמרה  "העד ת" ה ה   ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָא

בר  על ; ונעל מכ ה  דבר רק  כת 'עד ת' י  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻה מי .
לא  ה מית, ציא ת מאחר עד ת. צר אי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלי 
   על לעד ת  קי זק לכ גי י , אלק ת ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנראית

ה כינ  ה ראת היתה  ה .ה מי  ְְְְִִַַַַַָָָָ

         

י י י י ראלראלראלראל ל ל ל ל   תיה תיה תיה תיה נ נ נ נ ע ע ע ע על על על על  .... ....      תמ תמ תמ תמ  ק ק ק ק ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָרמז רמז רמז רמז 
כא) לח, ה ק (רש"י חר נרמז מ ע  לאל,  ְְְְִִִֵַַַַָָֹֻי

ה א  למר,  וי . ה בני הע סקת ,תנפרְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הרי  מ ה ה , . ק ה לנצח ת רמז היינ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלמעלתא ,
 למ ה לוה  אל ה וה  מ ע בר א א  למ ת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנמצא 

 חר :א  וא ה וה . אל ח זר ואחר־ ,  מס ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻזמ
ה "ה  א א  ח "ו , , ק ה ל ת מע מ אי  ק ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָה
ועתיד , לקח ו ב  ,החזיר  ואחר , מ  ְְְְְְְֱִִֶַַַָָָָלקח

.לנ ְֲִַָלהחזיר

     §©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈
   ¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ŒL‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â Èe‡ŒÔa Ï‡Ïˆe¿«¿≈∆ƒ¿»»≈»¬∆
‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑' אין מ ׁשה ' א ֹות ֹו צ ּוה  א ׁשר  ƒ»∆…∆ֲִֵֶֶָֹ

אפ ּלּו מ ׁשה ', את  ה ' צ ּוה  א ׁשר  'ּכל  א ּלא  ּכאן, ְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹּכתיב 
למה  ּדע ּתֹו הס ּכימה  ר ּבֹו, ל ֹו אמר  ׁשּלא  ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים 
לע ׂשֹות  לבצלאל  צ ּוה  מ ׁשה  ּכי ּבסיני, למ ׁשה  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּנאמר 

צ ּוּוי  לענין (לא  מ ׁשּכן ּכ ֿ ואחר  ּכלים  ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּתח ּלה 
ה ּקד ֹוׁשֿ צ ּוה   להפ אדר ּבה  ּדהא  קאמר , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהתנּדב 
ה ּכלים : מ ּתח ּלה  'ּתר ּומה ', ּבפר ׁשת  ֿ ה ּוא  ְְְִִִֵַַָָָָָּבר ּו
ה ּקר ׁשים . צ ּוּוי ּכ ֿ ואחר  יריע ֹות , מנֹורה , ְְְְְִִִַַַָָָָֻׁשלחן,
ּתח ּלה  'וּיקהל ', ריׁש ֿ ה ּׁשל ֹום , עליו ר ּבינּו מ ׁשה  ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצ ּוּוי

ËLÏ‡כב  eÁ  Èe‡ a Ï‡Ïˆe¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆



     
    

   
    
     
    
      

     
        

      
      
     
       
     

       
         

    
     

      
    

  



סז               
לענין  מירי א ּלא  ה ּכלים . ּכ ֿ ואחר  ואהל ֹו, ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה ּמׁשּכן
ּבפר ׁשת  ותמצא  ּכּסדר , יפעל  אי ל ּפֹועל , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָצ ּוּוי
הזּכר  וג ֹו'", ּבצלאל  ב ׁשם  קראתי "ראה  ֿ ת ּׂשא ': ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ'ּכי
אבל  ה ּכלים , ּכ ֿ ואחר  מ ֹועד ", אהל  "את  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמ ּתח ּלה 
מה  ּלי מה  צריכין, ּׁשּיהיּו מה  להכין להתנּדב  ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלענין

הר ֹואה  ּפרק  ּב"ּתֹוספ ֹות " וע ּין ּתח ּלה , (ברכות ּׁשּמתנּדב  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ֿ ה ּׁשל ֹום נט) עליו ר ּבינּו ׁשּמׁשה  מ ּנלן ּתאמר , ואם  .ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפר ׁשת  דכתיב  ל ֹומר  ויׁש הענין?  הפ לבצלאל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצ ּוה 
אהליאב  ואל  ּבצלאל  אל  מ ׁשה  "וּיקרא  ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ'וּיקהל ':

מ ּדכתיב : קרא  והאי ע ּמהם , ּׁשּדּבר  מה  וק ּצר  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוג ֹו"
להם  מצ ּוה  ּדהיה  חזינן מ ׁשה " את  ה ' צ ּוה  א ׁשר  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּכל 
הע ֹולם  מנהג  ּבצלאל : ל ֹו אמר  היטב ), וד ֹוק  , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָּבהפ
ּבת ֹוכ ֹו. ּכלים  מ ׂשים  ּכ ֿ ואחר  ּבית , ּתח ּלה  ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָלע ׂשֹות 
אמר  ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּפי ׁשמע ּתי ּכ ל ֹו: ְִִִַַַַָָָָָָאמר 
לי  צ ּוה  ּכ ּבוּדאי ּכי היית ? אל  ּבצל  מ ׁשה : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹל ֹו

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ואחר ֿה ּקד ֹוׁש ּתח ּלה  ה ּמׁשּכן ע ׂשה , וכן , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ּכלים  ע ׂשה  ּכ. ֲִֵֵָ

         

מ מ מ מ הההה אתאתאתאת הההה'''' צצצצהההה א א א א רררר ל ל ל ל  אתאתאתאת ע ע ע ע הההה כב )בצלאל בצלאל בצלאל בצלאל ............ (לח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ג )'ירלמי ' הלכה  ד  פרק ה רכ ת (ברכות י "ח  מ בא  ְְְִֶַַַָָ

צה  ("א ר  יי ה י "ח  נגד  ה מ נה ־ע רה , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָתפת
אהליאב "  מ "וא ,תנפר  פיעי ה כג )ה '") עד(סק ְְֳִִִִִֵַַָָָָָָ

אינ זה  פס ק  האמ ר ה '" צה  "א ר אבל ה רה .   ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָלס
אהליאב . לי  צלאל רק   זר מאחר ,ני ה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ

ב ) ?ל ה פה  רכ ת י ה ר מה  א ) :להבי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוי
  ה זר  קי ס ה את ורק   א  ני מ ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָמ ע 

ֳִָָאהליאב ?
וז רר ה א : חד   ה פה  עני ותכ  ה כ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא א :
לה ראת   למ  והפיכת י תר,  תי ח ה  ברי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָה
נע ה   על־יד  י מ  מחמרי נבנה   ה ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָה כינה .

עניני מעלה  היא   א ה פה  ה כינה . לה ראת   ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָמק
מ ב  ל ס" בחינת היא  ה פה  ד ע  למעלה ,  יְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻארצ

ה מימה ". מ יע   ורא ( יארצ  עניני) ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹארצה 
ל  ה מ כה  החמרת את להעלת ענינ פה   ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ני ח ה  החלקי את   להעלת עליה   , ל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהע
רק   יי ה י "ח  את  ני מ לכ .פ  תי ח ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָוה
י אהליאב ,  וג צלאל   רנז  ה  בית ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה
היה  אהליאב  ואיל , בטי ה מ ד לי  היה  ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָצלאל

 דיר ה  בטי לד )מה לה , שמות ה פה (רש"י וכאמ ר, . ְְְְִִִֵַַַָָָָ
 א א  פ ה 'צלאל' את רק  לא  להעלת ה א  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹענינ

. ה 'אהליאב ' ֳִֶֶַָָָאת

    §¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
     §¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

 ©¥«

    ̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
      ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

      §©̧¥§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
kk∑ ּכפ ּול קד ׁש ׁשל  ּומנה  מנה , היה ,ׁשּׁשים  ƒ»ִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּכּכר  הרי סלעים , כ "ה  וה ּמנה  מנה , ק "כ  ה ּכּכר  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מנה  , לפיכ ׁשקלים . אלפים  ׁשל ׁשת  קד ׁש ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹׁשל 

מ ּׁשל ׁשת  ּבמנינם  ׁשּפח ּותין ה ּׁשקלים  ּכל  ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּבפר ֹוטר ֹוט 
לכ ּכר  מ ּגיעין ׁשאין .אלפים , ְֲִִִִֵֶַָָ

      §¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
     ¥¹©«£¦¨§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

„„Ôכג  ‡ËLÏ CÓÒÈÁ‡ a ‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Úˆe ‡Âb‡e ‡ÏÎ˙a iˆÂ Ôn‡Â b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«
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סח              

      ¤©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
       ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

       ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
Ú˜a∑ מ ׁשקל ׁשם  ה ּׁשקל ה ּוא  מחצית  .ׁשל  ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ

'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה  וכ יׂשראל , היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
ה ּמׁשּכן  ׁשה ּוקם  אחר  ואף מנינם  'ּבמד ּבר ', ּבספר  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ה ּׁשקלים  חצאי ּומנין היּו, ּכ ה ּמׁשּכן ּבנדבת  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָע ּתה 
ׁשל  אחד  ּכל  ּכּכר , מאת  ע ֹולה  אלף  מא ֹות  ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל 

אלף  מא ֹות  ׁשׁש ּכיצד ? ׁשקלים , אלפים  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשל ׁשת 
מאת  הרי ׁשלמים , אלף  מא ֹות  ג ' הן הרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָחצאין
וחמ ּׁשים  מא ֹות  וחמ ׁש אלפים  וה ּׁשל ׁשת  ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר ,
וׁשבעים  וחמ ּׁשה  מא ֹות  ּוׁשבע  אלף  ע ֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

.ׁשקלים  ְִָ

       ©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥©§¥´©½Ÿ¤
       §¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

̈¨«¤
˙˜ˆÏ∑' לא ּתכא' ‡„È.ּכתר ּגּומ ֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈

L„w‰∑ ולהם קר ׁשים  מ "ח  ׁשהם  ה ּמׁשּכן קר ׁשי ׁשל  «…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וכל  מאה , הרי אר ּבעה , ּפרכת  ואדני אדנים , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹצ "ו

הא  ּבהם ׁשאר  ּכתיב  "נח ׁשת " .דנים  ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

    §¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
      ̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

Ì‰ÈL‡ ‰tˆÂ∑, ע ּמּודים ּכסף ׁשל  וח ׁשּוקיהם  רא ׁשיהם  "וצ ּפה  ּכתיב : ׁשּבכ ּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

     §¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
 ¥−¨«¤

       ©©©́À̈¤©§¥Æ¤©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
     ©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

©¦§¥«©

     §¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
    §¥̧¨¦§Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

̈¦«

    ¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
      ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

      £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ÈÚÏÒaכו ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈÒÚ aÓ ‡iÈÓ ÏÚ Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈkk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎÙ„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡kk ÔÈkÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚLÂ ‰‡Ó ÚLe ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ˙eכט  ÔÈkk ÔÈÚL ‡˙eÓ‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Úz ÈÎÓÒ ˙È da „ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ BÁÒ BÁÒ ‡z„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡zc Úz¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:BÁÒ BÁÒ ‡z„«¿»¿¿

e„Úא  ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„ÚÂ ‡L„e˜ ‡LnLÏ ‡LenL ÈLeÏ¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLeÏ ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆



                



סט               
'B‚Â ÔÓb‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑ נאמר לא  ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ

א ֹומר  אני ּומ ּכאן ּבגדי ּכאן, ה ּלל ּו ׂשרד  ּבגדי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבגדים  הם  א ּלא  ׁשׁש, היה  ּכה ּנה  ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּכה ּנה ,

מ ּסע ֹות , ס ּלּוק  ּבׁשעת  ה ּקד ׁש ּכלי ּבהם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכ ּסים 
ׁשׁש ּבהם  היה  .ׁשּלא  ֵֶֶָָָֹ

     

     ©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¤§©§¨¨²§©¬©
  ̈¦−§¥¬¨§¨«

     ©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
     §³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

    ©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
eÚwÈÂ∑קלו)ּכמ ֹו הארץ ".(תהלים "לרקע  : «¿«¿ְְֶַָָֹ

ה ּזהב , מן מר ּדדין היּו ט ּסין', 'ור ּדיד ּו ְְְְְִִִִַַַַַָָָּכתר ּגּומ ֹו:
ּכאן  ּדּקֹות . טסין (אויזדעהנען), ּבלע "ז ְִַַַָָא ׁשטנדר "א 
הח ּוטין, עם  ה ּזהב  את  ט ֹווין היּו  היא  מל ּמד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָה ּוא 
 לאר ּפתילים  מהן וק ֹוצצין ּדּקין ט ּסין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹמר ּדדין

מין  ּכל  עם  מערבין ּפתילים  א ֹותן לע ׂשֹות  ְְֲִִִִִַַַָָָֹה ּטס ,
אחד  ח ּוט  "זהב ", ּבהן ׁשּנאמר  ואפ ֹוד , ּבח ׁשן ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומין
ּכל  עם  וכן ּתכלת , ׁשל  ח ּוטין ׁשּׁשה  עם  זהב  ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל 
וה ּזהב  ׁשּׁשה , ּכפ ּול  ח ּוטן ה ּמינים  ׁשּכל  ּומין, ְִִִִִֶַַָָָָָָמין

ואחד  אחד  ּכל  עם  ׁשביעי .ח ּוט  ְְִִִֶֶָָָ

     §¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

      §¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
      ̈À̈§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

    ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

     ©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
     §ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

       ©¨´¤ŸÀ̈©¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
     ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

     ©©©¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
      ̈À̈§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

Âb‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡‰c ‡„BÙ‡ ˙È „ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÈÊL ıee ÈB‰Ê Úˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡‰„ ÈqË ˙È e„ÈcÂ¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Úˆ B‚e ‡Âb‡ B‚e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „BÚ ‡ˆe B‚e ÈB‰Ê¿ƒ¿»«»»

È‰BËÒד  ÔÈz ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c È‰B„BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ÈÊL ıee ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÔˆnÓו ÔÚwLÓ ‡Ïe È‡ ˙È e„ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ LÙÓ ˙k ÔÙÈÏb ‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈

‡Èז ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡NÈ ÈÏ ‡Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„BÚkח  Ôn‡ „BÚ ‡LeÁ ˙È „ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈÊL ıee¿ƒ
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      ̈©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤¨§²
  §¤¬¤¨§−¨«

      ©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
  ¨¤½¤©−¨«¤¨«

    §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

     §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

     §©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
  ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

    §Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
     ¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

   ¦§¥¬¨−̈¨«¤

     ©©«£©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
 ̈−̈¨«

      ©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
     ©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

     ©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
 ©§−©«¤

      §¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
     ©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

      ©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
     ©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

      ©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
      ̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

 §¥−¤¨«¥«Ÿ

zÊ‡ט  ‡LeÁ ˙È e„Ú ÛÈÚ ‰Â‰ ÚaÓ¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡zÊÂ dk‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë‡י  Ô‡ È„Ò ‡Úa‡ d eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡„Ò Ô˜e Ô˜È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊLיא  ÔÈc‚ÓÊ‡ ‡Èz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜Ë Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ïee‡יג  ‡nÈ Ìek ‰‡ÚÈ ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
‰„c ÔˆnÓ ÔÚwLÓ ÈzÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èzzיד  ÔÈp‡ Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k LÙÓ ˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ ÈÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈËL ÒÚ ÔÈ˙Ï dÓL ÏÚ b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ„טו ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז ÔÈz˙Â ‰„c ÔˆnÓ ÔÈzz e„ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈz ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈzz ˙È e‰ÈÂ ‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ ÈËÒƒ¿≈¿»

ÔÈzzיז ÏÚ ‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈzz e‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ ÈËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰BËÒיח  ÔÈzz ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep‰ÈÂ ‡˙ˆnÓ ÔÈzz ÏÚ e‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz e„ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ ÈËÒ ÔÈz¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep‰ÈÂ ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz e„ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï˜lÓ ÚlÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈzz«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»



עי               

    ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
     ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´

       ©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

     

     ©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
§¥«¤

      ¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
 ¬Ÿ¦¨¥«©

     ©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
  §©´©¨¦®¨§¨«

     ©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
     §´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

̈«¦Ÿ¦«

      ©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
     §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

     ©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
§¨¨«

     §¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
   §¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

˙Úa‚n‰ È‡tŒ˙‡Â∑ המפאר ֹות ּתפארת ה ּמג ּבע ֹות  .ה ּמג ּבע ֹות , ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

    §¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¤§©§¨¨²
       §©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

 ¤«

         

ניניניני ותותותותלעתלעתלעתלעת  מ מ מ מוארוארוארואר תכלתתכלתתכלתתכלת מ מ מ מ זרזרזרזר  האבנטהאבנטהאבנטהאבנט ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָואתואתואתואת
כט) אי (לט, גב רה , חסד  , הפכי ני   ה פ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצמר

ה לבד ,  ל הע עניני   זה , אמנ יפה . ע לה  ר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָח
קד ה , אבל מ ה ; ל ל 'ת מציא'  תק ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹֻֻמרת

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓbכב  ÈÁÓ „BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈLכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï BÁÒ BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:ÈÊL ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e‰ÈÂ ÈÎc ‰c ‡ibÊ e„ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a BÁÒ BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ«»

ÈÏBtLכו ÏÚ ‡BnÂ ‡bÊ ‡BnÂ ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ BÁÒ BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז „BÚ ‡ˆec ÔÈezk ˙È e„ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰BÏÂ Ô‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚBk‡כח  ÁL ˙ÈÂ ‡ˆec ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:ÈÊL ıec ‡ˆe ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆec¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ÈÊL ıec ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók iˆ „BÚ ÈB‰Ê Úˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆



עב              
,לז ז מנד ת ה ת י  אי להק "ה , ל ענינְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

:כ ת א  י יה א א  ע ד  ה ה ה ה ''''ולא  כמאמר עב עב עב עב דת דת דת דת  . ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
אהבה ,   מק ויראה  יראה    מק אהבה  ל אי" ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָרז"ל:

לבד ". ה "ה  מ ת ְְִִֶַַַָָָא א 

     ©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
     ̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«
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‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ ידי ֿ ועל  »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ
ואי  ּכתר , ּכמין ה ּמצנפת  על  מ ֹוׁשיבן היה  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָה ּפתילים 
ּב'ׁשחיטת  ׁשהרי ה ּמצנפת , על  ה ּציץ  ל ֹומר  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפ ׁשר 
ל ּמצנפת , ציץ  ּבין נראה  היה  'ׂשער ֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקד ׁשים '
הרי  ה ּמצח '. על  נת ּון היה  וה ּציץ  ּתפ ּלין, מ ּניח  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם 

ל  וה ּציץ  למעלה  ה ּמצנפת המצנפת  "על  ּומה ּו מ ּטה , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
א ֹומר  ה ּוא  ּכאן ב ּה: הק ׁשיתי וע ֹוד  ְְְְִִִֵֵָָָָמלמעלה "?
א ֹומר  ה ּוא  ה ּצּואה  ּובענין ּתכלת ", ּפתיל  עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו

כח) אני:(לעיל  וא ֹומר  ּתכלת ", ֿ ּפתיל  על  את ֹו "וׂשמ ּת :ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
ּבּמצנפת , ּבהן לק ׁשר ֹו הן ח ּוטין זה , ּתכלת  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּפתיל 
יק ׁשר ּנּו ּובמה  לאזן, מאזן א ּלא  אינֹו ׁשה ּציץ  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹלפי
רא ׁשיו  ל ׁשני ּתכלת  ח ּוטי ּבֹו קב ּועין והיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּבמצח ֹו?
ּכׁשה ּוא  ּבּמצנפת  ות ֹולה ּו ק ֹוׁשר ֹו ׁשּבהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובאמצעית ֹו,

אחת  וקצה , קצה  ּבכל  היּו ח ּוטין ּוׁשני ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּברא ׁשֹו,
ׁשּכ ּבאמצע ֹו, וכן מצח ֹו, לצד  מ ּתחת  ואחת  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמ ּמעל 
מ ּׁשני  ּבפח ֹות  ק ׁשירה   ּדר ואין לק ׁשר , נֹוח  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹה ּוא 
ּפתיל  "ועליו ּתכלת : ּפתיל  על  נאמר   לכ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָח ּוטין.
מאח ֹוריו  יחד  ּכּלם  ה ּׁשנים  רא ׁשיהם  וק ֹוׁשר  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתכלת ".
ׁשּלא  ּתתמ ּה ואל  ה ּמצנפת . על  ּומ ֹוׁשיב ֹו ער ּפֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלמ ּול 
ׁשהרי  הן, ּומר ּבין ה ֹואיל  ּתכלת ', 'ּפתילי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֻנאמר :
ועל  וג ֹו'", הח ׁשן את  "וּיר ּכס ּו ואפ ֹוד  ּבח ׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹמצינּו
קצ ֹות  ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא  מ ּׁשנים  ּפח ֹות  , ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹּכרח
האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ּובב ' הח ׁשן, ט ּבע ֹות  ב ' היּו ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹהח ׁשן
ד ' ק ׁשירה   ּדר ּולפי ׁשּכנג ּדן, האפ ֹוד  ט ּבע ֹות  ב ' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהיּו

אפ ׁשר  אי מ ּׁשנים  ּפח ֹות  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  היּו, .ח ּוטין ְְִִִִִֶַָָָָָ

      ©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
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Ï‡NÈ Èa eNÚiÂ∑ ה ּמלאכה וג ֹו'את  ה ' צ ּוה  א ׁשר  .ּככל  ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

         

מ מ מ מ הההה............ אתאתאתאת הההה'''' צצצצהההה א א א א רררר כל כל כל כל  ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל   ע ע ע ע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹו ו ו ו ֶֶֶֶֹֹ
מ מ מ מ הההה אל אל אל אל      הההה אתאתאתאת  ביא ביא ביא ביא לב ־לג )ו ו ו ו (לט, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

 העמיד מ ה  ... להקימ  לי יכ  הי (רש"י)א  ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ
לה יע  האד יכ ל יצד  תנ א  דימל  א  קי ס ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָני 

.רית לה ' ה רטי  '' ה הקמת ת למ ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלתכלית
ע ח ה  ת לע י ראל ני  נדר ה מי   ה בניְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
לה ננה  לא  עדי  א ה '"), צה  א ר ("כל רטיו  ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹל
. ה  ק ה מ ה  אל  ה הביא ורק  , להקימ ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהרת

הא  על תח ה  : רא לב  האד עב דת   לעבד  ד ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
 א אפרי תיו , ל את למ ת יכל כל דת עב ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָאת
' בית־מק' ה כינה  לה ראת מס יק  זה  אי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעדי
אל  להתק ר דת עב מלאכת את להביא  עליו  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה רטי .
א ר  רא "), כל מ ה  ("אתטתא  ר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה 'מ ה '
 י ע מד  ("אנכי   מי  לאביה י ראל ני  את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמח ר
.  להתק   לק ה רטי  '' ה י כל אז ורק  ,(" ביניכ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה '

         

 ע ע ע ע      מ מ מ מ הההה אתאתאתאת הההה'''' צצצצהההה א א א א רררר כל כל כל כל  ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל   ע ע ע ע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹו ו ו ו ֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לב ) (לט,

וכליו   ה ע ת רטי  ל על ה רה  חזרה  ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמ ע 

 ע ו" ס ק  הס קה  ולא  ו קהל־ק די ), ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹ(פרת
?" ע  מ ה  את ה ' צה  א ר כל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹני ־י ראל

מ ני זה  הרי  ,  מס עני פלת ה רה  א ר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻא א ,

ÈÎcל  ‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e˙Îe:ÈÈÏ L„˜ LÙÓ ˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡NÈ Èa e„ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆
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עג               
רה , אליעזר רת נכ לה  למ ל, ,לכ ה בר. ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחביב ת
ל  רת מ   ק ה לפני  אב ת עבדי  ל יחת "יפה  ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָי 

" ני( מב כד , בראשית ה ראת (רש"י   מק , ה . ְְְִִַַַָָָ

פלה  זה    עד  י ראל, לבני  וחביב  יקר ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹה כינה ,
רטיו . ל את ְֶַָָָָה רה 

         

פרת  מס ר מ ה ", את ה ' צה  "א ר  ה על ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻוע ד :
מס ר  י ראל, ני   ע  ה ועל תצה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻרמה 
לני  זימר א ה  ני  ו קהל־ק די . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָפרת
ה "ה  הראה   ה וה מי . הרחני   ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה 'מ נת'
 ע  וה מעלה ;  ה רחני ,  מ ה א  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלמ ה 

מי .  מ היה  י ראל ְְְְִִִֵֵַָָָָני 
רמה  פרת  ה רטי  ל נאמר בר  א ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלכ
אחת  כל י  פק די , ו קהל פרת ל ונכ חזר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָתצה 

'נה '.  מ מד ר ְְְִֵֶַָָָָֻמה רת

    ©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
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'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡ÈiÂ∑ יכ ֹולין היּו ׁשּלא  «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ
ּבּמׁשּכן  מלאכה  ׁשּום  מ ׁשה  ע ׂשה  ׁשּלא  ּולפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹלהקימ ֹו,
יכ ֹול  היה  ׁשּלא  הקמת ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ֲִִֶַַָָָָָָָֹה ּניח 

מחמ  אדם  ׁשּום  ּכבד להקימ ֹו ּכח ת  ׁשאין ה ּקר ׁשים , ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לפני  מ ׁשה  אמר  העמיד ֹו. ּומ ׁשה  לזקפן, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבאדם 

ֿ ידי  על  הקמת ֹו אפ ׁשר  אי ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְְֲֵֵֶַַָָָָָה ּקד ֹוׁש
ּכמקימ ֹו, נראה  , ּביד א ּתה  עסק  ל ֹו: אמר  ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם ?
"ה ּוקם  ׁשּנאמר : וזה ּו מאליו, וקם  נזקף  ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוה ּוא 

ּתנח ּומא  ר ּבי מדר ׁש מאליו, ה ּוקם  .ה ּמׁשּכן", ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

         

 מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה      מ מ מ מ הההה ע ע ע ע הההה לג )א א א א  לט, (רש"י ֶֶֶֶֹֹ ָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
" תב  להבאה     מ ה    נת מ מע  מלאכה " ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

'מלאכה ' קראת ,( ה ו ־ז)(נדבת לו , ותמ ,(ויקהל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
למר,  וי רמה ".  כ מא  קח" ה ' צי  את   ק לא   ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאי

צה  א ר ה בר "זה  ה ס ק  על ו קהל, רת  רי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה ה 
לי  ה ' "צה  ר"י  ר לאמר", לכ לכ לכ לכ ה ' מ יו לאמרלאמרלאמרלאמר ." ִִִֵֵֵֵֵֵֵַָֹֹֹ ִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

ני  היה  היה י י י י ראל ראל ראל ראל ה י  אס ר , ה את יבנ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
זאת. לע ת ְֲֶַֹֹלמ ה 
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‰LÓ Ì˙‡ CÈÂ∑ רצ ֹון יהי להם : אמר  «¿»∆…»…∆ְִֶַָָָ
ידיכם , ּבמע ׂשה  ׁשכינה  צ )ׁשּתׁשרה  נעם (תהלים "ויהי : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

מזמ ֹורים  מי"א  אחד  וה ּוא  וג ֹו'", עלינּו אלהינּו ְְְֱִִִֵֵֶָָֹה '
למ ׁשה " .ׁשּב"תפ ּלה  ְְִִֶֶָֹ

         

למ למ למ למ הההה"""" """"תפתפתפתפהההה  רי רי רי רי מזמ מזמ מזמ מזמ ע ע ע ע רררר מאחד מאחד מאחד מאחד  אחד אחד אחד אחד  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהא א א א  ֶֶֶֶֹֹ
מג ) לט, והרי(רש"י זה , בר ר"י  ימצ מה   ל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָוק ה ,

למר:  וי . עצמ למ ה " "פה    ס מ פיע  זה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹס ק 
למר  אפר היה  מ ה , ל ה זמ ר זה  רק  היה   ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹא

ה א   מ ס אבל מ ה , ל ,אכ ה א , ה זמ ר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהתחלת
רי זמ ה   יו אבל בריו . על י ראל ני  ענ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה 
 אמצע  תב  מה    ב מ מ ה ,  אמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחרי ־זה 

מ ה . מ ברי  ה א  ְִִֵֶַֹֹה ל
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נתנתנתנת  ת ת ת ת א א א א  והל והל והל והל קריב קריב קריב קריב  ניו ניו ניו ניו  יד )ואתואתואתואת וא (מ , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְִֹֹ
צה  ח־ט)פרת וי (כט, וה געת. האבנט   רנז ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

את  בניו  אהר  לב  אי ה ימי  בעת ה ה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלמר,
די   גדי ה ה ה ה ה לכה לכה לכה לכה  כ כ כ כ את לח לח לח לח  ת א מ ה   יהל ולכ , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
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עו              
 אבל כה ה .  כ לח   פקיד זה  י  , גדי ה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻל

 תפקיד  גדי ה את  לב הלי כהני כהני כהני כהני ה מיני  ולכ , ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ ְְֲֲֲֲִִִִִִֵָֹֹ
די ,  ה ל את המכ ה  הע רי , ה גד  את רק   ת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָא

ה ה ה . לעב דת  כ  ְְְְֲִַַַַָָָֻלהכניס
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Ï‰‡‰ ˙‡ NÙiÂ∑ הע ּזים יריע ֹות  .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

     ©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
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 ¦§¨«§¨
˙„Ú‰ .ה ּלּוח ֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

           

       

"האר אל העד ת את  ו "ו ח  ה ס ק  כ)על מפר(מ , ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה ח ת.  העד ת ִֵַַָר"י ,

רה ' 'מ ת איתא  ב )וה ה  ה "ה (פ"נ , אמר "עה  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
 מה :ל אמר לבצלאל. ואמר א  , ה ע ה  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמ ה ,
, כת כינת ה "ה  רה  :ל אמר ה ה ?  ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָה

ה רה  והיכ צלאל: ל אמר רה . לי ראל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָמלד 
."האר . . ל אמר  ְַָָָָנתנה ?

החפ "ע ר " הרמ ברי   עי יד הרי  , מ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולכא רה 
ה ראת  ,"האר ה א  ה כינה  מנחת   מק . . ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָ
דר איתא  מ ע  ־ וא ,אר עי ר היתה  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָה כינה 

ה רה ? ביל ה א  הארְִִֶַָָָ

‡ÔB‰eטו ˙È ‡˙Èa È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„Ú¬»

Áa„יז ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡ÁÈa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡ÁÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰BÚ ˙È ‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Òt ˙È ÒÙe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ‰ÈÂ ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡ztk ˙È ‰ÈÂ ‡B‡ ÏÚ ‡iÁÈ‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B‡¬»ƒ¿≈»



    
    
     
      

    
     
      
    

   
   

    



עז               
ה כינה  ה ראת ,דר ה מרז פא  הא  למר  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוי
ה ראת  ה ה  ה רה . על־ידי  וקא  היא  נעלה  הכי  אפְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
 וק ה רה  לד  על־ידי  היא  י ראל בני  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָה כינה 

ה א :  יניה והח ק  ְְִִֵֵֶַַה צת.
האד אבל ה "ה , רצ  האד   מק  ה צת   קְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָ
נטילת  הע סקת יד  לד גמא  , מתאחדי  אינ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוה צוה 
 אי   ל־מק מ ה "ה , רצ   ק ז יד   א ה ה  ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָללב ,

. עצמ ה "ה   ע מתאחדת  עצמ ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָה ד 
וק ד א ־  "א ריתא  יו מ ה רה , לד  ־איְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה ־
על־ידי רה , בר הבנת ה ה  חד ", א  ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָרי ־ה א 

ל  כל  עצמ ה "ה  רה  ,קר ה ' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָחכמת
ה "ה   ע מאחד   עצמ  האד כל ונמצא , . ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהאד

פ"ה ) תניא בארוכה  בזה  .(וראה 
: עצמ והאר  ה ללת י הח ק    ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה 

 הי  יו מ ,אר ה ה ". מ אינ אר   מק"ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
רתה  "ת מ" " מ מק" ת ה ה   ה רה   ְְְִִֵַַָָָָה ח ת
רתה       א , ה אר אבל גלי . ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָה כינה 
,ת מ נאר (על־ר־מ ל) ה זח    מק אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה כינה ,

.באר אפ ת א כינה    רתה  ְְְְְִֶָָָָָָֹֹולא 

     ©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥¨´Ÿ¤
       ©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

 ¤¤«

      ©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
  ̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

‰Ùˆ ÔkLn‰ CÈ ÏÚ∑( לג ה ּבית (יומא רחב  ׁשל  ה ּצפ ֹוני ה ּזה ∑CÈ.ּבחצי  ּכּיר 'צדא ', ּכתר ּגּומ ֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ
אדם  ׁשל  ּבצ ּדֹו .ׁשה ּוא  ְִֶֶָָ

       ©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
  §Ÿ̈−¤¤«

         

עליועליועליועליו ו ו ו ו קטרקטרקטרקטר .... .... ההההרתרתרתרת ו ו ו ו על על על על  .... ....  לח לח לח לח ערערערער עליו עליו עליו עליו  ערערערער ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹו ו ו ו ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההנחהנחהנחהנחה ואתואתואתואת העלההעלההעלההעלה אתאתאתאת עליו עליו עליו עליו  ו ו ו ו על על על על  .... ....  י י י י ס ס ס ס (מ ,קטרתקטרתקטרתקטרת ְְְְֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

למ ה כב ־כט) ה ' צי   ד )וא סק עריכת (לעיל רק  רנז ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
עב ד ת  י  יו למר,  וי ה רת. והדלקת  ח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה
.עליה מיחד  צי  צר היה  הרגיל,  זמ א   נע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻא ה 

 ח ח ח ח ה ה ה ה וי עריכת עריכת עריכת עריכת  ת, ה א   לכ ה ב ע  מ ה – ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָ
. רא   י היה   איל ה ה ה ה ררררת ת ת ת ה מיני  ה מ הדלקת הדלקת הדלקת הדלקת  – ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

להדליק נצטה  מ ה  , יהער י ה א   לכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹה ב ע 
ֶַֹקר.

     ©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
    ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

      ©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
 ¤¤«

     ©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
 ©¨«Ÿ¤

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡ÒÙ„ ‡zÎt»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡B˙t ˙È ‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎÙÏ ‡aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ecÒ È‰BÏÚ cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡zÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו ÔkLÓa ‡‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎt Ì„√̃»»À¿»



עח              

      ©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
 ¤¤«

˙Ë˜ ÂÈÏÚ Ë˜iÂ∑ ׁשּנאמר ּכמ ֹו וערבית , ל )ׁשחרית  וג ֹו'(לעיל  ה ּנר ֹות  את  ּבהיטיב ֹו ּבּבקר  "ּבּבקר  :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

    ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

      §¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
     ¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

   ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑, ל ּמּלּואים ה ּׁשמיני ּבּיֹום  אף  «««»»¿ְִִִִַַַַ

מ ׁשה  ׁשּמׁש ה ּמׁשּכן, הקמת  יֹום  והקריב ׁשה ּוא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבּיֹום , ּבֹו אהרן ׁשּנצט ּוה  מא ֹותן ח ּוץ  צ ּבּור , ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹקר ּבנֹות 

ט)ׁשּנאמר  וג ֹו'"(ויקרא ה ּמזּבח  אל  "קרב  :.Œ˙‡ ְְְֱִֵֶֶֶַַַַ∆

‰ÏÚ‰∑ ה ּתמיד עלת.‰Án‰Œ˙‡Â∑ מנחת »…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְִַ
ׁשּנאמר נסכים  ּכמ ֹו ּתמיד , כט)ׁשל  סלת (לעיל  "וע ּׂשרן : ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

וג ֹו" ּבּׁשמן .ּבל ּול  ְְֶֶָ

     ©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
    ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

     §¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
§¤©§¥¤«

ÂÈe Ô‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁÂ∑ ויק ּדׁשּון' ותר ּגּומ ֹו: לכה ּנה , ּכּלם  ה ׁשוּו ל ּמּלּואים  ׁשמיני יֹום  ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
ע ּמהם  מ ׁשה  קד ׁש ּבּיֹום  ּבֹו .מ ּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

    §Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
     ¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

Ì˙˜e∑ּכׁשּיקרב ּו ּובקרבם , .ּכמ ֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

     ©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
     ¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤

 ©§¨¨«

      ©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
¤©¦§¨«

„Èכז ‡Ók ÔÈÓÒea ˙Ë˜ È‰BÏÚ Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú˙„ ‡Òt ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÔÈeל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰Be Ô‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰˜Óeלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  BÁÒ BÁÒ ‡zc ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡zc Ú˙c ‡Òt ˙È ‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„ÈÚ ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»



    
    
   

    
  
     

   
  



עט               

     §«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
     ̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡BÏ ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ תורת) ¿…»……∆»∆…∆≈
ויקרא) פרשת א ֹומר וכת ּוב כהנים ז')אחד  "ּובבא (במדבר : ְְֵֶָָֹ

והכריע  ה ּׁשליׁשי ה ּכת ּוב  ּבא  מ ֹועד ", אהל  אל  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמ ׁשה 

זמן  ּכל  מע ּתה : אמר  הענן". עליו ׁשכן "ּכי ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהם :
הענן, נס ּתּלק  לבא . יכל  היה  לא  הענן, עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה 

ע ּמֹו ּומד ּבר  .נכנס  ְְִִֵַָ

       §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
  §−Ÿ©§¥¤«

     §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
 ¥¨«Ÿ«

      ¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
    ©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְָ
א ׁשר  ּבּמק ֹום  ׁשֹוכן הענן היה  נֹוסעים , ׁשהיּו ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָמ ּסע 

קר ּוי  ה ּוא  אף  חנּיתן מק ֹום  ׁשם . וכן יחנּו מ ּסע , ְְֲֲִֵַַַָָָָָ

יג ) למ ּסעי (בראשית  וּיל" וכן: לג )ו", "א ּלה (במדבר : ְְֵֵֵֶֶַַָָ
 לכ ונסע ּו. חזר ּו החנּיה  ׁשּמּמק ֹום  לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמסעי",

מ ּסע ֹות : ּכּלן ְְִַָָֻנקרא ּו

         

 מסעיה מסעיה מסעיה מסעיה לח)כל כל כל כל  ונסע ונסע ונסע ונסע ,,,,(מ , חזרחזרחזרחזר החנ החנ החנ החנ הההה      ק ק ק ק לפי לפי לפי לפי  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מ מ מ מ ע ע ע ע תתתת       נקרא נקרא נקרא נקרא  לכ לכ לכ על (רש"י)לכ מס ר ה פר תח ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ

על  מס ר  מ לאחר . מצרי לת – ד לה  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻירידה 
יציאת  ידי  על למ ה  אלק ת המ כת  ד לה  ְְְְְְֱִִֵַַַַַַָָָֹהתע ת
, מד ה פר   בס . ה והקמת רה ,  מ , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמצרי

 יו מ י  . מצרי גלת התחילה  בר ז ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהתע ת
אחריה , ה 'ע ' היא  מ כ ח ה  ה 'חנה ' ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָרת
בהעל פנימ ת הרי  ה א ה , היא  ה לת מ רת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻלמר:

'מ ע '. כ לפני  בר היא  ז 'חנה ' ְְֲִִִֵֵַָָָ

                    

קי ס ה מני רה  ל   ס נכ ב   י הח ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֻרב 
לא  ק די  פרת   ס  א זה , למני סימ  ע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרה 

ה פס . טע ת ה א  בפטת ,סימ  ְְְְִִַַַָָנר
וה נה  ,"סימ ל "לי  תב  היה  ק ר למר,  י ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוא לי 

"לי גימטרא   קי ס צ"ב  ז סדרה   היתה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָזה 
 סימ אי ,טפ זה  והבי טעה ,  יסי ד ה ואחד  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹל",

...ימ ה וה מיט ,ז ְְְִִִַָָָָלפרה 

.סימ כ"ל בל"י ,פסוקי רכח)צ "ב  עמוד כ "א  חלק  אג "ק  (ראה 

פקודי  פרשת חסלת

  

‡Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

ÔÈÏËלו ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡˜È ‡Ú È‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

       


    
   

    
     

     
     
      

      

       
      

    



פ

יום ראשון - י"ז אדר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' אדר
מפרק צז 

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח אדר
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א אדר
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט אדר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב אדר
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג אדר
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת ויקהל־פקודי תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



פי              

אדר  י"ז ראשון  יום 
פרק לה            

       
         
       

       
 

   
  

   
  

  
  
   
   
  
  
    
  
  
    
  
    
  
  
   

        
          
        
        
       
         
        

        
          
         
           

        
         

        
         

         
        

        
      

       

       
           

       
         
   
  
   
 
  

   
   

 
   

  
   
   
   
   
   
  
 
  
   

  
      

        
       

      
       

         
        
           
       
        
        

      
        

           
        
         
        
          
         
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

 
     
       
        
        
       
        
        
      
        
        
        
       
       
      
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

כב.4. כא, י , פרק



פב             

אדר  י"ח שני יום 
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פג              

אדר  י"ט  שלישי יום 
פרק לה            


    
    
    
   
    
    
      

  


    
    
    
   
    
    
      

  

       
         

 
 

   
  
   
   

   
  
  
    
  
  

          

        
       

   
   
   
  
    
  

  
  
   
   
  
  

      

         
       
         
          

   
  

 
  
  
  
  
  

   
   
   
   
  
   
   
   

   
   
   

        
        

      
         

       
         

       
        

   
   


   

    
   

  
   

  
   
   
   
   
   
  
    
   
    
   

         
        

          
       

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

 

 

   
  
   
   
  
   
    
   
   

   
  
   
   
  
   
    
   
   

      
       
       
      
        
         
        

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

קארף.5. שי ' מהר"י  ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג , אבות
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אדר  כ' רביעי יום 
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.7- דלעיל " הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי  שאיסור "כיון
תמידי , ג "כ  הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד  ע"י  זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי ' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך  אינו זה "גם
הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל  זה ז"ל  חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט "א הרבי 
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד , זהו בישראל , עשרה כל  על  שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי  על  הגוף ועל  הבהמית הנפש על 

על  מקיף בדרך  מאירה השכינה שהארת לומר הרי  רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט "א: הרבי  מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל  המבצע הבהמית הנפש של  כוח  אותו או בגוף חלק אותו על  רק ולא רגליו") ועד  "מראשו הלשון שאומר (כפי  הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל  חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל . במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי 
השכינה שורה זאת ובכל  -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל  על  מקיף בדרך  -.10:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל  - א.ÓÓ.".11˘עוד  לט ,



פו             

אדר  כ"א חמישי יום 
פרק לו            
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א.1. ז, נשא, תנחומא כ .2.מדרש לג , נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך . פ' סוף ספרי 
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.4:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.ממנו קטן דבר בשביל  ורק אך  ונעלה גדול  דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי 
העבודה,‡Óולזה (ע"י  בהערתו „˜דעוה"ז מעיר שליט "א אדמו"ר כ "ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

יתברך  ברצונו "עלה שכך  מפני  ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של  לשונו מאריכות הנראה כפי  זו,
הזה העולם של  החושך  במקום יאיר הוא ברוך  סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד  רוח  נחת לו ˙ÈÂלהיות ˙‡˘ ˙È

ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ Â˙‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד  הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט "א, אדמו"ר כ "ק כך  על  אומר -
סוף  אין אור מאיר בו  הזה  העולם  של  התכלית בשביל  הם הוא, ברוך  סוף אין אור הרבה כך  כל  מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי  (על  הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל  גדול  "דבר בוראים לא הרי , בהעלם? הוא, ברוך 

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך  סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים בעולמות
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פט               

אדר  כ"ג קודש  שבת יום 
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' א



צג היום יום . . . 

              

   
         

         
          

        
        

         
         

 
          

        
         

            
         

        
          

      
        

        
        

         
        

         
          
        


         

          
       

       
         

          
        

    
      

         
        

         
        

         
        

       
           


          

         
         

        

            
 

     
         

       
        

     
       

     
         

           
         

           
          

          
           
          

 
        

       
         

          
          

         
         

       
         

       
        

       
          


        

       
         

       
         

           
         

         
          

       


        
          

          
         
   

































































































































































































ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  ַהּכָ  – זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אֹוְמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות( . רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ּתֹוָרה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . צד

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  "ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זָאל זיין 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמשֶׁ
ל  ַבע ׁשֶ ַהּטֶ ל ֶאת  מֹו ְלָמׁשָ ּכְ ַהּכֹחֹות,  ל ֶאת ֶטַבע  ְלַנּצֵ ְהֶיה  ּתִ ית ָהֲעבֹוָדה  ְוֵראׁשִ 'ֲעבֹוָדה';  ּבַ ְבִעּיּות  ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די 
נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל 

על פניו.

ֲעבֹוָדה,  ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ׁשֶ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צה היום יום . . . 
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  הּוא  ַח  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ֵאׁש 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה לֹא ִתְכּבֶ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ

י – ַוּיֹאֶמר ִלי:  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
ה  דֹול. ַאּתָ ִדים( ּגָ ל ַהְמַנּגְ ל ְלַכּבֹות "לֹא" )ׁשֶ ָעֶליָך ֻהּטַ ִמיד, ְלִפי ׁשֶ ָך ִנְצָרְך ְלָהֵאׁש ּתָ ְלִמיִדי, ִהּנְ ה, ּתַ ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשׁ ַכּבֶ ּתְ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(, ְוהּוא  י ַרַז"ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
"ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ בֹו  ּוַמּצָ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ּוַמֲעָמדֹו  ָהַעְצִמי  ַמהּותֹו  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  "ָחִסיד" הּוא 

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ הּוא   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ  – ְזֵקִני   : ִני(  ׁשֵ ר  ַאּדָ )כ  "ל  ַהּנַ ִסּפּור  ִסיּום  ּבְ ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמיד  ּה טּוב ַעִין. ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמשֶׁ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה ְלָכל  ּתְ ַוּיִ ּה טּוב ַעִין  יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאלִֹקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד ָהֱאלִֹקי,  ל ַהּלֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֶאת ָהֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ּבָ ָהעֹוְסִקים ּבְ

ה ָלַעד. ְכּבֶ ר ְזכּותֹו ֶזה לֹא ּתִ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום לֹא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה".  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ְלִליָאְזנָא:  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  ִנּכָ ְוֶזה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַהְינּו  ָיִאיר,  ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . צו

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדֹות,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  הּוא  ַדִים  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם  ּגַ ֲאַזי  ִריא  ּבָ ָהרֹאׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  י  ְוָראׁשֵ ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ַהּגּוף ּבָ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת 
ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים 
און ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע 

ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ִלּמּודֹו: ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר  ַעל ֲעבֹוָדה ּוַמְתִמיד ּבְ "ּב[ ָאַמר ְלַרב ֶאָחד – ּבַ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ים;  לֹום, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ים, ְוַחס ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ּבְ
י  ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ַעל ַהּסַ

ַנְפׁשֹו הּוא. ּבְ

שבת 
קודש

               

         
           

   
      

        
         

           

         
        

         

        
         
          
           





























המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' א



צז             

ה'תשע"ח  אדר י"ז ראשון יום      

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
            

   
וכתב  זקן, הוא  שנים  שלש  מעל  פר הרמב "ם, לדעת

אבן' עגל )ה 'טורי  ד "ה א י , השנה פסול(ראש  הוא הרי  כן שאם  ,

הגמרא כי  בדיעבד, גם  א)להקרבה  מ, זה(בכורות דין לומדת

פסוק  ומאותו  ולחולה", לזקן פרט  הצאן... "מן מהפסוק 

בדיעבד , גם הפסולים ונעבד", ונרבע  לרובע  "פרט  ממעטים

ירדו. - המזבח גבי  על עלו ואם

אבן': ה 'טורי  והקשה 

ב)הגמרא כד , זרה במסופר(עבודה יד )דנה  ל , א באנשי(שמואל 

שתי גבי  על  פלשתים  מארץ  ה ' ארון את שהביאו שמש  בית

הפרות את הקריבו שמש  לבית הארון שהגיע  ולאחר  פרות ,

הפרות שהקרבת להוכיח הגמרא  רוצה  ובתחילה לה'. עולה 

שעה' 'הוראת  פי  על ונאמרה היתה  להלכה מתאימה שאינה (הוראה

בלבד ) ואיךלשעתה הזכר  מן אלא קריבה  אינה  העולה  שהרי  ,

בבית שרק  לומר אפשר כי זאת, ודוחה הפרות, הקריבו

יחיד ' ב 'בימת אבל הזכר מן להיות העולה  צריכה המקדש 

נקבה . עולה  להקריב  אפשר

פסול שנים) שלש  (מעל זקן שפר הרמב "ם ולדעת

כי שעה', 'הוראת  היתה  שזו לומר צריך הכי  בלאו להקרבה,

שנים  שלש  מעל  היו  שמש בית אנשי  שהעלו מוכיחה הפרות  (כך 

שם) שמעלהגמרא להוכיח  יש  כך  אומרת הגמרא שאין ומזה  ,

להקרבה ! וכשרים  'זקנים ' אינם  עדיין שנים שלש 

אמת ' ה 'שפת  שהיה)ומיישב  ד "ה א, י , השנה דברי(ראש  פי  על 

למלך' ה"ו )ה'משנה  פ"ב איסו "מ :(הל '

שנים שלוש  מעל  פר מקריבים  אין (מדרבנן ),לכתחילה

המשנה מ"ב)כלשון פ"א מפני(פרה זקנים  מביאים  "אין

אינו אבל  שמשהכבוד", בית  אנשי  יכלו ולכן להקרבה ,

הרמב "ם  שכתב  ומה הפרות . את שם)להקריב  איסו "מ שזקן (הל '

ביאת בהלכות  כתיאורו כוחו, שתש  זקן היינו  לקרבן ,

הי "ב)המקדש כשהוא(פ"ז  ורועד רותת להיות  שהגיע  "זקן :

עומד...".

ה'תשע"ח  אדר י"ח שני יום  ?      

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
        

       
אינה בתורה  'יום' המילה שמשמעות מבואר כאן בהלכה 

מצות כגון נוספים, בדינים מצאנו וכן הלילה , את  כוללת

שאינה מכאן ולמדו ימול" השמיני  "וביום  בה שנאמר מילה 

נוהגים וכדומה טוב  ויום שבת  דיני מאידך, בלילה . כשרה 

לילה גם כולל 'יום ' האם כן: אם להבין ויש  ביום, כמו בלילה

לא ? או 

אבן' ה'טורי  ב)מבאר ז , :(מגילה

שופר מילה  כגון מעשה , ידי  על הוא שקיומן במצוות 

אך דווקא, היום על  מתפרשת 'יום ' המילה  לולב , ונטילת 

שבית כגון עשייה  בהעדר הוא שקיומן ויוםבמצוות  שבת  ת 

היממה . כל על  מתפרשת 'יום' תיבת  טוב 

מדוע  ביאור: טעון עדיין עצמו זה  כלל  כי  הוסיף  אך 

על גם  ולעיתים בלבד היום על  מתפרשת  יום  תיבת  לעיתים

הלילה ?

למלך' 'מעשי  כאן )ובספר  הרמב"ם ביאר:(על 

שבת שביתת  כגון זמן, משך לאורך המתקיימת  במצווה 

הרחבה , במשמעותה 'יום' תיבת את  מפרשים טוב , ויום 

ביום גם – היממה  כל במשך ממלאכה להימנע  שיש  דהיינו

פעם המתקיימת ולולב  מילה  כגון במצווה  אך בלילה , וגם

ליום מכוונת 'יום' שתיבת  מפרשים  בלילה , או ביום – אחת

ללילה . ולא 

אסאד מהרי"א קצ)ובשו"ת הפשוטה(סי ' המשמעות כתב :

ה 'אבן  שהוכיח וכמו הלילה, את גם  כוללת  'יום' תיבת  של

בשלח)עזרא ' פרשת '(בתחילת והרימהכתוב  בכור' כל הכותי 

בהם שנאמר הדינים ובאותם בלילה! היתה  בכורות מכת

שיש משום  היינו בלילה , מתקיימים שאינם  קבעו וחז"ל  'יום '

את למעט באה  'יום' שתיבת  מהכתוב  הוכחה איזו בהם

צוותו' 'ביום  שהפסוק  מפרשים קרבנות שלגבי  (ויתכן הלילה

ולכן  מיותרות, הן אלו שמילים משום הלילה את  למעט בא 

הלילה ). את  למעט שבאו בהכרח

ה'תשע"ח  אדר י"ט שלישי יום  ?     '   '  

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰  
   

הדם אם רק  כיבוס  טעון החטאת מדם  עליו שניתז בגד 

אין  להזאה, נפסל הדם  אם אבל המזבח, על להזאה ראוי 

כיבוס  טעון ה"ג)הבגד חטאת(לעיל  דם  שאם הרמב "ם  וסובר  .

ואינו  בבגד נגיעתו בעת  נטמא  והדם  היות  טמא , בגד  על ניתז

אין  להזאה , כיבוס ראוי  טעון וראה הבגד א צג, (זבחים כדעה (ולא

אבל  כיבוס, חייב אינו  בבגד  נגיעתו  קודם הדם נטמא אם שרק כאן ) משנה' 'לחם

הטומאה  אין  כאחד , באים הכיבוס וחיוב הדם וטומאת בבגד  נגיעתו  בעת נטמא אם

הוא  הכיבוס וחיוב שהיות ביאר  המשנה' וב'מרכבת הכיבוס. חובת את מבטלת

כי  קודמת, הדם טומאת לעולם בו , נגיעתו  משום ולא בבגד , נבלע שהדם משום

בבגד ) כשנבלע כך , אחר  בא הכיבוס וחיוב נטמא, כבר  בבגד  .כשנגע



צח            

אחרונים  כהן ,והקשו מראה הל "ו . פ"א פסוהמ"ק המשנה, (מרכבת

ועוד ) א. צב, :זבחים

המוקדשין' 'פסולי  "דם(שם)בהלכות  הרמב "ם : פסק 

על שניתז הדם  כן  ואם כלל". טומאה מקבל אינו  הקדשים

כיבוס ? טעון אינו ומדוע  נפסל אינו טמא  בגד

המשנה ': ה 'מרכבת  ומבאר

'על בדם "שנאמר משום  טומאה  מקבל אינו קדשים דם 

כמים הנחשב  הוא  כמים שנשפך  דם  ֿ כמים ' תשפכנו הארץ 

מקבל אינו כמים נשפך שאינו קדשים דם  אבל טומאה, ויקבל 

שם)טומאה" הזאה(רמב"ם לשם בכלי המתקבל דם  רק  ולכן .

מהכלי שניתז מה אבל טומאה , מקבל ואינו כמים נשפך  אינו

ומקבל כמים' 'נשפך נחשב  להזאה, ניתן ואינו הבגד  על 

טומאה .

אור' ב 'עמודי  ע)אך  להקשות:(סו "ס הוסיף 

הרמב "ם  מקבל"(שם)מלשון  אינו הקדשים דם 

מקבל אינו להזאה שנפסל דם שאפילו משמע  טומאה "

נשפך ולא  להזאה  ראוי  היה שבתחילתו כיון כי  טומאה ,

מלשונו  משמע  וכן טומאה . מקבל אינו  בסופו גם  כמים ,

אוכלין טומאת הט"ז )בהלכות הקדשים(פ"י  לבשר שאין

טומאה לקבל 'מוכשר' להיות משקה)אפשרות עליו  שיבוא ידי  (על 

לעזרה מחוץ  הבשר על  שיפלו במשקים  שבעזרה רק  קדשים דם (כי 

מכשיר ), ואינו  טומאה מקבל  מקבלאינו  שנפסל  קדשים דם ואם

שנפסל? קדשים דם  גם  בעזרה  יש  הלא (ו'מכשיר') טומאה 

טומאה מקבל  אינו שנפסל  קדשים  דם שגם  לומר  בהכרח אלא

'נשפך היה  לא  שנפסל, קודם  שבתחילתו, כיון מכשיר, ואינו

טמא בגד על שניתז דם מדוע  לתמוה : יש  זה ולפי כמים '.

להזאה ? ראוי  היה בבגד, שנגע  קודם  הרי  כיבוס , טעון  אינו

עיון. וצריך

ה'תשע"ח  אדר כ' רביעי יום  ?        

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
        

 
ישנים ' ה'תוספות  א)לדעת  לט, קדשים(יומא אכילת מצות 

יש המשביעה אכילה  אך  אכילה, של מצוות  ככל  בכזית, היא 

שהיתה הצדיק  שמעון בימי  ולכן מכזית , בפחות גם מצוה בה 

שקיבל כהן מועטת, באכילה  גם  ושבעו  ברכה  הפנים ' ב 'לחם

מכזית לאחר('כפול ')פחות  אך זו. באכילה  המצוה את  קיים 

וכמות מצויה הברכה היתה לא כאשר הצדיק  שמעון תקופת 

פחות שקיבלו הכהנים  מבין  הצנועים השביעה, לא  קטנה

ואין  שביעה כדי בו אין כי  ידיהם , את  מושכים היו מכזית 

לאוכלו. מצוה 

שם)והאחרונים  יומא חיות מהר "צ קלד . מ' חינוך  הוכיחו (מנחת

למלך' ה'משנה  כדעת ה"ז )מכאן פ"א ומצה חמץ שרק (הל '

שיעור ' 'חצי  דין יש  תורה באיסורים אסרה מכשיעור  פחות (ואף

עונשין ) לענין  רק הוא מצהוהשיעור  האוכל  כגון עשה, במצוות אבל ,

מכשיעור פחות ו "האוכל שיעור' 'חצי דין אין מכזית, פחות

מהשיעור בפחות גם היא  המצוה  אם  כי  כלום ", ולא  עשה לא 

הפנים', 'לחם  מאכילת  ידיהם את מושכים הצנועים היו לא 

מכזית . פחות  קיבלו אם גם

לציון ' ה'דורש  ביהודה')וגם ה'נודע מבן  בהגהה א, דרוש  כתב (סוף

מכזית , בפחות מתקיימת  קדשים אכילת  שמצות לומר שדחוק 

כהן, כלכל שיעור  היה שלא כיון  אלא 'אכילה ', זו אין  שהרי 

כדי במכירה, או  במתנה חלקו, את לחברו  נותן אחד היה 

כזית . שיעור  לו  שיהיה 

סופר ' ה'חתם  קמ)אך סי ' א"ח קדשים(שו "ת שבאכילת  סובר 

היחיד על אינה  בצירוף ('גברא')המצוה  מתקיימת  המצוה אלא 

הפסוק  כמשמעות  כולו, את  האוכלים  לג)הכהנים  כט, (שמות

פסח  קרבן באכילת ורק  בהם ", כופר  אשר אותם "ואכלו

כזית . לאכול  אחד כל על  מצוה

אברהם ' ה 'מגן סקכ "ו )וכתב  נג סי ' מה 'דרכי(או "ח ומקורו

שנינו (שם)משה ' שהרי  מצוה , שום  בעבור להתקוטט "אין :

הימנעות ולדעתם הפנים ". מלחם ידיהם את  מושכין  הצנועין

קטטה , לידי  לבוא  לא  כדי היא הפנים  לחם  מאכילת  הצנועין

' מכשיעור, פחות  היא  שהאכילה  ואף  באכילת יש  '

מכשיעור בפחות גם  שם)קדשים  השקל ' .('מחצית

כתב  הזקן סכ "ט)[ואדמו"ר  ידיהם(שם שמשכו שהצנועין 

' מקיום  נמנעו הפנים מלחם     ומשמע '

את הכהנים אכילת שבצירוף  סופר ', ה 'חתם כשיטת שסובר 

ואחד ] אחד  כל ידי  על המצוה  מתקיימת הלחם כל

ה'תשע"ח  אדר כ"א חמישי יום    

:È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
          

          
          

     
הוציא כשלא  אף  נדרו את לקיים  חייב  שאדם כאן מבואר

זה: דין בביאור הראשונים  ונחלקו בלבו, הרהר רק  אלא  מפיו 

רש "י ב)לדעת  מא, האדם(קידושין  מחשבת ידי  על  ,
  והנהנה קדשים כבהמת  מעתה ודינה ,

מעילה . איסור על  עובר ממנה

המאירי  לדעת  שם)אך להחיל(שבועות המחשבה  בכוח אין

ליצור רק  אלא  הבהמה , על  קדושה   את לקיים 

חולין. עדיין היא  בינתיים  אך לקרבן, ולהביאה מחשבתו

בעניין? הרמב "ם  דעת  ומה 

עולה שיביא  או עולה  שזו בלבו "גמר הרמב "ם ומלשון

זה  הרי  'נזר ה'אבני  דייק  ה)" שו , סי ' שאין (יו "ד 

עליו  שחל רק  אלא  מחשבתו ידי  על מתקדשת  עצמה הבהמה

לקרבן. להביאה  חיוב 



צט             

הרבי  ח)אך  הערה רלט ע' א קודש  הרמב "ם(אגרות מלשון הוכיח 

שחל רק  ולא  מחשבתו ידי  על מתקדשת שהבהמה להיפך,

חייב  זה  'הרי כותב  הרמב "ם  שהרי  להקריבה , האדם על חיוב 

לדעת ואילו בפיו, להקדישה  קודם שצריך הזכיר ולא ,'

הרי מחשבתו ידי על התקדשה לא  עדיין שהבהמה המאירי 

כקרבן, להביאה  מכן לאחר רק  בפיו להקדישה  קודם  עליו

יד על התקדשה  כבר  הבהמה  הרמב "ם  שלדעת ובהכרח

המקדש לבית להביאה אלא  לו  נותר ולא רשימות מחשבתו (וראה

מ) סי ' קידושין  .שיעורים

בגמרא כי  שם)והוסיף , לתרומה(קידושין  קדשים  השוו

בוודאי תרומה לגבי  והרי  במחשבה, חלים ששניהם  זה  לעניין

וכדברי המחשבה, ידי  על  תרומה עצמם  הפירות נעשים

תרומות בהלכות הט"ז )הרמב "ם תרומה(פ"ד  "הפריש :

כלום בשפתיו  הוציא  ולא במחשבתו  ומסתבר ,"

מועילה המחשבה לתרומה שהושוו קדשים לגבי  שגם כן אם 

עצמה  הבהמה על  קדושה דש ).להחיל ע' אגרות – לוי "צ (לקוטי 

ה'תשע"ח  אדר כ"ב שישי יום  ?       

:„È ‰ÎÏ‰ ÊË ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓÓ ˙ÂÎÏ‰ 
         

     
לכאורה סותרים  כאן הרמב "ם דברי משנה ': ה 'כסף  הקשה

לעיל דבריו  הי "א)את פ"ה איסו "מ למזבח (הל ' קרב  הנסכים שיין ,

מלח א)בלא  כא, מנחות במסכת ?(ומקורו 

הקרבן עם  הבאים נסכים  המתנסך ותירץ : יין  עם הבאים (לקרבנות

ה"א) פ"ב לעיל  – המזבח מדוברעל  כאן  אך מלח , בלי  קרבים אכן

קרבן  ללא בנדבה, או בנדר  עצמם , בפני הבאים  יין  בנסכי 

ה"א) פי "ד  לעיל  מלח.(ראה טעונים  אלו ונסכים ,

בגמרא  משנה ': ה 'לחם מנחה(שם)והקשה  שמקרבן מבואר

המזבח אש  על  המוקטר דבר שרק  לאישים')למדים  טעון ('עולה

מליחה חובת  מכלל להוציא  יש  ולכן הקרבתו, לפני  מליחה 

לתוך נשפך אלא  המזבח אש  גבי  על ניתן שאינו נסכים  יין

לשיתין  יורד ומשם המזבח שעל  ב)הספל  עד , יין (מנחות ונסכי  ,

"מנסכו  אלא המזבח , לאש  עולים  אינם עצמם  בפני  הבאים 

עליו  נותן כן אם  ומדוע  הנסכים ", ככל השיתין  גבי  על  כולו

מלח?

דוד ' ה'מקדש  א)ומבאר יג, סי ' :(קדשים

שמואל ב)לדעת  צא, צריך(זבחים עצמו בפני  שנדבוהו יין 

ככל השיתין גבי  על לנסכו ואין המזבח, אש  גבי  על לזלפו

כשמואל , פסק  לא הרמב "ם קורקוס : מהר "י  ומבאר הנסכים.

הגמרא כי  השיתין, גבי  על שמנסכו סובר מבארת(שם)אלא

לכיבוי שיביא אף  המזבח  אש  גבי  על  לזלף  התיר  ששמואל

מותר . מתכוין שאינו שדבר  שמעון כרבי  שסובר משום  האש 

בהכרח  היין  זילוף  כי  רישא ', 'פסיק  זהו הרמב "ם  לדעת אך 

האש . את יכבה

נובע  המזבח אש  גבי  על  היין זילוף  שאיסור ומכיון

צדדית כיבוי )מסיבה על(איסור  מוקטר להיות  בעצם דינו אבל 

המנחות כל כדין היין על מלח  לתת  צריך לכן – המזבח  אש 

מלח. שטעונות  המזבח על  המוקטרות

ה'תשע"ח  אדר כ"ג  קודש  שבת    

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ 
         
         
         

 
נוספים , קרבנות  מקריבים אין הערבים  בין של  תמיד אחר

ולמדו  השלמים", חלבי  עליה  "והקטיר היא  עשה  מצות  כי 

הקרבנות" כל השלם "עליה  שם)מכאן, קרבן (פסחים לגבי  אך .

קודם הפסח את שוחטים  היו אם כי  זה , 'עשה ' נפקע  פסח 

שעות  שתי  רק  נשארות  היו ומחצה)התמיד שמונה עד  ומחצה ,(משש 

אך שעות , בשתי  פסחיהם  את כולם שיקריבו אפשר ואי 

שעות שלש  יש  התמיד, לאחר הפסח את מקריבים כאשר 

הערב)ומחצה עד  וחצי  .(משמונה

בגמרא משנה ': ה'לחם א)והקשה נט, מבואר(פסחים

רק  נאמר בתמיד כי  התמיד, קרבן לאחר פסח קרבן שהקריבו

הערבים ' הערבים")'בין  בין  תעשה השני  הכבש  בפסח ("את ואילו

'בערב ' גם  בערב")נאמר הפסח את הערבים '("תזבח 'בין וגם

הערבים") בין  אותו ... ובין ("ושחטו  בערב  בו שנאמר דבר ו"יאוחר ,

הערבים '(הפסח)הערבים 'בין אלא  'בערב ' בו נאמר שלא לדבר

אפשר(התמיד ).בלבד" אי  כי  הוא  שהטעם הרמב "ם כתב  ומדוע 

שעות ? בשתי  הפסח  את להקריב 

תורה ' ה 'כתר הקדוש )ומבאר  לוי  :(להג"ר 

הקרבת הרמב "ם , לדעת   בין של תמיד קודם  היא 

כתב  ראשון פסח בהקרבת  שרק  מכך כמובן (כאן הערבים ,

ה"ד ) פ"א ק"פ ואילו ששחיט ובהל ' הערבים בין של תמיד אחר תו

שני  פ"ה)בפסח ריש  זאת .(שם הזכיר לא 

פסח  אם  והרי  מראשון, שני  פסח  נשתנה  מה  להבין: וצריך

'בערב ' גם  נאמר  פסח שבקרבן משום  התמיד אחר  בא  ראשון

ובין  בערב  בו שנאמר דבר  ו"יאוחר  הערבים' 'בין וגם

שני  בפסח  גם כך  הדין להיות  צריך  – 'תדירהערבים" מדין  (וגם

התמיד ) קרבן  את להקדים יש  קודם', תדיר  – תדיר  ?ושאינו 

"שאי היות כי ראשון, בפסח  כאן, הרמב "ם כתב  לכן

שיקריבו אפשר  הוצרכו שעות" בשתי  פסחיהן

הפסח  את  ולהקריב  השלם' 'עליה  של ה 'עשה ' את  לבטל

ואין  אותו מקריבים  יחידים  שרק  שני  בפסח אך התמיד , לאחר

של הדין בתוקפו עומד – התמיד קודם  יקריבו שכולם  מניעה 

התמיד . קודם הפסח  את  להקריב  ויש  השלם' 'עליה
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ה'תשע"ח  אדר י"ז ראשון  יום 

  





,‰OÚ ˙BˆÓ OÚ .˙BˆÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
( .„q‰ ÏÚ ÌÈe˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ „Ò (‚ .‰ÏBÚ Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈcÈ ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ „Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ „Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (È .ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰Bza ÌÈe˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰BÏ ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡ÈiL (ÁÈ .˙BÁÓ ÈÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡ Ba Ú‚tL Ï‚a ÂÈ˙B„Â ÂÈ„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a iÁ ‡e‰L ÌÈc ‡Le B˙„Â B„ Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (Î .‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
È˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰ÊÚÏ ıeÁ Ôa»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי  בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Baw‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈOk‰ ÔÓe ,˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈBz‰ ÔÓe3‰Bi‰ Èa ÔÓe ,4. ƒ«ƒƒ¿≈«»

כתב 2) וכן התורה. בפסוקי  ומבוארים פשוטים דברים הם
קדשים. סדר למשניות היונים.3)בהקדמה ממיני  מין

איסורי מהלכות ג (פרק  גדולים הם אם אלא כשרים ואינם
ב ). הלכה שאינם 4)המזבח  לפי  היונה", "בני  נקראו

קטנים. בהיותם אלא כשרים

.˙Baw‰ ÏÎÂ5,„ÈÁÈ ÏL ÔÈa eaˆ ÏL ÔÈa , ¿»«»¿»≈∆ƒ≈∆»ƒ
ÔÈÈÓ ‰Úa‡6ÌÈÓÏLe ,ÌL‡Â ,˙‡hÁÂ ,‰ÏBÚ :7. «¿»»ƒƒ»¿«»¿»»¿»ƒ

חיה.5) התורה 6)מנפש "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר
ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
שהם  חיה נפש של קרבנות מיני  ארבעה הרי  השלמים".
אלא  היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט  לדורות,
ח ). משנה ה פרק  לזבחים המשנה (פירוש לשעה

לשונו:7) וזה רבינו כתב  שם קדשים לסדר בהקדמה
לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת
שאמרנו  "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש
לא  להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת
לומר  רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה
וכאן  וכו', לשלמים דומין שהן לפי  והפסח  והמעשר הבכור,
שלמים, בכלל הם ופסח  ומעשר שבכור לומר אפשר אי 
שנקראת  לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי 

שלמים.

.‚:Ì‰Â ,„ÈÁÈ Ôa˜ ÈÈÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ≈»¿«»ƒ¿≈
OÚn‰Â ,BÎa‰Â ,ÁÒt‰8. «∆«¿«¿¿««¬≈

בהמה.8) מעשר

.„ÔÈ‡Â .˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ Ô‰ eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ≈»«»¿≈
ÌÈ‡a‰ ÌÈOk ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL eav‰ ˙Ba˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈÈ˜Ó eav‰ ÔÈ‡Â .11 «¿≈ƒ¿≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÛBÚ ‡ÏÂ12. ¿…

כמו 9) השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי  מנחת כלומר,
תנופה  לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט ) כג, (ויקרא שנאמר
שנה  בני  כבשים ושני  וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים
(שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח 
ה' לפני  תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן  "והניף  כ)

צבור 10)וגו'". שלמי  "זבחי  במשנה נד: בזבחים
נאמרו 11)ואשמות". בתורה הכתובים האשמות שכל

איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל
ליתיה". הצבור 12)בצבור אין עוף  קרבן אף  כלומר,

ומנחות  ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים.
זאת  למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה.
- קרבנו" העוף  מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה
הציבור  ואין עוף  מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו

עוף ". מביא

.‰ÔÈ„ÈÓz ÈL :Ì‰ eav‰ ˙Ba˜13,ÌBÈ Ïk ÏL »¿¿«ƒ≈¿≈¿ƒƒ∆»
˙B„ÚBn‰Â ÌÈL„Á ÈL‡Â ˙B˙aL ÈÙÒeÓe14ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ

ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ
.ÈÚOÂ t ËLÂ ËL Ïk ‡ÈÓ  ‰Ê ‰„BÚa eB‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈

Ì‡Â .‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÌÈ‡˜p‰‡La eB‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ t ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ t ÔÈ‡ÈÓ  ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ«¿«»¿«ƒ¿»«∆¿≈

.eaˆ ÏL c»»∆ƒ

התמיד 13) לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין סוכות,14)של [=שבועות], עצרת פסח ,

הכיפורים. ויום השנה ראש עצרת, שעיר 15)שמיני  והוא
השעיר  אבל המשתלח . שעיר של זוגו בן הנשרף , הפנימי 
איל  כן וכמו המועדות, מוספי  בכלל הוא הנאכל, החיצוני 
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המוסף . בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.ÂOÚn‰Â BÎa‰ :Ì‰ „ÈÁi‰ ˙Ba˜17.ÁÒt‰Â »¿¿«»ƒ≈«¿¿««¬≈¿«∆«
.˙BÏBÚ ‡È‰Â ,‰i‡‰Â .ÌÈÓÏL ‡È‰Â ,‰‚È‚Á‰Â¿«¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

b‰ Ôa˜Â18Èa ÈL B‡ ;‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ‡e‰Â . ¿»¿««≈¿»ƒ«¿≈»¿≈¿≈
‰ÏBÚ Ô‰ÈLe ,ÌÈBz ÈzL B‡ ‰BÈ19ÈzL B‡ ; »¿≈ƒ¿≈∆»¿≈

ÌÈÓÏL ˙Á‡Â ‰ÏBÚ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a20„Bp‰Â .21B‡ ¿≈««»¿««¿»ƒ¿«≈
c˙n‰22B‡ ‰ÏBÚÌÚ ÔÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe .ÌÈÓÏL «ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰„Bz ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ ,ÌÁl‰23ÈÊp‰ ˙Ba˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25ÚˆÓ ˙Ba˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈÊ ˙Ba˜Â .28˙B„ÏBÈÂ29, «»¿»»¿»¿»¿¿»ƒ¿¿
‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ Ô‰Â30‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚BM‰ Ôa˜Â . ¿≈«»¿»¿»¿««≈¿ƒ¿«…

˙‡hÁ ‡e‰Â ,˙k da LiL ‰OÚ˙31˜tzÒ Ì‡Â . «¬∆∆≈»»≈¿«»¿ƒƒ¿«≈
‡ÈÓ  ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,33˙BÚ LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈnL34È‡cÂ ÌL‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k È˜nL ˙‡hÁ‰ Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈa BlMÓ36Ùe .„ÈÁÈ Ôa˜ Ô‰ È‰  ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Baw‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈ t ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Bza Ô‰ ÔÈLÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי18)מעשר מהלכות י "ג בפרק  ראה
ולהסתופף  לברית להיכנס  הגוי  ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי  תחת
שנאמר  ממה ט .) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
אבותיכם  "מה - ה'" לפני  יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר
שנאמר  דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא
עולות  ויעלו ישראל בני  נערי  את "וישלח  ה) כד, (שמות
ממילה  (שחוץ  כן גר אף  - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו

כישראל). - קרבן גם צריך כריתות 19)וטבילה בברייתא
נאמר  ובישראל לישראל, גר שהושווה פי  על שאף  אמרו ח :
במקצת, אם כי  הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו
בו  שנאמר לפי  עולות, רק  שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא
"איזהו  - לה'" ניחוח  ריח  אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
בעולת  שהרי  העוף ", עולת אומר הוי  לה' שכולו דבר
ואמרינן  בעוף , כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר ) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי  דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש "י  וכתב 
לא  ושלמים מנחה למיתני  דבעי  משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף , בעולת מיירי  ושלמים דעולה לפרש שיש כתב ,
רבינו  אבל זבח . מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי  מפורש כתב  הרי 
שתיהן. שיקריב  עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי ".21) "הרי  האומר: זו".22)הוא "הרי  האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח  תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

תודת  זבח  על וגו' התודה זבח  על והקריב  יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי  מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב  יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני  ביום שמביא
שני27) יקח  השמיני  "וביום יט ): - י  (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים
וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש

העולה". את ישחט  ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב 
לטהרתם. ואחד 29)השמיני  הארבעים ביום שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב 
לעולה  אחד יונה בני  שני  או תורים שתי  מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני או תורים שתי  מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני  קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע  ולא וגו' תחטא כי  נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע  עד לו ותולה הספק  על מכפר שהוא "מפני 
חטאתו". ויקריב  בשגגה שחטא על 34)בוודאי  הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי 

בן 36)ספק ". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba˜ Ïk37˙eÈÁ‡e Ô˙eÈÁ‡a iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈÁ‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
˜41Ôa˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ  Áf‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,eaˆ Ôa˜k ‡e‰ È‰  ÔÓÊ BÏ ÚewL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈÁ‡a iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע  שלמים.38)שלא או עולה זו הרי 
זמן.39) להם שקבוע  הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי  שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח  קבוע  שהרי 
זמן.

.ÁÌÈÎf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈOk‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47Èe ÌÈBz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰˜p‰Â Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»

תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י ) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי47)וגו'". עז או כשב  או "שור כז) כב , (שם שנאמר
והלאה  השמיני  וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני מן או התורים מן והקריב  לה' קרבנו עולה העוף  מן
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מזבח  איסורי  מהלכות ג בפרק  וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני  קטנים תורים כי  ב , הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יח ֿיט ) כב , (שם שנאמר
הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי  כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B˜p‰ ÔÓe ÌÈÎf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח  בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב  וגו' יחטא המשיח 
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני  דבר
יחטא  נשיא "אשר כב ֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב ) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט  ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני  שני  או תורים "שתי  ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח  בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב ) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני  גדולים,

.È„Ïa ÌÈOk ÈÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח , ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב ) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני  אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈOk‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
˜a‰58˙B˜pÓe ÌÈÎfÓ ,59ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ , «»»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ

ÌÈpËw‰60ÌÈÓÏL ‡a ÛBÚ‰ ÔÈ‡Â .61ÌÈpËw‰ .62Ì‰ «¿«ƒ¿≈»»¿»ƒ«¿«ƒ≈
ÌÈÓÈ ˙ÓL ÔaÓ63‰L „Ú64ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz65. ƒ∆¿…«»ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿

BÏ ‰aÚ˙  ‰L ‰aÚ˙ Ì‡66˜aa :ÌÈÏB„b‰Â . ƒƒ¿«¿»»»ƒ¿«¿»¿«¿ƒ«»»
„Ú  Ô‡ve ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú «»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È‰  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,Ô˜Ê ‡e‰67. »≈¿≈«¿ƒƒ

לזבח 56) קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב  הוא כשב  אם וגו' שנאמר 57)שלמים

קרבנו". עז "ואם יב ) "ואם 58)(שם, א) (שם, שנאמר
מקריב ". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח 

אם 59) וגו' קרבנו שלמים זבח  "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה אם זכר

ייוולד 60) כי  עז או כשב  או "שור כז) כב , (שם שנאמר
יירצה  והלאה השמיני  ומיום אמו, תחת ימים שבעת  והיה

בן  הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב " וגם לה'". אשה לקרבן
מן  הוא א) ג, שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה

עולה",61)הגדולים. העוף  מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
"העוף  ב ) הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו

שלמים". העוף  ואין כבש 62)עולה, והם הקרבנות, שבכל
שבבקר. ועגל שבצאן, כז)63)וכבשה כב , (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני  ג:64)"ומיום משנה א פרק  פרה

משנה. יותר ולא שנה", בני  במשנה.65)"כבשים שם
בתשרי , הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,
"שנתו  מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב , (שם שנאמר

העולם". מנין של שנה ולא שיעברו 66)שלו עד וכשר
פרה  בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו
בתורה  האמורים שנה בני  ש"כבשים חכמים בדעת א פרק 
באב , לתשעה באב  מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד -

לו". נתעברה שנה "ר'67)ונתעברה ב : משנה שם בפרה
ח ) ח , (במדבר שנאמר שתיים, בני  פרים אומר הגלילי  יוסי 
בן  שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני " שני  ופר
רבי שלוש, בני  אף  אומרים וחכמים לחטאת, תקח  בקר
שאין  אלא כשרים, חמש ובני  ארבע  בני  אף  אומר מאיר
המשנה  בפירוש רבינו וכתב  הכבוד", מפני  זקנים מביאין
מתועבים  הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם:
קרוב  עניינו וכאילו אמיתי  מאמר הוא הנה הקרבנות בכל
ר' בא שלא רבינו וסובר כח ". ותש הזקן לומר רצונו ממום
שמה  דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי  על לחלוק  מאיר
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני  "אף  שאמרו
שכתב  ומה הכבוד, מפני  אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אינו  שהזקן ו, הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ב  בפרק  רבינו
(משנה  פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר
פרה  מהלכות א ובפרק  שם מזבח  איסורי  בהלכות למלך

א). הלכה אדומה

.ÈÈÈÓM‰ ÌBiÓ ÔÈLk ˙Baw‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ

‰‡Ï‰Â68BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
OÚn‰70 ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa ÔÈ˜‰Ï ‰ˆ Ì‡L , ««¬≈∆ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

.È˜Ó«¿ƒ

ביום 68) ואף  והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
בפירוש  רבינו וכתב  כשרים". שמיני  ביום הקריבם ואם ל'
לשון  זה יצא השמיני  ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה
ואמר  יירצה" והלאה השמיני  "ומיום כז) כב , (ויקרא התורה
ואמרו: לי ", תתנו השמיני  "ביום כט ) כב , (שמות בבכור
לשמיני כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו
שהתיר  וזה עצמו, לשמיני  כשר כאן האמור אמו אף  עצמו
מיום  אלא תקרב  לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו

יירצה". "והלאה כאמרו: שלא 69)שלושים, במשנה. שם
להורות  לי ", תתנו השמיני  "ביום אלא "והלאה", בו נאמר

השמיני . ביום לכתחילה לבכור 70)שמותר "שנשתוו
גם  נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי  דמים מתן לעניין
וצריך  השמיני , ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים

רבינו. השמיטם למה עיון,

.‚È˙Á‡ ‰ÚL eÙÈÒB‰ Ì‡Â ,ÌÈL„˜Ï ÔÈBÓ ˙BÚL71 »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»»««
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‰ÚL e˙Át B‡72B˙ÂˆnL Ôa˜ ?„ˆÈk .ÔÈÏeÒt  »¬»»¿ƒ≈«»¿»∆ƒ¿»
‰L Ôa ˙BÈ‰Ï73 ˙Á‡ ‰ÚL ‰M‰ ÏÚ ÛÈÒB‰ Ì‡ , ƒ¿∆»»ƒƒ««»»»»««

ÏÚ ÛÈÒB‰Â ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰L Ôa ‰È‰ elÙ‡ .ÏÒÙƒ¿»¬ƒ»»∆»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«
ÏÒÙ  ‰˜ÈÊ ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁf‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜ÈÊ ˙ÚL „Ú«¿«¿ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ

הוא 71) התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול. הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כגון 72)כשר

ושלושים  שנה היינו שנתיים, בני  להיות שצריכים באילים
אלא  כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד
התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה

יותר.73) זכר 74)ולא תמים "שה ה) יב , (שמות שנאמר
בקבלה  שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן
לא  הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו

.„ÈB‡ ‰Ok B‡ Ok ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È‰  ÌÈOk75Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈÎf‰ Ì‰ 77. «ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
„Á‡ ‰iL ‰La ÒkiMÓ ?ÏÈ‡ ‡wÈ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆»

ÌBÈ ÌÈLÏLe78‡Ï Lk BÈ‡ ÌÈLÏL ÌBÈa Ï‡ . ¿ƒ¬»¿¿ƒ≈»≈…
OÎÏ79ÒbÏt ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È‰  Ï‚Ú Ba Ó‡pL81t .Ôa  ∆∆¡«≈∆¬≈∆∆»»«∆
ÌÈzL82.ÌÈzL Ôa  [ÈÚO .‰L Ôa]  ÌÈfÚ ÈÚO . ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»»»ƒ∆¿«ƒ

.ÈÚO ‡˜ ‡e‰ ‰iL ‰L Ïk»»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ

בתוך 75) כלומר, שנה", בני  "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא בני76)השנה, "ואילים שם: פרה

יז, (יחזקאל הארץ  אילי  את כמו קשה, לשון שאיל שתיים",
שנים. שתי  בן - קשה כאן אף  כא.), ביבמות ראה יג.

פחות.77) עשר 78)ולא שלושה "בן במשנה: שם פרה
איל". זה הרי  אחד ויום לאחר 79)חודש כשר, אינו לכבש

יום. שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שם:80)שמלאה
גס , פלג מורכבת, מלה "פלגס  פלגס ", קורהו טרפון "רבי 
לגדר  הגיע  ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה

הגדרים". בין נשאר אבל י .81)שאחריו, השנה ראש
סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי  "שהיה
ועגל  ג) ט , (ויקרא "שכתוב  משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני  אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי  יוסי  "ר' ב : משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני  אף  אומרים וחכמים וכו' שתיים בני 
בפחות  אבל שנים, משתי  ביותר אלא נחלקו לא כי  רבינו

פסולים. כולם לדברי  - שנים משתי 

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈÎÊ  eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ  eaˆ83˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈOk‰85ÔÓe ÌÈOk‰ ÔÓ  «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
 „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«

˙ÙOÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ
,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡ÈnL t «∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»

ÛOÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי  שעירי  כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ  המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי  מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר
קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב ) כח , כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי  הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף  אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב )
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב "ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח  הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב  וגו'

יב )93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף  וגו' למחנה מחוץ  הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף  אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ BÁL ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL96ÈÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰Ê ‰„BÚ97ÌÏÚ‰ Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙOp‰ ÌÈt ÌÈ‡˜ ÌÏÚ‰ Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚO ÌÈ‡˜ ‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈzL ,˙BÙOp‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ

„ÈÁÈÏ100eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב : בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי  כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף , שהוא

למחנה  מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם

העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט  שבט  כל חייבין חטאתן נודע  כך ואחר וכו'
שלא  פי  על ואף  כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י ) הלכה ו פרק  דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב  בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק  מן למדו לט : ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי  החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר

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



קד                
         

נשרף , והוא לחטאת, פר ושבט  שבט  כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף  למחנה מחוץ  אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח , כהן משיח ,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי 
ופר  המשתלח ) שעיר של (חברו הפנימי  הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם

.ÊÈ˙BÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜ el‡‰ ˙Baw‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈOk ÈLe ˙BÓL‡‰Â ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿»¬»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ∆¬∆∆
„ÈÁÈ ÏL ÌÈÓÏL Ï‡ .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ»¿≈»»ƒ¬»¿»ƒ∆»ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈ‡˜ ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰Â102. ¿«¿¿««¬≈¿«∆«ƒ¿»ƒ»»ƒ«ƒ

העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

.ÁÈÔÓ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÙBOL ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈeÓ‡ ÔÈ‡˜p‰103B‡ BL ÏL ÔÈeÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
w‰ ÏÚ L‡ ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104ÏÁ BÏÏÎe , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆ƒ¿»≈∆

‰w‰ Èab ÏÚL105Ô‰ÈÏÚL ÏÁÂ ˙BÈÏk‰ ÈzLe ,106 ∆««≈«≈»¿≈«¿»¿≈∆∆¬≈∆
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ L‡ ÏÁ‰ ÌÚ107„k‰ ˙˙BÈÂ ,108, ƒ«≈∆¬∆««¿»ƒ¿∆∆«»≈

˙˙Bi‰ ÌÚ ËÚÓ „k‰ ÔÓ ÏËBÂ109‰È‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«»≈¿«ƒ«∆∆¿ƒ»»
‰ÈÏ‡‰ el‡ ÏÚ ÛÈÒBÓ  ÌÈOk‰ ÔÈnÓ Ôaw‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰pÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙO ÔÈeÓ‡‰113. »≈ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««ƒ

לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב , כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב  שם,
הק  את על המכסה אשר החלב  כל ואת רב 

הן  "ואלו אמרו: ט  פרק  סוף  חולין הקרב ".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי  אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
אליהו  רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א:
כדברי כתב  הוא שגם ג משנה א פרק  ברכות מלונדריש

הך]. היינו וחלבים שאמורים שם 105)רבינו בתוספתא
כל  "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא
החלב  את להביא אומר ישמעאל רבי  הקרב  על אשר החלב 
שעל  החלב  את להביא אומר עקיבא רבי  הקבה, שעל
תמה, כאן משנה והכסף  ישמעאל. כר' רבינו ופסק  הדקים"
פרק  משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי  רבינו פסק  לא למה
י "ג  פרק  למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז

בזה. שתירץ  מה ה, הלכה שגגות ויקרא 106)מהלכות
עליהן". אשר החלב  ואת הכליות שתי  "ואת שם:

הכסלים"107) על אשר עליהן אשר החלב  "ואת שם:
חיה  כשהבהמה הכליות שעל "החלב  שם: רש"י  ומפרש
שתחת  החלב  וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא
ובתחתיתו  הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים

חופהו". על 108)הבשר הכבד על היותרת "ואת שם:

כמו  ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות
ד  פרק  בתמיד שנזכר הכבד אצבע  והיינו היד", מן הבהן

ג. שקול 109)משנה "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
על  היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק )
יסירנה  והשאר הכבד על מהיותרת מעט  שיניח  (=אם הכבד
מהכבד  חוץ  הנשאר היותרת ואת הכתוב  פירוש ויהיה
- יסירנה, הכבד מעט  עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה
ומן  הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך
היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת
מן  היותרת "ואת אומר: הוא י ) ט , (ויקרא אחר ובמקום

וגו'110)הכבד". מקריב  הוא כשב  "אם זֿט ): (ג, שם
תמימה". האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב 

אשר 111) החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין

עם 112) יטלנה "יכול ג): הלכה יט  פרק  (שם בספרא
יכול  העצה לעומת אי  העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
לפנים  ייכנס  יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס  לא
חוליות  עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע  העצה". מן
(כסף  השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט  ולא השדרה,

אהרן 113)משנה). בני  אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
המזבח  שהרי  החיצון, מזבח  וזהו העולה", על המזבחה
ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי 

משנה). (כסף  ט 

.ËÈÂÈL„Á eÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙aÚÓ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿À∆∆««ƒ∆»√»»
ÈÁ ‡ˆÓ elÙ‡Â ,aÚ ÏL114ÌÚ BaÏÁ ‰ÏÚÓ BÈ‡  ∆À»«¬ƒƒ¿»«≈«¬∆∆¿ƒ

„Ïa Bn‡ ÏÁ ‡l‡ ,Bn‡ ÏÁ115aÚ‰ È‰Â , ≈∆ƒ∆»≈∆ƒƒ¿««¬≈»À»
.‰ÈÈ‡Ó „Á‡k¿∆»≈≈»∆»

כרת.114) חייב  והאוכלו הבהמה כחלב  שחלבו
נאמר 115) "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא

זכר  (שהרי  השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי  חלב 
כאן  [ה]אמורין כליות ושתי  חלב  אף  האשם), הוא
במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים)

הבהמה).

   1 
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני  בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,

.‡Ôaw‰ ÌÚ ÔÈ‡ÈnL ˙Ïq‰Â ÔÈi‰2ÔÈ‡˜p‰ Ì‰ ««ƒ¿«…∆∆¿ƒƒƒ«»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÒ3ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙‡˜ dcÏ ˙Ïq‰Â ,4˙ÁÓe . ¿»ƒ¿«…∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«

‰Ùez ‡Ï ‰eÚË dÈ‡ ÌÈÎÒ5‰Lb‰ ‡ÏÂ6‡ÏÂ ¿»ƒ≈»¿»…¿»¿…«»»¿…
‰BÏ7ÁÏÓ ‰eÚË Ï‡ ,8˙ÙO dlÎÂ .9ÁaÊÓ ÏÚ ¿»¬»¿»∆«¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿≈«

ÔBˆÈÁ‰10B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈi‰ Cq˙ÈÂ . «ƒ¿ƒ¿«≈««ƒ««ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
L‡‰ ÏÚ11B„È dÈa‚Ó ‡l‡ ,12„BÒÈ‰ ÏÚ ˜ˆBÈÂ13 «»≈∆»«¿ƒ«»¿≈««¿

ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ ‡e‰Â14. ¿≈«ƒƒ

ואשמו 2) מצורע  וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו
ב ). הלכה (להלן נסכים ט .3)הטעונין ה. זבחים ראה

ועוד. צו: ופסחים שם) רש"י  (ועיין טו: ראה 4)ברכות
ועוד. ח . מנחות קט : זבחים יא. היא 5)שבועות "תנופה

מנחות  המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע  שמנענעים
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ה). משנה המזבח 6)פ "ה לקרן שמגישין היא "הגשה
והגישו" או המזבח  אל והגישה שנאמר מה והוא וכו',
אין  נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות ובמשנה שם). (רבינו
כתוב  לא שהרי  בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות
ממה  סא.) ס : (שם בגמרא שנתמעטה בה אין והגשה בה,
הכהן  אל "והקריב  ח ) ב , (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר
אותה, מיעוט , משמע  "והקריבה" המזבח ", אל והגישה
בגלל  באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל  שבאה

הזבח . בגלל אלא "מנחת 7)עצמה, במשנה נט . שם
בגמרא  זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים
עליה  "ושמת טו) ב , (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם,
לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה"

כל 8) "על יג) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
(דבורא  ויקרא פ ' בספרא גם וראה מלח ". תקריב  קרבנך
טעונה  הסולת, כלומר המנחה, ורק  ג). הלכה יד פרק  דנדבה
מזבח  איסורי  מהלכות (פ "ה מלח  טעון אינו היין אבל מלח .

יא). למזבח ,9)הלכה נסכים "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן אסור 10)ואין הפנימי  המזבח  על שהרי 

קמח . הערה פ "א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות
האומר 11) שמואל וגם . מט : מח : בסוכה הוא פשוט 

האישים", גבי  על ומזלפן מביא יין "המתנדב  צא:) (זבחים
בשביל  הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב  אלא כן אמר לא
רש"י (עיין המזבח  גבי  על שמתנסך מודים הכל הקרבן
יין  המתנדב  שגם יד), הלכה פט "ז (להלן פסק  ורבינו שם),

המוריה). (הר השיתין גבי  על כולו דוקא,12)מנסכו לאו
תמידין  מה' פ "י  (ראה ידך" "הגבה מח : בסוכה אמרו שלא
מפורש  שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח ) הלכה ומוספין
מודים  הצדוקים ואין מסיני  למשה הלכה הוא אלא בתורה,
על  ויסוך הוא צדוקי  זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה,
קיים  זה חשש אין בתורה, המפורש היין בניסוך אבל רגליו,

להלן). עוד (ראה עליו,13)(כסף ֿמשנה). השיג הראב "ד
בספל  אלא היסוד, על יוצק  היה שלא שיבוש, "זה וכתב :
מח . בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של

מהלכו  פ "י  להלן רבינו ז).ובדברי  הלכה ומוספין תמידין ת
חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב  והכסף ֿמשנה
דבריו  (ולפי  היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח , שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי 
אם  י ), הלכה פ "ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט  למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט  למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע  הוא הרי  – ידיו מגביה הוא
היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי  ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ "ב  למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח ). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסף ֿמשנה). למעלה ראה המזבח , ביסוד שהיו
יא. הלכה

.‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„Ïa16Ok B‡ .„ÈÁÈ Ôa˜ B‡ eaˆ Ôa˜ eÈ‰ ÔÈa , ƒ¿«≈»»¿«ƒ»¿«»ƒ∆∆
˙„ÏBÈ17ÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡Â18˙BÏBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19 ∆∆¿≈∆…≈»ƒ¿≈

ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
ÚˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰Bza Ì‰ÈkÒ eLt˙pL ,24. «¬»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«»

ההלכה.15) המשך ראה העוף , עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ : במנחות
שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח  והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח " (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב , (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אף ֿעלֿפי 

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי  צ : בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח ", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי  העוף , עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי  זבח , אינו יטה.ועוף 
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ  שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק . מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע  של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני  יקח  השמיני  "וביום י ): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע  איני  ועדיין וכו', מדבר הכתוב  הזבח  מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע . חטאת זו "זבח " מצורע . עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי  מצורע ". אשם זו לזבח " "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
„a ‡a‰ c  ‰„ B‡ „ ‡lÙÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰„e25,ÁÒÙe OÚÓe BÎe ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡  ‰„e „a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ

‰i‡ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ :25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע "פ 
שם.27) מנחות

.„ ‰Ok B‡ Ok ÈkÒ ?ÌÈÎÒ eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈa ÏeÏa ˙ÏÒ ÔBOÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈBOÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL  ˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»
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ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈBOÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ
ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב  "והקריב  דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח  או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה

עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק  שמצינו לפי  רש"י ), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי  לבין כבש נסכי  בין (שם)
 ֿ תלמוד (=גדול), שעיר לנסכי  (=קטן) גדי  נסכי  בין יכול
(הובא  ג משנה פ "ה בשקלים הוא וכן בעזים, או לומר

צב .). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי עם משמש גדי  וחוטא. גדי , זכר, עגל, עליהן וכתוב 
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי , עליו שכתוב 
חוץ  שם) מנחות רש"י  – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי  רש"י ), – האחד" לכבש לזבח  "או ה
נסכי בין נחלק  יכול איל, לנסכי  כבש נסכי  בין (שם) הכתוב 
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי  כבשה
בכמה, רחלה נסכי  רבא, לן "בדיק  בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב  ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח  עולה בקר בן תעשה "וכי  ח ֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב  לה', שלמים או נדר לפלא זבח ,
תקריב  ויין ההין, חצי  בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח  ריח  אשה ההין חצי  לנסך
 ֿ תלמוד מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב  (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי  בין הֿו) (שם, הכתוב  שחילק  שמצינו לפי  רש"י ),
 ֿ תלמוד עגל, לנסכי  פר נסכי  בין נחלק  יכול כבש, לנסכי 
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי  עם
שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין
שלמים  או נדר לפלא זבח , או עולה בקר בן תעשה "וכי 
ראה  הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'",

יא. הלכה פ "א למעלה

.‰ÌÈÓÏLÏ ÔÈa ‰ÏBÚÏ ÔÈa ÌÈÎÒp‰ Ô‰ el‡35. ≈≈«¿»ƒ≈¿»≈ƒ¿»ƒ
‰f‰ eÚMk36„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ37tÒnk :Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .ÌtÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈
ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚBb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆

ÏeÒt  ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Úb Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»
ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈÈ˜nL ‰ÏBÚ‰ OkÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆

ÌÈBOÚ ÈL BlL ÌÈÎÒp‰L41˙ÈLÈÏLa ÏeÏa ∆«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
ÔÓL ÔÈ‰‰42eÏtÎ ‡Ï ,BzÏÒ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»»¿…ƒ¿¿

BÈÈ43ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ CÒÏ ÔÈÈ ‡l‡ ,[BÓLÂ]44. ≈¿«¿∆»«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

וגו'35) זבח  או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) (שם, שכתוב 
וגו'". שלמים יותר.36)או ולא פחות שאפילו 37)לא

לכל  נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין קרבנות כמה מביא
צא.). (מנחות ואחד טו,38)אחד (לבמדבר שלח  פ ' ספרי 

את 39)יב ). מעכב  מיעוטו "עשרון, כז. במנחות משנה
את  מעכב  מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו
אמרו: שם ובגמרא רובו", את מעכב  מיעוטו השמן רובו,
קרא  אמר טעמא? מאי  רובו, את מעכב  מיעוטו "עשרון,

מסלתה, ח ) ו, היין (ויקרא פסולה. שהוא כל חסרה שאם
מיעוטו  השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב  מיעוטו
נדבה  ומנחת (שם). ככה נסכים, דמנחת רובו, את מעכב 
שהוא  כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר
שריבה  המנחות "כל פ "ח  מנחות בתוספתא וראה פסולה",
חסרה  מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת
וכתב  פסולות" אלו הרי  - מחברתה יתירה או מחברתה
(וראה  לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע  כי  הכסף ֿמשנה
שירבה  עד פסול אינו בשמן כי  ה"ט , פסוהמ "ק  מה' בפי "א

סולת). עשרון לכל שמן לוגין (כג,40)שני  ויקרא ראה
שנתו  בן תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב )

לה'". שני41)לעולה "ומנחתו יג) (שם, שכתוב  סולת,
לה'". אשה בשמן בלולה סולת הביא 42)עשרונים וכן

העשרונים  שני  כי  מנחות, מסכת לפיה"מ  בהקדמתו רבינו
מה  פט : במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים
השגת  (ראה ההין רביעית שמן אף  ההין, רביעית יין
מפירש"י תוספת אלא זה אין הנראה כפי  – הראב "ד)

משנה). שמנחתו 43)(מרכבת "אעפ "י  שם: מנחות משנה
כפולים".. נסכיו היו לא "ונסכה 44)כפולה, (שם) שכתוב 

ההין". רביעית יין

.ÂÔ‰L ,BlL ÌÈOk ‰LÏL ÌÚ ‡ÈÓ Úˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈBOÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁf‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈa ÏeÏa Ok Ïk ÌÚ ÔBOÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔBOÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈe49ÈkÒ ‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
È˜n‰Â .ÌÈOk‰50ÈkÒ BnÚ ‡ÈÓ  ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈

ÏÈ‡51BÁÊ BÏ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ52. «ƒ¿…∆ƒ¿

ג.45) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "א ראה
כבשים 46) שני  יקח  השמיני  "וביום י ) יד, (ויקרא שנאמר

עשרונים  ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
בשמן". בלולה מנחה צא.47)סולת במנחות

ואת 48) העולה את הכהן "והעלה כ ) יד, (שם שנאמר
ובהגהת  הזבח . עם הבאה במנחה אומר הוי  המנחה",
באין  "שהן מגיהים: ובאורֿשמח  הרמב "ם, על הרש"ש

שלו". הזבחים דֿה)49)בגלל טו, (במדבר שנאמר
שמן. ההין ברביעית בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב 
לכבש  לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין
כתובים  שכבר לזבח , או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד"
מצורע , עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש
(מנחות  מצורע  אשם זו לזבח " "או מצורע , חטאת זו "זבח "

יין. נסכי  טעונים ששלשתן הרי  משנה 50)צא.), פ "א פרה
ראה  לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג.
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יד. הלכה פ "א בלול 51)למעלה סולת עשרונים שני  שהם
למעלה  ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית
ר' לפי  כי  צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
במשנה  שמבואר מה בפ "ע , בריה פלגס  שסובר יוחנן
"או  מהפסוק  מיוחד ריבוי  משום הוא איל, נסכי  עמו שמביא
איל  כנסכי  שמביא הפלגס , את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל"
שפלגס  האומר פדא ולבר בפ "ע , בריה אלא איל שאינו אף 
עמו  שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק  כבש ספק  הוא
כל  יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר, איל, נסכי 
ההין  ורביעית סולת עשרון הרי  כבש הוא ואם שלו, הנסכים
נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין ורביעית שמן
כבש  ספק  להיותו נוסף  אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה
זירא  ר' לפי  כך ומשום לא, או בריה ספק  גם הוא איל, ספק 
כל  שיהיו הוא, בפ "ע  בריה אם ולומר להתנות גם צריך
שלא  ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר (ע "ש נדבה הנסכים
שאין  יוחנן כר' שסובר נשמע  להתנות, שצריך כאן מזכיר
ה"ב  פט "ז להלן ראה אבל בפ "ע , בריה ודאי  אלא ספק  זה
הרי לא, או נדרו ידי  יצא אם ספק  שהוא רבינו שפסק 
ראה  פדא, כבר אלא יוחנן כר' סובר שאינו מפורש

שם. ולחםֿמשנה בין 52)קריתֿספר כלומר, במשנה. שם
ולפי שארצה. איזה אמר או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם
ולפי בפ "ע , בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר'
בריה  ספק  או איל, ספק  כבש ספק  שהוא משום פדא בר
זבחו  לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי 
זבחו  לו עולה לא כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי 
עולה  היה איל, הוא שמא (ומשום בפ "ע  בריה הוא שמא כי 
גדול  והביא קטן הנודר כי  ה"א, פט "ז להלן  ראה זבחו, לו
ה"ב ). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא),

.ÊÔÈ‰‰‚Ï OÚ ÌÈL ‡e‰53eÚL eÚ„B‰ Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈeÚ ˙BÎÏ‰a ˙BÁ‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔBOÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

ÓÚ‰ ‡e‰55BeÚL e‡a Îe .‰lÁ eÚL ‡e‰L , »…∆∆ƒ«»¿»≈«¿ƒ
‰lÁ ÔÈÚa56. ¿ƒ¿««»

כד)53) ל, (שמות שנאמר ממה זאת למדו פט . במנחות
קודש  משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית  "ושמן
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי  זה יהיה

יב 54) ובהלכה רביעיות", ארבע  – "הלוג כי  יג, הלכה פ "א
שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם

בקירוב ". דינר וחצי  דינרין עשירית 55)עשר שהוא
לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ "ו

ובחלה  ב , משנה פ "א עדיות לרבינו בפיה"מ  גם וראה טו.
מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף  ו, משנה פ "ב 

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ tÏ ÌÈBOÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔBOÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la  „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BBOÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי "ב  להלן פז.58)ראה במנחות משנה

הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,
טז. הלכה המקדש כלי  מהלכות שהיו 60)בפ "א כלומר,

כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי  במקדש
הראוי לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "א וראה משנה 61)לו.
פח . כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי  במשנה, שם

החכמים  לפי  זאת נלמד פט . שם ובברייתא יעקב . בן אליעזר
וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני  במצורע  שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆea63ÔBOÚ‰ b ÔÈ‡L ,ÏÁ  ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜  ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆee . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆea‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:eÓ‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ . במנחות משנה
שם). (רש"י  בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ  נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט . הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ . היבש מדת המקדש 65)למעט  כלי  בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפ "ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי  שם 67)כי  בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי , ר' דברי  לפי  כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆeaa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68Á‡ ÁÊ ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ  eÏ Ì‡Â ,BnÚ eÈ˜È 69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«

ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó 71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ : שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח  לבירוצי  ה
ט .ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש  ירוצי 

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח  שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב : שם ברש"י  ועיין משנה). (כסף  בלינה"
לא  אם אף  פוסלת שלינה הרי  אחר", זבח  שם שאין לפי 

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח  שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסף ֿמשנה
לא  שהרי  בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאף ֿעלֿפי  אחר,
וגם  אחר, זבח  להם כשאין המדובר רש"י , ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ "ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ "ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי  לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי  מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י  ועיין יב : (שבועות
 ֿ (שמואל שנאמר כמו קיץ , מלשון והוא מתיקה, מיני  סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ  הלחם ב ) טז, ב 
שאינם  מגדים מיני  כמו אלא תמידין, לשם שלא  אותם

משנה). (כסף  הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙BBÚ‰Â¿»«…¬ƒ
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המזבח .72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.ÈÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75ÔkÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆

Áf‰77Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba˜ Ì„‡ ‡ÈÓ ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««
ÌÈÓÈ ‰OÚ78eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…

,˙L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ ;˙L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ  eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ "ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי 

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ "ו.78) ומנחות פ "ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק  למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י  עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי 
ד"ה  סוף  ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט . במנחות משנה
פ "ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡81Ì‡ÈÈ ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óez‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈeka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈnL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡ÈÈ ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב . שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ "ח , ומנחות פ "א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ "א:
שני ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,

וכו'". נפדו שלא עלי83)והקדש "הרי  שאמר: כגון
פט "ז  להלן וראה פא: (שם המעשר" מן ולחמה היא תודה,

יז). מקום".84)הלכה בכל "ונסכים פב : במשנה שם
"והקריב  ד) טו, (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה
לגבוה  צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב 

כלל".

.„ÈÏ‡˜ÊÁÈ ÙÒa ÔÈeÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ ÈeÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈
ÌL ÌÈe˙k‰ ‰„BÚ‰ È„ÒÂ ˙Baw‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡Èp‰ ‡l‡ ,˙BB„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈÈ˜Ó eÈ‰È „ˆÈk LÙe ‰eƒ̂»≈≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ«ƒƒƒ¬À«

ÈLÈÏL ˙Èa ‰aiLk ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa ÁaÊn‰86. «ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ

מה.85) ביחזקאל 86)פרק  הפסוק  על הקשו מה. במנחות
תמים  בקר בן פר תקח  לחודש באחד "בראשון יח ) (שם,

יוחנן, א"ר היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת
מילואים  אמר, אשי  רב  לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה
רבינו  ופסק  משה". בימי  שהקריבו כדרך עזרא, בימי  הקריבו
השלישי הבית על הם אלו נבואה שדברי  ומפרש אשי . כרב 
בית  על היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י , מפרש (ולא
נוהגים  שאינם קרבנות הקריבו שני  שבבית וכמו שני ),
בבית  גם יקריבו כן משה, בימי  שהקריבו כמו לדורות,
וברמב "ן  ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). (לחם שלישי 

שם. אסתר במגילת

.ÂËÁaÊn‰ ˙kÁa ÌÈ‡ÈOp‰ eÈ˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa eÈ˜‰Â ˙BB„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈc88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

LÙÓ L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ È˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡ÊÚ ÈÓÈa eÈ˜‰L ˙Ba˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

ÈM‰Ó90Ï‡ .˙BB„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ  ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙BB„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈc91eLtL ‰Bz Èc Ì‰92 ¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»∆≈«¿

Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ ,ea ‰LÓ ÈtÓ Ìe˜ÈzÚ‰L BÓk¿∆∆¿ƒƒƒ∆«≈≈¿ƒ¬≈∆
Ú‚Ï ÔÈ‡Â93. ¿≈ƒ¿…«

ז.87) ט .88)במדבר קטן ד.89)מועד מו, ביחזקאל
הקריבו 90) הגולה בני  מהשבי  "הבאים לה: ח , פרק  עזרא

ישראל, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי  עולות
חטאת  צפירי  ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

לה'". עולה הכל הפסוק 91)שניםֿעשר, על ו. בהוריות
שחטאת  אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל
מה  כעולה, הכל אלא חטאת), צפירי  גם היו (הלא עולה?
בסוף , שם ומסיק  נאכלת", לא חטאת אף  נאכלת, לא עולה
כי רבינו לפי  הדברים וכוונת היתה, שעה הוראת כי 

היו. דֿו.92)מילואים הלכות למעלה 93)למעלה ראה
ה. הלכה

   1 
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי  קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï eˆL ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰„a ÔÈa „a ÔÈa ,ÔÈ‡ÈÓ 3‡BÈ ÛBÚ elÙ‡Â . ¿ƒƒ≈¿∆∆≈ƒ¿»»«¬ƒ»

˙eÙzLa4. ¿À»

(ויקרא,2) ב 'ספרא' זאת ולמדו ב . קד, מנחות משנה,
"תקריבו  ב ) א, (ויקרא הפסוק  מן ה"א) פ "ג דנדבה, דיבורא
ובשלמים  שנים". נדבת באה שהיא "מלמד – קרבנכם" את
לה'", שלמים זבח  יקריב  כי  "ואיש כא) כב , (שם נאמר
השותפין. את לרבות ה"ז) פ "ז (אמור ב 'ספרא' זה ולמדו

לכל 3) קרבנו יקריב  אשר אומר, רבי  "תניא, שם: במנחות,
באין  הכל יח ) (שם, לה'" יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
באים  אינם ואשם שחטאת מכאן ומשמע  בשותפות".
תמורה  - ב  ו, הוריות - א נ, ביומא שאמרו ומה בשותפות,
הכיפורים, יום של פר היינו שותפות", של "חטאת ב : טז,

המוריה'). ('הר ציבור של דבר העלם פר שנאמר 4)או
וגו'", והקריב  לה' קרבנו עולה העוף  מן "ואם יד) א, (שם
מלמד  "והקריב , ה"א): פ "ח  (ויקרא ב 'ספרא' מזה ולמדו

שנים". נדבת באה שהיא
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.ÌÈ„Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡ÈÓ ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ï‡ .˙Baw‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6Ó‡pL ,7‡Ï Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»

ÈÎp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„BÚ „BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒƒ«»¿ƒ««ƒ∆≈¬»
‰Ê10ÌÈÓÏL Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ .11˙BÁÓ ‡ÏÂ12 »»¬»≈¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ¿…¿»

˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡ÏÂ13˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚ ÔÎÂ . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
ÈÎp‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰„e „a14ÔB‚k , ¿∆∆¿»»≈¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ¿

˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ15˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚÓ da ‡ˆBiÎÂ «∆∆¿«≈»≈∆≈»»
.‰„ ÌeMÓ ‡ÏÂ „ ÌeMÓƒ∆∆¿…ƒ¿»»

הגר 5) ומן ישראל מבית איש "איש יח ) כב , (שם שנאמר
לרבות  "בישראל, ה"א) שם (אמור וב 'ספרא' בישראל",

ועבדים". כרבי6)נשים ולא ב . עג, במנחות עקיבא כרבי 
הגלילי . המומין.7)יוסי  אלה"8)בפרשת "מכל וגו':

אתה  לוקח  מקריב , את אין מומין) מבעלי  =) אלה "מכל –
ועי ' ה"א, פ "ב  זרה עבודה ('ירושלמי ' ומקריב " תמימים
"את  שנאמר ומכיון איש). איש ד"ה שם מנחות 'תוספות'
פ "ז  שם ב 'ספרא' (ראה עולה היינו ולחם אלקיכם", לחם
אחר. קרבן ולא מקריבים הם עולה שרק  ללמוד יש – הי "ב )
שנאמר  ממה זאת למדו ג:) וחולין שם, (מנחות ובבבלי 
לכל  קרבנו יקריב  אשר וגו' ישראל מבית איש "איש (שם)
איש" "איש לעולה", לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
– כישראל" ונדבות נדרים שנודרים הגויים את לרבות

בלבד". עולה אלא לי  אין נחלקו 9)"לעולה, שם, במנחות
סובר  הגלילי  יוסי  שרבי  הגלילי , יוסי  ורבי  עקיבא רבי 
ותודה, שלמים וכן ועצים, ולבונה ויין עופות אפילו שמביא
לי אין לעולה", לה' יקריבו "אשר וסובר חולק  עקיבא ורבי 
עוף , ממעט  לא עקיבא רבי  כי  רבינו וסובר בלבד, עולה אלא
ב  פג, זבחים ראה סתם, עולה מכלל יוצא אינו עוף  כי 
כאן. רוקח ' ב 'מעשה וראה המוריה'). ו'הר (כסף ֿמשנה

אין 10) בישראל כי  ואף  ונדבות. נדרים ממנו מקבלין
זהו  ה"ד), להלן (ראה לעבודהֿזרה ממוכר קרבנות מקבלים
"מכם  מכם", יקריב  כי  "אדם ב ) א, (ויקרא  שנאמר משום
מקבלים. מגויים אבל המומר", את להוציא כולכם, ולא
להוציא  =) חלקתי  "בכם – "מכם" ה.) (חולין חז"ל ודרשו
ולא  ישראל"), מבית איש "איש שם נאמר שהרי  המומר, את
מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי  גם שכולם, =) באומות

מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי 
שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי ' ההלכה. בתחילת למעלה

לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות
אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי  לדעת ולא הגלילי , יוסי  רבי  לדעת
מנחה  מביא הגוי  אין עקיבא לרבי  כי  רבינו ודעת למעלה),
וה'תוספות' עכו"ם, שלמי  ד"ה שם רש"י  כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי  שאף  בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ "א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני  וכותי ) גוי  של =) מידם מקבלים "ואין מ "ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני 
לפני היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו

ו  חטאות (לפניונדבות בכותי  אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב , אולי  לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי ). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –

"לכל 14)שם). יח ) כב , (ויקרא שנאמר שם. שקלים
וב 'ספרא' – ב  עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק  דרשו ה"א) פ "א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני – תחטא" כי  נפש לאמר, ישראל בני  אל "דבר ב )
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס ' ראה
- ונידב  שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני  וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב  נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó  ÌÈÓÏL ‡È‰L ÈÎ16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL „ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈÎBk „BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡OÈÏ18ÔÈÏÎB‡  Ï‡OÈÏ Ô‰a tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k …≈¿»

העכו"ם,16) שלמי  הונא, רב  "אמר ב : עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י  – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי . עולה דמקרבי , שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי  כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ "ד וראה ב . פט , בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח ). מעילה

.„‡OÈ‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈÎp‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜nL ,‰ÏBÚ‰ elÙ‡22ÔÈ‡ , ¬ƒ»»∆¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈
Èk Ì„‡ :Ó‡pL .‰f‰ Óen‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ«»«∆∆∆¡«»»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ È˜È23‡ÏÂ  'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙BÚ ‡LÏ26˙Baw‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó 27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
‰eL˙a ÊÁiL28ÌÒÙÓ ‡e‰Â ‰ÚÏ ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,da Ïb‰Â d˙BOÚÏ Úe„ÈÂ29ÔÈa ¿»««¬»¿À¿«»≈¿«¿ƒ≈
ÔB‡˙Ï30‰Ú d˙B‡Ï Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 31. ¿≈»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¬≈»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,ÏÁ ÏÎ‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»ƒ∆¡…≈∆≈¿«¿ƒ
ÏÁ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ,ÔB‡˙Ï ÔÈa32ÔÈ‡  ˙‡hÁ ‡È‰Â ≈¿≈»¿»«¿»«≈∆¿≈ƒ«»≈

.epnÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ∆

בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי  בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט , הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף 
כולכם, ולא "מכם ב ) א, (שם מכם" יקריב  כי  "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני 
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי  קרבנות מקבלין אמרו
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בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ  וכו'
 ֿ בעבודה המודה כל כי  התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחס ֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
שם). רש"י  ראה בראשית, במעשה הקב "ה שבת לא

ה"ב .22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי  (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי  בפרהסיא שבת ומחללי 
מין 25)כנ"ל. הוא הרי  להכעיס , המומר אבל לתיאבון,

ופ "ד  ה"ב , זרה עבודה מהל' ופי "א ה"ט , תשובה מהל' (פ "ג
להלן). וראה ה"י , רוצח  אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ  שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ 

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי  ישראל מפושעי  קרבנות

מין,29) הוא שהרי  לדבר, אין שעליו להכעיס , בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח '. לו 30)ב 'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ  "מעם אמרו: - ב  ה, בחולין

רבי משום אומר יוסי  בן שמעון רבי  למומר. פרט  כז),
השב  כב ) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב  יידע  אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב  אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב  לאכול מומר המנונא,
ולרבי ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י  ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב  שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף  לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי , בשומן
דאילו  כיון יוסי ) בן שמעון (רבי  סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח 
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני  לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי  שסובר ב . כאן). (כסף ֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב ). שגגות מהל' בפ "ב  (לחםֿמשנה המנונא רב 

ה"ז. שגגות מהל' הוא 32)בפ "ג כי  ממנו נעלם כלומר,
חלב .

.‰ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï‡ ;‰Îk ‰OÚÈ ÁÊ‡‰ Ïk :Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

eaˆ ÏMÓ ÔÈ˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
ÌtÒÓk „Á‡Ï36ÔÈ‡L ;‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â . »∆»¿ƒ¿»»¿≈»¿¿ƒ»∆≈

Ï‡OÈa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ37ÌÈLa ‡ÏÂ ÌÈL‡a ,38. ¿ƒ»∆»¿ƒ¿»≈«¬»ƒ¿…¿»ƒ

ה"ב .33) למעלה (כמו 34)ראה אותם כופין אין כלומר,
מקור  נסכים. להביא פא:) מנחות ראה לישראל, שכופין
אזרח  רבנן, דתנו להא תנא "מאן ב : עג, שם הדברים
נסכים, מביא הגוי  ואין נסכים מביא אזרח  יג), טו, (במדבר
(שם, ככה תלמודֿלומר נסכים, טעונה עולתו תהא לא יכול
אחרינא  מידי  אין, עולה אמר הא עקיבא, רבי  ואי  וכו'. יב )
=) חברתה" וכל עולה עקיבא, רבי  אימא ואיבעית וכו'. לא

מפרשים' כה'יש ומפרש עקיבא, כרבי  רבינו ופסק  נסכיה).
שאין  אלא לומר בא לא "אזרח " כי  שם, מקובצת' שב 'שיטה
לישראל  שכופין כמו קרבנו עם נסכים להביא הגוי  את כופין
שכתב  כמו מביא, – להביא רצה אם אבל שם), (מנחות
ממדינה  עולתו ששלח  הגוי  "וכן ה"ג: שקלים מהל' בפ "ד
מתרומת  נסכיהם יביאו נסכים, דמי  עמה שלח  ולא אחרת
ובנוסחא  נסכים. עמה משלח  – רצה שאם הרי  הלשכה",
שם, רוקח ' ב 'מעשה ראה וכו'", ששלח  מי  "וכן שם: אחרת

כאן. המוריה' ו'הר הלשכה,35)ובלחםֿמשנה מתרומת
פ "ז  סוף  המשניות בפירוש וכן שם, שקלים בהל' ראה
הכוונה  ציבור, משל שאומר מקום "ובכל וז"ל: דשקלים,

הלשכה". מתרומת שיביא העולות 36)בו שכל לעיכובא,
נסכים. טעונות ונלמד 37)וכו' א. צג, מנחות משנה,

בני – ישראל" "בני  ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה שם, בגמרא
ה"ח . להלן וראה סומכין, העכו"ם ואין סומכין, ישראל

ואין 38) סומכין, ישראל "בני  – ישראל" "בני  (שם) שנאמר
ה"ח . להלן וראה טז:). (חגיגה סומכות" ישראל בנות

.Â‰Ó‰a ˙Ba˜ Ïk39„ÈÁi‰ È˜iL40‰BÁ ÔÈa , »»¿¿¿≈»∆«¿ƒ«»ƒ≈»
‰„ ÔÈa41Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ,42ÔÈiÁ Ô‰Lk43ÔÓ ıeÁ ; ≈¿»»≈¬≈∆¿∆≈«ƒƒ

ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰44ÏÚ B„È CÓÒÂ :Ó‡pL . «¿¿««¬≈¿«∆«∆∆¡«¿»«»«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ba˜ L‡45Ôa˜ ÏkL , …»¿»ƒƒ«¿»»¿∆»»¿»

.OÚÓe BÎe ÁÒtÓ ıeÁ ,ÚÓLna««¿»ƒ∆«¿«¬≈

(דיבורא 39) ויקרא 'ספרא' ראה הצאן, מן ובין הבקר מן בין
ה"ה). פ "ד קרבנות 40)דנדבה, רוב  כי  ה"י , להלן ראה

סמיכה. טעונין אינם ומנחות 41)הציבור ה"ג, שם 'ספרא'
ב . א.42)צג, צב , מנחות פ "ב 43)משנה, שם, 'ספרא'

ב . סב , שם ובגמרא א. סא, א. צד, מנחות ומשנה ה"א,
א.44) צב , משנה ה"דֿו,45)שם, פי "ז שם ב 'ספרא '

ב . צב , ובמנחות

.Ê‰ÎÈÓÒ ÔeÚË BÈ‡ ÛBÚ‰46ÔÈcL ˙BÚn‰ Ïk ÔÎÂ . »≈»¿ƒ»¿≈»«»∆ƒ»
˙BÎÏ‰a e‡a kL ,‰„ ÏL ˙BzÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡  ˙BÏBÚ e‡BÈ ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡ÈÓ BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»
eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»

Ô‰k50ÓLÓ ÈL‡ ÏL dBÚÂ d˙„BÚ 51. …≈¬»»¿»∆«¿≈ƒ¿»

העולה",46) ראש על ידו "וסמך ד) א, (ויקרא שנאמר
העוף ", לעולת פרט  "העולה, ה"ז: פ "ד שם ב 'ספרא' ודרשו

ב . כח , בגיטין גם הי "ד.47)וראה ופ "ג ה"ג, פ "ב 
ב .48) כ, תמורה שכיון 49)משנה, ומשום שם. משנה,

סמיכה  בהם ואין ציבור, קרבנות הן הרי  לתיבות, שנפלו
משלו. נסכים מביא אינו הטעם ומאותו ה"י ). להלן (ראה
לעיכובא  שהוא "ככה" יג) טו, (במדבר בהם שכתוב  ומכיון

ספר'). ('קרית ציבור משל נסכים מביא בפ "ד 50)– וראה
בא  זה הרי  קרבן, לו שהיה כהן כי  ה"ז, המקדש כלי  מהל'
קרבנו  של והעור וכו', שירצה יום בכל ומקריבו למקדש

שלו. קרבנו.51)ואכילתו זה שאין משום שם, משנה

.ÁÔÈÎÓBÒ Ïk‰52ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ ıeÁ ,53„ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
ÈÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈
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„È ‡Ï  B„È CÓÒÂ :Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ BcÚ „È ‡ÏÂ BzL‡56. ƒ¿¿…««¿¿…¿

א.52) צג, מנחות קרבן 53)משנה, אביהם (כשהביא
וראה  ה"ו). שם ופ "ג ה"ה, כפרה מחוסרי  מהל' (פ "א עבורם
קטו). מצוה חינוך' וב 'מנחת שם, חדשים' ב 'תוספות

חרש 54) לכולם: טעם נתנו בגמרא, ושם שלהם. בקרבנות
נתמעטה  אשה שם), (מנחות, הם דעה בני  לאו וקטן שוטה
סומכים  ישראל בני  ישראל", "בני  ב ) א, (שם שנאמר ממה
אינו  ועבד ה"ה). למעלה (וראה סומכות ישראל בנות  ואין
וסומא, שם. חינוך' ב 'מנחת ראה לאשה, שהוקש מפני  סומך
פר  על העדה זקני  מסמיכת ב 'גזירהֿשוה' שם בגמרא למדו
שהרי בסומא, שאינה טו) ד, (שם ציבור של דבר העלם
אינה  סמיכה כל כן כמו בסנהדרין, להיות ראוי  אינו סומא
מה  (שם) נתמעט  וגוי  שם). המשנה, בפירוש (ראה בסומא
סומכים, ישראל "בני  – ישראל" "בני  ב ) א, (שם שנאמר

ה"ה. למעלה וראה סומכים", הגוים משנה,55)ואין
שם. ב .56)מנחות צג, מנחות

.Ë„Á‡ ÁÊ e‡È‰L ‰MÓÁ57ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk 58 ¬ƒ»∆≈ƒ∆«∆»À»¿ƒ»»
‰Ê Á‡ ‰Ê59˙Á‡ ˙a Ôlk eÎÓÒiL ‡Ï ,60ÈÓ . ∆««∆…∆ƒ¿¿À»¿«««ƒ

˙nL61ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ Ba˜ ÁÈp‰Â62BLBÈ È‰  ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡ÈÓ63ÂÈÎÒ ‡ÈÓe64. ¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿»»

ה"א.57) למעלה במשנה,58)ראה - ב  צג, מנחות
כל  לרבות "קרבנו" ה"א ופי "ז ה"א, פ "ב  ויקרא ו'ספרא'
לסמיכה. בקרבן) שנשתתפו חבורה =) חוברין בעלי 

ה"ג.59) פ "ו דחובה דיבורא ויקרא, ו'ספרא' שם, תוספתא
דוד'60) ו'חסדי  ספר' ('קרית הי "ג להלן ראה חציצה, משום

חוצץ " אינו במינו ש"מין (ואף ֿעלֿפי  שם). בתוספתא,
בדבר  אלא זה אין – הי "ב ) לולב  מהל' ופ "ז לז: (סוכה
שאנו  בסמיכה, אבל בלבד, בנגיעה אלא בו צורך שאין
כחו  בכל סמיכה כאן אין הי "א), (להלן כחו" ל"כל צריכים

הקרבן). במשנה.61)על - א צב , אבל 62)מנחות
(פ "ד  תמות בעליה שמתו חטאת שהרי  לא, ואשמות חטאות
באשם  מתה, שבחטאת וכל ה"א), המוקדשין פסולי  מהל'

הי "ד). (שם שיסתאב  עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י ) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף  ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי  ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף  שכיון שם. משנה,
ה"ח ) (למעלה סומך אינו השליח  שהרי  כשליח , ואינו סומך
פ "ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ "ח ).

.Èeav‰ ˙Ba˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
c ÌÏÚ‰ t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê „Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ eava ÔÈ‡L ,ea ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב , מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני  "וסמכו טו)
על  ידיו שתי  את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח 
המדברה". עתי  איש ביד ושלח  וגו', החי  השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב ,
אומר  יהודה רבי  שמעון. רבי  דברי  בשלשה, עגלה ועריפת
רבי שאמרו: ואף ֿעלֿפי  שמעון. כרבי  רבינו ופסק  בחמשה,
הרי – מו:) (עירובין יהודה כרבי  הלכה שמעון, ורבי  יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי  פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ "ט  ה"ב , מסנהדרין פ "א ב 'ירושלמי ' אמרו
דברי ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי  דברי  נראין רבי , "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי  א: צב , במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי  גמירי  רבינא,

.‡È‰ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69 ‰ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ÊBÁ70„ÓBÚ Ôaw‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈

B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰Lk B˙ÎÈÓÒ  CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»
BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»

CÓÒ  ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני  לרצונו אותו "יקריב  ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני  בפסוק  לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני  לפניו נדרש

ה'70) "לפני  ה"א): (פ "ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב 'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ  שסמך אע "פ  וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק  ספר' ב 'קרית
להכניס 72)הי "ג. אפשר דסמיכה - א לב , בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף  רב  אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי  מכניס , ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס  שאינו אף ֿעלֿפי  כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק  מן למדו - א לב , בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט ",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו
כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף  בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜ne75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76 ‰‰ML B‡ Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ ÈÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙kÚÓ dÈ‡Â ,tk  CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
זה  אין אחר, במקום ישחט  שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף 

ולמדו 76)"תיכף ". מיד. ישחוט  אלא ישהה, שלא היינו
ממה  ה"א) פ "ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט ", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף  שוחטין, –
הליכת  כדי  שהה שאם כל) ד"ה לט . (סוטה ב 'תוספות'
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הרמ "א  פסק  וכן הפסק . הוא בודאי  אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק  לענין קסו, סי ' באו"ח 
ג. ס "ק  שם והגר"א ג, ס "ק  שם במ "א וראה הפת,

היתה 77) שהרי  כשרה, הסמיכה – שמח ' 'אור לדעת
שלא  לעזרה מחוץ  בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני  במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני  כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף  ספר' ה'קרית אבל הי "א), למעלה
לפי כשרה, אינה שהסמיכה אף  כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע ) מזה חוץ  שחיטה לסמיכה תיכף  עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי 
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף  לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי "ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי 

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב . צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי  ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך  המובחר.
הדם  "כי  יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב  עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡82ÏÚ ‡Ï  ‰ÏÚ‰ L‡ ÏÚ :Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈe ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמע ֿמינה חמא, בר רמי  "אמר ב : טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ "א הי "א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט . ע "ב ), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח ) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי , וכתיב  ידו, כתיב  ידיו", שתי  את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי  ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב :
אחת). ידו =) אחת הכתוב  לך שיפרט  שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "י  מנחות ובתוספתא
זו". גבי  על זו ידיו מניח  ב .83)היה צג, שם ברייתא,

בעיא 84) שם). (רש"י  הלחיים על שסמך וכגון הראש. של
על  ש"ידו ביראה, אבא של מברייתא בגמרא, שם שנפשטה

הצדדין". על ידו ולא רבי85)ראשו "בעי  בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע  שתחוץ , מהו מטלית ירמיה,

הזבח ". לבין בינו חוצץ 

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86 ÌÈL„˜ L„˜ Ôaw‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,ÚÓÏ ÂÈÙe ÁÊÓa¿ƒ¿»»»¿«¬»«ƒ«¿≈»»≈¿≈
ÂÈ˜88‰cÂ˙Óe ,89˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡hÁ ÏÚ90ÏÚÂ , «¿»ƒ¿«∆««»¬«»¿«

ÌL‡ ÔBÚ ÌL‡91ÔBÚÂ ‰OÚ ÔBÚ ‰cÂ˙Ó ‰ÏÚ‰ ÏÚÂ , »»¬»»¿«»…»ƒ¿«∆¬¬≈«¬
‰OÚÏ ˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï92. …«¬∆∆ƒ««¬≈

א.86) לו, יומא שחיטתן 87)ברייתא, קדשים שקדשי 
בית  מהל' בפ "ה וראה ה"ב ֿג. פ "ה להלן ראה בצפון,

צפון. מהו הט "ז, ובתוספתא 88)הבחירה שם. ברייתא,
קרניו". גבי  על ידיו שתי  "מניח  (1 528 (עמוד פ "י  מנחות

שם. ראשונים' ב 'תוספת ה,89)וראה (במדבר שנאמר
והתודו  וגו' האדם חטאת מכל יעשו כי  אשה או "איש וֿז)
אצל  הוי  דברים דוידוי  "ומשמע  עשו", אשר חטאתם את
אם  סמיכה, אלא בקרבן מעשה הקרבן לבעל ואין הקרבן,

ספר'). ('קרית יתודה" סמיכה בשעת על 90)כן כלומר,
שגגות, מהל' בפ "א ראה החטאת, מביא שעליו הזה החטא

חטאות. חייבי  פירוט 91)פירוט  שגגות מהל' בפ "ט  ראה
תלוי . אשם חייבי  – שם ובפ "ה ודאי , אשם חייבי 

שם.92) ביומא עקיבא, כרבי 

.ÂË?‰cÂ˙Ó „ˆÈk93ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ :ÓB‡94 ≈«ƒ¿«∆≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
CÎÂ Ck È˙ÈOÚÂ95BÊÂ EÈÙÏ ‰eL˙a ÈzÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ  ÌÈÓÏL Ôaw‰ ‰È‰ .È˙tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆiL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98Èc ÓB‡ Ï‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
ÁL99. ∆«

ה"א.93) תשובה מהל' בפ "א כדעת 94)ראה שם, יומא
שהמתוודה 95)חכמים. ה"ה, תשובה מהל' פ "ב  ראה

יומא. סוף  'ירושלמי ' וראה החטא, לפרט  שהרי96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"ב ֿד. (למעלה 97)פ "ה שוחטין - שסומכין שבמקום
בו 98)הי "ב ). כתוב  ולא חטא, על באים אינם שהרי 

הוא 99)"ונרצה". וכן שמח '), ('אור לתודה מזמור כמו
הפסוק : על כב ) (ל, הימיםֿב  לדברי  יוסף  רב  בתרגום
– אבותיהם" אלקי  לה' ומתודים שלמים זבחי  "מזבחים
אלקי ה' קדם ומהודן קודשיא נכסת דבחי  "דבחין

נאֿנב ). עמוד' מז כרך ב "סיני " ליינר (הגר"י  דאבהתהון"

ה'תשע"ח  אדר י"ח שני יום 

   1 
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡ ˙Baw‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
˙‡ È˜‰Ï Ï‡OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia  Ì‰Èa»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁÊ3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa  BÁÊ ˙‡ BÈ˜‰ ÌBÈa :Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈf‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

  

        
       

הקרבת  הוא  יהודי , של ה ' בעבודת הקרבנות מעשה  עני
עצמו  ולהביא  – לה '" קרב  מכ יקריב  כי   אד" – עצמו 
שהיה  יצחק  כדוגמת לה ', קרב הוא  כולו  שכל למצב 
היינו  דווקא ,  ביו להיות צרי גופא  ובזה  תמימה ". "עולה 
ח "ו  פוגעת שאינה  רק  לא  זו  עבודה  כי  ובגילוי , באור
ושני  ימי ואריכות בריאות שמוסיפה  אלא  בבריאות
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תמימה " "עולה  שהיה  יצחק  בדוגמת הרחבה , ומתו טובות
האבות. מכל יותר  ימי והארי

ח "ו , והסתר  העל היינו  "לילה " של מצב  נהיה   א ואפילו 
הקב "ה  כי  בלילה ",  ואיברי אימורי להקטיר "מותר הנה 
חצות  עד  רק  ולא  , ליו ה "לילה " את להפו ליהודי  כח  נות
נוגע שזה  רש "י , כדעת הלילה  כל  ג אלא  , " הרמב כדעת
 סמו הגלות של הלילה  דמשיחא , דעקבתא  לדרא  במיוחד 

הגאולה . לבוקר
      

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט , (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי  כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק  כי  צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי  עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק  אלא

.ÂÈÈzÓ ewL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ  ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜ÊpL ÌÈÁÊ ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó «¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡ ÔÎÂ .ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡10ÈÈ‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

  

         
      

בפירוש   " והרמב רש "י  של המפורסמת  מחלוקת והיא 
חכמי שגזרו  שמה  סבר שרש "י  בש "ס , הראשונה  המשנה 
חלבי הקטר על לא  אבל קריאת־שמע , על הוא  חצות עד 
על   שג למד  המשניות בפירוש   " הרמב ואילו  . ואיברי
להרחיק  כדי  חצות, עד  שיהיו   חכמי גזרו   ואיברי  חלבי

העבירה . מ  האד את
מה  שכל מהכלל לכאורה  קשה   " הרמב לשיטת והנה ,
 ובעניי לאסור,  לחכמי כח  אי בפירוש , תורה  שהתירה 
 אי וא "כ  הבוקר", עד  הלילה  "כל בפירוש  תורה  אמרה  זה 

זאת. לאסור  חכמי ביד  כח  שיהיה  יתכ
שאמרה  שמה  סבר  " שהרמב בזה ,  התירו לומר ויש 
 שמצוות לגלות לא  הוא  הבוקר", עד  הלילה  "כל תורה 
על  עבר לא  השחר עמוד  עלה  שלא  עוד  שכל אלא  בלילה ,

. ביו היא  המצוה  עיקר אבל נותר, איסור
חלב : הענייני בפנימיות לומר יש  זה , מפירוש  מהיוצא 
היינו  ה '", חלב  "כל התורה  אומרת כ ועל תענוג, על מורה 
לה '. למוסרו  עליו  הזה ,  בעול  לאד שיש  תענוג שכל
, ביו הוא   ואיברי  חלבי הקטר שעיקר הנ"ל על־פי  והנה 
רק  להיעשות צריכה  התענוג שמסירת לומר  לאד אי
, העול מתאוות התענוג מסירת היינו  "לילה ", של  בענייני

– ואור  יו בענייני  היינו  , ביו היא  המצוה  שעיקר אלא 
לה '", חלב  "כל הציווי  ישנו  בעיקר  שבה – ומצוות תורה 
אל  שחידש , תורה  מחידוש   לאד הבא  תענוג  שג כלומר
ה ' רצו  שמקיי מהעובדה  רק   כי ־א ממנו  ליהנות לו 

בה . והחידוש  התורה  בלימוד 
     

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ , ביום מתיריו קרב  שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי  על

וכו'". והאימורין העולות איברי  (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב ) ו,

בו". תוקד המזבח  ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק 

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק  כדי 
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי  שם) המשניות בפירוש
כי כתב  שם רש"י  אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡ ÈË˜‰Ï znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ÔÈ‡  ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰ÈÁ .ÌBia Ïk‰ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

ÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡ Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈLkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

  

       
 

חלבי שהקטר ומה  המקדש , בבית עבודה  אי בלילה 
המזבח  על  אות  שמעלי הוא  הלילה  כל  כשרי  ואיברי
הספיקו  כשלא  ורק  הלילה , כל  מאליה  נקטרי  וה

. ביו  להקטיר
       

.„ÌBia ‡l‡ ˜ BÈ‡L c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙Ëw‰Â ‰Bl‰Â14˙BÙOp‰ ˙BÁÓe15zÓ  ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡BÓ ÌÚ ÔÈ˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ ÈÈ‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח , גבי  על הקריבות מהמנחות גדול חלק  כי 
לכהנים. נאכל והשאר המזבח , גבי  על כולו הקומץ  ומקטיר

הפנימי .14) המזבח  על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,
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חינוך  (=מנחת כהנים זכרי  מנחות כי  שם י "ב  פרק  להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח , גבי  על קודם 16)כליל מועט  זמן
לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי  "אף  השקיעה

המזבח ". גבי  על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק  להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני  הייתה הקמיצה אם רק  כי  ג, הלכה סוף  ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ  את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח  על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני  בכלי  נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני  בכלי  נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Áf‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ˜ ÔÈ‡  «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ  ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï‡19ÔÈLc˜˙Ó 20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈla ÔÈ˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿

ÔÈ˜Óe ÔLÈc˜Ó  ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23ÈÈ‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈

˙BÏBÚ‰24. »

הזבח .18) עם הזבח ,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי 

שרת.20)ימים. בכלי  נתינתם ידי  דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב  יכול הזבח , בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב  ממה נתרבו הזבח  עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב  כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח  עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני  הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני  הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף  מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות
דאמרת  השתא פפא רב  "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני  הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב  "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa˜Ïe32ÈË˜‰Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡33 ÌBia B˙ÂˆnL c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk Lk  ‰ÏÈla B˙ÂˆnL „Â ,ÌBi‰ Ïk Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈÊ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט ,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי  זבחכם", "ביום ו)

ביום. סמיכה אף  ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט ",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף 
לאפוקי - ישראל" בני  את צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ , הקטרת
צוותו". "ביום לגבי28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי 

דרומית  קרן של חודה כנגד במערב  הגשה טעונות המזבח 
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח  כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב ", והניף  (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב  את שמניף 
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב  ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני 
לילה. לאפוקי  העומר", את הניפכם "ביום יב ) כג,

"ביום 31) שכתוב  ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי  תורת 33)ביומו", "זאת ב ) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח  ואש הבקר

.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈLk 36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף  דם אדם, דהווה "מידי  אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי  שסכין הרי  בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי  מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי  קנה, של בקרומית קדשים לשחוט  הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ , של שרת כלי  עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י35)כלי  קנה" של "צלע 
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי  כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי  קמיצה בשחיטה, כן

קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁf‰ ÏÎÂ37 ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„Èe‰ ÌÚ40 B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

‡ev‰41˜Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó  ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני37) בכלי  אחת הזייה מכדי  ופחות אחד, בכלי  אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי  אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי  אף  הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי  שם, ורש"י  ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי  רק  דם קיבל אם כי 
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,
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שיקבל  צריך השוחט  רב  אמר יהודה רב  "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט .39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
בר  ירמיה רב  אמר חסדא רב  "אמר שם: בזבחים המזרק .
רש"י ומפרש הכלי ", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט  אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי 
הוא  הרי  הכלי  "אוויר ההלכה בסוף  להלן וראה כלי , תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי ",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף  הכלי , לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי 
דיבור  עו: קמא ובבא ואי  המתחיל דיבור קי . זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב  "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט  שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח  ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק  בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף  במזרק " דם
א, (עזרא כדכתיב  מזרק  בשפת אביי  אמר ליה, מקנח  במאי 
זהב  כפורי  בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב ", "כפורי  י )

קינוח . שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È‰ ÈÏk‰ ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜Ên‰45ÔÈ‡L ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï  ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡  ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי  לתוך הוורידין את שיכניס  צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי ), בלתי  זה דבר (כי  הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי . של התוך נגד הכלי , מן למעלה הוורידין מחזיק 
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח  סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי , מן למעלה באוויר

הכלי ).44)כה: תוך נגד הכלי , מן (=למעלה הכלי  באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק , דופני  בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי  ורק  הדפנות, אוויר לתוך הדם
הדם. נתקדש - המזרק  לתחתית הדם הגיע  שלא

היה 46) יוחנן מרבי  אסי  רבי  מיניה "בעי  שם: בזבחים
מהו? לאוויר דם הגיע  שלא עד וזרק  שוליו ונפחתו מקבל
דמי ", כמונח  לא או דמי  כמונח  לנוח  סופו שאין אוויר
לאו  לנוח  סופו שאין אוויר לומר תמצי  "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי "? לנוח  שסופו אוויר דמי , כמונח 

משנה. לחם ראה לומר" תמצי  כ"אם מקום בכל שפוסק 

.ÈÌLÏ BzLÁÓ ‰È‰zL „BÚ‰ CÈˆ ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Áf‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚLe ,‰ÁÈÊ ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLe ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL  ÂÈÓÏL ˙„Bz ÁÊ Oe :Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„BÚ‰ Úa‡ ‡L ÌÚ ‰ÁÈÊ49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Baw‰ ‡L ÔÎÂ51‡L „ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„BÚ52ÏÏk LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈLk Ô‰ È‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של

לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב , בזבחים
הפסח  מן חוץ  חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב : (שם בגמרא ומשמע  והחטאת".

משנה). (כסף  בעלים בשינוי  בין קדש בשינוי  בין
הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע  ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת
ממה 50) הזבח  לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שתהא  קרבנו", שלמים זבח  "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח  "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי עניין" "תנהו עניין" אינו ב "אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב  לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח  יעשה האיל
לשינוי עניין תנהו קדש לשינוי  עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
ממה  (שם.) למדו הזבח  לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב  יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח . לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח  לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק 
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם  וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי  בין קדש שינוי  בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי  בין קדש שינוי  בין כל אף  לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם, לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב . שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא  שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח  מן חוץ  חובה
לשם  לבעלים נמי  עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא
חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי  חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק  זאת כותב  ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי 
בשלמים  נאמר זבח  לשם שצריך הדבר שעיקר אף  הדברים
לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBzLÁÓ ‰È‰zL CÈˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Áf‰ ÌLÏ :ÌÈ„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

BÈË˜iLÂ ,‡e‰ Cea ÌM‰Ï Áf‰LÂ ,ÁBf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„Ïa ÁÈÏ B˙Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe60Lk  Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ BzLÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י  לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי  אבל לשלמים. הדין הוא עולה)
זבח , לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.
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קטז                
         

ולניחוח  לריח  אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח , לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט . ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב  כלומר,
לאכילה. צלי  לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא

אז  כי  המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ 
ריח . בהם אין ניחוח ,60)שוב  לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי  לשם לה', רוח  הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב  זה כי  נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט  אם כן ואם שלמעלה,
הרי כי  ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות י "ב  בפרק 
ושלא  זבח  לשם שלא שחט  אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי  זובח , לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב  אם

   1 
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e‡a k2,ÌÈÊa ‰Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
 ÌÈÁf‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ "ט 
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני  ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי  משה ויקח  פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב :) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י  קדשים לשאר קלֿוחומר כלי 
"ולקח , אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר
מפרש  שם ובמלבי "ם בכלי " כאן אף  בכלי , להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי 
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח  כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח  שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי  חטאת של קיחה אף  בכלי ,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי , טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי  יג) יד,

כלי ". טעונה אשם המקדש 4)אף  ביאת בהלכות הוא כן
בני "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב .). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב . הלכה להלן

.ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe‚ e‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL 8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ "ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ "ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי  ח ,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי ,

ג. הלכה סוף  להלן וראה כן.

.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz L‡ ÌB˜Óa :ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁe , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈
˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈

ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ
ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»

eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»
ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈

ÌÈÓÏL ÁÊÏ ‰L Èa ÌÈOÎ17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈
ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿

‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח .9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י  א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק  (שהרי 
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף  וי "ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא
לפני שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,

הצאן)". (=מן התחתון מן מח :11)כן) עיין 12)שם
וכו'13)כסף ֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא

הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים
שהיא  בתורה כתוב  שלא ואף ֿעלֿפי  וכו'". קדשים קדשי 
שווה  שהיא לפי  ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי 
פ "ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי  ועוד, א). משנה

שם). (רש"י  כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ "א למעלה ראה עצרת, כבשי  שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי  "זבחי  במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי  דמן וקיבול
קמיה  חנן רב  בר רבה דתני  צפון, דבעי  לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי  רבא, ליה אמר ציבור. שלמי  אף 
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי ועל עולותיכם על כהנא, דרב  בריה מרי  רב  מדתני 
זבחי אף  קדשים, קדשי  עולה מה י ) י , (במדבר שלמיכם
שלמי זבחי  אף  בצפון, עולה מה קדשים. קדשי  ציבור שלמי 
ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור

ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסף ֿמשנה עם מיד כי 
נוזל  שיהיה כלומר, הכלי . לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח ), הלכה פ "ד (למעלה מיד בכלי 

ב . הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ ÈBÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa Ó‡ È‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe‰ Ïk ÈLÎ‰Ï  ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»
ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ

ÌÈLk  ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ
˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt  ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««

‰ÊÚ‰ Ú˜˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב , אמר יהודה רב  בר רמי  "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי  אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי  היה
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קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי  לאכילת העזרה את
אומר  יהודה ברבי  יוסי  רבי  היה "וכן פ "ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב  פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני 
קדשים  קדשי  לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ 
שנאמר  הכפורת, אחורי  אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח  ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח  רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח  (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסף ֿמשנה). וראה ח .21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח  ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח  כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי  אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח .

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa  „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt ¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«

˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È‰ 25Ï‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Ît‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י  וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח  בהם שכתוב  בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ "ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח ", הגדול שער קול ששומע  עד השוחט 
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב . ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב ' יום נעולות 24)וב 'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף  "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי26)דמי ". מהלכות פ "ז כמבואר ההיכל, פתח  על
שמח ). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי , "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס ' רש"י  ופירשו פתוח ", כפתח  אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜ÈÊ ,eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜Êna epnÓ ˜BÊÂ ,˜Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜ÈÊ ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ Ô˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ôw‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ
Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈

‰ÏBÚa Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
'ÈÒ' ÌÈÓÏLe36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ ÈÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓBc‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי  (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי  טעון "ודמן יחיד): שלמי  (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע ". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ ) רומי  בדפוסי  כן
לעולה. החדשים: כי30)בדפוסים ט , הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים

משנה). (כסף  שם הקרנות 32)בברייתא שתי  כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי שיהיו כדי  דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע ". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ "א בקנים
"אל  כה) – יח  ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי  העולה", מזבח  יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט ) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י :) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי ' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ "ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי  נותן היה כך משום כי  טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני  י ). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ב 
בקרן  לזרוק  הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף  כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית
(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח "כ מימין, המזבח 

(רש"י35)שם). שלנו פשוטה ככף  עשויה יונית, אות

אהרן 36)שם). בני  "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה
(שם  בשלמים נאמר וכן סביב ", המזבח  על דמו את הכהנים
סביב ". המזבח  על הדם את הכהנים אהרן בני  וזרקו ב ) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב ) ז, (שם סביב  בו שנאמר
סביב ", המזבח  על יזרוק  דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב , אי  סביב . תלמודֿלומר כחוט ,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי  גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע ". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח , ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח  יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח  שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י  היסוד" אל שיריים

נב .).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע  שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע  לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י , הלכה פ "ז להלן וראה דרומי .

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa‡ ÔeÚË ÔÓc  ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B˜ Úa‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙˜ ÏÚ :da Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ ÏBËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„ebe Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆
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Ô˜Â Ô˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k ÔwÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««
tk  Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ "א למעלה ראה
הנשרפות. נב :42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח  כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח  קרנות על ונתן פ "א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף  "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט  ניתנין העליונים
שמעון  ב "ר אלעזר רבי  רבי . דברי  ולמטן, הסקרא מחוט 
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף  שמעון ב "ר אלעזר כר' ולא כרבי , רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח  "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט  זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק ". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח ) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע  להלן ונאמר "אצבעו", שם)
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף  שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם
היתה  רבינו ולפני  מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב 'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ ' פ "ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס  ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י  אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי , קרויה

וכו'49) "ולקח  כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח  מה כל שיתן מזה שנשמע  ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי  האומר דרבי , (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט  ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי  שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר
וראה  כמותו, רבינו ופסק  בחודה, מצוה לכתחילה אבל

בכסף ֿמשנה.

.ÁÔ˜Â Ô˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó  Ôw‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜Ên‰53Ìc‰ ÈÈML ;‰iL ÌÚt ÏBË Ck Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙Á‡ Ô˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח ): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י  מקנח . במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב ". כפורי  י ) א, (עזרא כדכתיב  מזרק , בשפת אביי ,

ח . הלכה פ "ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי  "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו

.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa˜ ˙Baw‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»

„Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55ÏËÂ :da Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«
Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈË È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»

ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק , זורק  הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק , לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק  בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח  כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע , טבילת ישנה בה ואף  ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי  בכלי  יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף 
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח ) הלכה פ "ד למעלה (ראה
כדי כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי  דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק  רשאי  אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי  שיהיה הוא הזיה, כדי  ושיעור
אצבעו  לקנח  שיוכל כמות רק  שם שיהיה ולא אצבעו,
מ :) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי  בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58Lka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓBc Ô˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ôwa Ck Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô˜a Ck Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙ÈÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ Ô˜a Ck Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ôw‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓBc¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ;Ìc‰ ÈÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê  «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓBc63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ב  למעלה ראה

בפ "א  עוד שם וראה מזבח , של לדרומו בנוי  היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי  מזרח . לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב :). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח ". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק  שהרי 
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי , ליסוד השיריים שפך  הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח ,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח  הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי  יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב ), מזבח  על הדם שמזין
העולה  מזבח  של המערבי  יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע  שהוא

דרומי ). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  יא),

.‡È˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc  »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰Bza LÙÓ L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»
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ÁaÊÓ ÏL ÈÚn‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ ÈÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח  כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי  לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח ), שעיר של (זוגו הפנימי  הכיפורים יום

טז. הלכה פ "א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב  הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח ) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב  ובצד מועד", אהל פתח  אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי , ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י ). הלכה (למעלה תחלה

.Èt ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc  ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Ît‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,ÈÚO‰Â t‰ Ìc ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
ÚLÂ ,ÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ ˙B˜ Úa‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙BLk  ∆ƒ¿ƒ¿≈

  

          
       

ועל   הבדי שבי בהזיות 'שמונה ' המספר דיוק  לבאר ויש 
עילאה  תשובה  להיות צריכה  ביוה "כ  התשובה  הפרוכת,
שמחה  מתו להיות צריכה  זו  ותשובה  שלימותה , בתכלית
תשובה  מחמת שק  "הלובש  בשו "ע  אדה "ז כפס "ד  דווקא 
בכסות  לכבדו  וצרי יו "ט שהוא  מפני  ביוה "כ  לפשטו  צרי
"קרעו  של ההנהגה   ע קשור אינו  יוה "כ   שצו היינו  נקיה ",
שמחה . מתו להיות שצרי אלא  'שק ', ולבוש  " בגדיכ
לוחות  בו  שניתנו   יו" שביוה "כ  למת־תורה  קשור זה  עני
נאמר  ובתורה  תורה , ענינה  עילאה  תשובה  כי  אחרונות"
וזה  שמחה . של עני לב " משמחי   ישרי ה ' "פקודי 
המספר  כי  יוה "כ , של בהזאות 'שמונה ' במספר שמדייק 
הבינה , בספירת שהיא  עילאה  תשובה  על מורה  שמונה 
השמחה , עניי – שמחה "  הבני  א" ענינה  הבינה  וספירת
ד 'עתיקא  הגילוי  המשכת הנהר" "רחובות היא  בינה   ובנוס

הרחבה . של באופ למטה  קדישא '
      

גדול.68) כהן של פר המשתלח .69)כלומר, של זוגו
ה"ב .70) יוהכ"פ  עבודת מהלכות בפ "ד ראה הארון, בדי 
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי 
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני  י ) הלכה ה פרשה
שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב  מה וזהו הבדים".

הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי  (ואף ֿעלֿפי  הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח , כהן בפר
כאן  שכתב  מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי  מהלכות בפ "ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב ). הלכה

.‚ÈÔÈÙOp‰ ÌÈt74ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe75Ìc ˜BÊ  »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Ît‰ ÏÚ ˙BÈf‰ ÚL Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïcn‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈe L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
‰f‰ ÁaÊÓ ˙B˜ Úa‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח , כהן שעירי75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח ) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני  את ה' לפני  פעמים שבע  הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי  ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק  (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,
טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי  לרבות "החטאת,

הקודש".77) פרוכת פני  "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
ÒÎ80‰BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ 81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ

˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ ÔwÓ84,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁÊÓ ˙ÈÓB„Ï ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב )79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ "ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב  חלק  ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י  הוא (כן
למנורה, הזהב  מזבח  בין ועמד נכנס  דמן, וזרק  ששחט  (299
בית  כנגד פעמים שבע  והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח 
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי 
נכנס ", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני  הפרוכת, על ההזאה שהרי 
מהלכות  בפ "ד וראה נח : (יומא ולפרוכת המזבח  בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב , הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי  שם שטעותֿסופר הפרי ֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח  קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ "ג (צוקרמנדל פ "ב  יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב  מזבח  בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי  כי  בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי  נג: נב : ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב ) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח  בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח .
(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני  אשר המזבח  אל "ויצא יח )
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כן  וכמו מזבח ", מכוליה דנפיק  עד המזבח , אל "ויצא נח :)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני  "מזבח  ה'" לפני  הסמים קטורת "מזבח  ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח  חוץ  עומד כיצד, הא ה'. לפני  כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי  שסובר למי  גם כי  רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע  שבה דרומית מערבית מקרן שהרי  צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח " אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני  תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי  – מבחוץ  נכנס  אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k t85Ô‰k  «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ

Lk  ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב  וגו' יחטא המשיח  הכהן "אם ג: ד, בויקרא
של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח , כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח  הכהן "ולקח  הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל  אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני  את ה' לפני  וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי . המזבח  שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח  ליסוד שיריים ששפיכת

משיח ). לכהן לכתחלה אף  צריכה פ '88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח  ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח  אלא לי  אין המשיח ,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח , כהן ולקח  תלמודֿלומר
העתיק : שם שמעוני  (בילקוט  אחר כהן קבל ואם משיח ,

כשרה". עבודתו "הדיוט ")

.ÊË‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙOp‰ ÔÈÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰Bza Ô‰a Lt˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

t ÔÈ„k ÔÈc  Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰ÙOÏÂ ,93ÛBO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ "א למעלה כו.90)ראה – כב  טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י  הלכה ו פרק  שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי  לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף  כאשר אותו "ושרף  יג).
עבודהֿזרה  שעירי  ואין ישרף , פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב  בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק 
המזבח , קרנות ארבע  על הזיות וארבע  הפרוכת, על הזיות

לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה
משיח . גֿד.93)כהן הלכות פ "ז להלן לטמא 94)ראה

ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ "ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי  שלמדים רבינו מדברי  שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי  עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט  פרשה אחרי  פ ' ובספרא פג.

.ÊÈBÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc  ÁÒt‰Â OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô˜ È‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆiL Áe«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓBc ˙ÈÁÊÓ98e‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

Ó‡ È‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙe OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק  ע "י 
ה"ו. פסח  קרבן מהלכות בפ "א גם וראה מרחוק . ולא

שופכן 97) והפסח  והמעשר "הבכור פ "ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי  היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח "מ  וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ "ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ "ב 
קרח 100)ה"י . (פרשת בספרי  ואמרו וי "ו, בלא "את" צ "ל

אחת". מתנה המזבח , על תזרוק  דמם "את קיח ) פסקא
אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי  שם: בספרי 

ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח 
כז) יב , (דברים נאמר כבר שהרי  צריך, אינו אומר יצחק  ר'
שיטענו  הפסח  ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח ). פיסקא ראה ספרי  גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח "מ  וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜BfL Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁf‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰ÈeÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙOp‰106:Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
ÌOa ˙‡Â ÌBÚ ˙‡107‰lÁz ˜BÊ :ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

ÚB˜Â ,ËÈLÙÓ Ck Á‡Â108ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב  כן ואחרי  קודם, זריקה כתוב  שבכולם
על  תזרוק  דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב  וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח 

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח  העולה את

קודם 105) הפשט  דאין מודו דכו"ע  "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני  רש"י  וכתב  זריקה,
זבח  רבינו, כתב  ה"ט ) (פי "ט  המוקדשין פסולי  הלכות
ובקרית  משנה), (כסף  פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט 
על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב , כאן ספר
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קכי                 
         

העולה". את "והפשיט  ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח ",
לירושלים.106) מחוץ  הדשן למה 107)בבית הכוונה

פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב 
וכן  משיח . כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי  נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח , כהן פר (אצל
רפ "ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט  שלא ניתוח  ע "י  להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח . ע "י  כאן אף  ניתוח , ע "י  להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף  הפשט , ע "י  להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי 
שלא  ניתוח  ע "י  כאן אף  ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט , ע "י 

כאן). המוריה הר (ראה פ "א 108)בהפשט " ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ  ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
BÚ :Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰110 ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙BBÚ Ï‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111dOa ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

dBÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï 113 LÈ‡ ˙ÏÚ :Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ
LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן
עור  אלא לי  אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי  עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב ".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי  בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף  מרבה שאני  "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי  כל אף  קדשים, קדשי  עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע  "כגון
שם). זבחים (רש"י  למזבח " היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח " לגבי  שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ ÔÈ‡  ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ ÔBÚ 116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙BBÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף  כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט ). המוקדשין פסולי  מהלכות במשנה.116)פי "ט  שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט  הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי  מהלכות פ "ד שם 118)ראה ראה

כא. פי "ג:119)הלכה ומנחות פי "א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב  בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע , (=בעלי  כהונה גדולי 
לכל  שבתות בערבי  אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע ,

ומשמר". משמר

.‡Î˙Èa‰ ˜„Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e˜iL ÔÈcL ,ÌÈÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121 ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ët  LÈ‡ ˙ÏÚ :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„Ï eÏtÈÂ ˙BBÚ‰ eÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈÎBk125Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ „Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח .120) ולא הבית לבדק  עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ "ד: פ "ד בשקלים יהושע  כר'

אליעזר  רבי  ונקבות, זכרים מזבח , גבי  על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע  רבי  וכו'. עולות לצרכי  ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק 

לעולת 122)כאן. פרט  איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי וכו'. להקדש פרט  מאי  וכו', יהודה ר' דברי  הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק  עולה למתפיס  פרט  ינאי , א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט  לעיל, דתני  (להא לה מוקים במאי  מר,
יהושע  וכרבי  נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י )

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי  "הני  בגמ ': שם
מילי הני  הקדישו, חולק  אדם דאמר יהושע  לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק  תפיס  עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י )". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ '

נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי  אין ח ), ז, (ויקרא איש
מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר

בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי  הכסף ֿמשנה וכתב  שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי  נכונה,

לישראל. גר בין לחלק 

   1 
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË˜‰Â :Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב  כי  "אדם גֿד) א , (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב  טז) ט , (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב 'ספר וראה כמשפט ". ויעשה העולה

רומי .3) בדפוס  הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב ". פ "ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח  ואחרֿכך העור את
ועי ' לנתחיה", אותה ונתח  העולה את "והפשיט  ו) א,
מנתחין  כיצד ה"הֿט , להלן וראה במשנה. - ב  נג, בזבחים

העולה. את

.ÌÈOk ÈL‡aL Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈

ÔÈaÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈÈË˜Ó 9eLt Ì‡Â ,10‡Ï  ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…
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eÏÚÈ11Ìc‰Â Oa‰ EÈ˙ÏÚ :Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»
eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15ÈÊÁÈ ‡Ï 16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆

.ÈÊÁÈ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י  במשנה. - ב  פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב  הפשט , בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי  אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאף ֿעלֿפי 

ראשו". אצל  ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי . ט ) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט "ז). המוקדשין פסולי  מהל' (פ "ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק  הרי 

מזה, שנשמע  הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,

שם). (רש"י , כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי  רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף  הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ .
(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח  על פקעו

בדברי16)ט :). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,
"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט  רבי , של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי  לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי  מחזיר אתה ואי 
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק  דורש רבי 
פסולי מהל' פ "ג (להלן כמותו פסק  ורבינו ירדו, – המזבח 
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט "ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י  וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב 'תוספות'. ועיי "ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי  כצורתה, המשנה לשון העתיק 

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈÈ‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,ÈÊÁÈ  «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
ÈÊÁÈ ‡Ï  ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

Oa‰ CÁ˙21Ô‰ÈÏÚ LÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
ÈÊÁÈ ‡Ï  ˙BˆÁ Á‡ ,ÈÊÁÈ  ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם  המזבח 
חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי  אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי  חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי  נמי .
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי ". צריכא,
אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי 

ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי  ממש, בהם יש אם אבל צות.

אומר: הוא שהרי  חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,
הלילה". כל המזבח  על מוקדה (שם):21)"על בגמרא

שנתקשו  "קשים רש"י : ומפרש בשרירי ", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני  יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע  יוחנן, רבי  "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח  על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע  איני  הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן

.„ÁznLk24Ïk ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ,‰ÏBÚ‰ ÈÈ‡ ¿∆¿«≈«≈¿≈»»ƒƒ∆»
LkÏ ÌÈÁ˙p‰25ÌL Ì˙B‡ ÔÈÁÏBÓe26Ck Á‡Â . «¿»ƒ«∆∆¿ƒ»»¿««»

ÁaÊn‰ L‡Ï ÌÈÈ‡‰ Ïk ÔÈÏÚÓ27„Èb ÈÒÓe . «¬ƒ»»≈»ƒ¿…«ƒ¿≈«≈ƒƒ
Óe ÁaÊn‰ L‡a ‰Lp‰ÔLc‰ Èab ÏÚ BÎÈÏL «»∆¿…«ƒ¿≈««¿ƒ««≈«∆∆

ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL28L‡‰ ÏÚ ÌÈÈ‡‰ Ïk ˜BÊÂ .29, ∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿≈»»≈»ƒ«»≈
‰˜ÈÊa Ìc‰L ÌLk  Ìc‰Â Oa‰ :Ó‡pL30Ck , ∆∆¡««»»¿«»¿≈∆«»ƒ¿ƒ»»

‰˜ÈÊa Oa‰ Ïk31Ô˙B‡ CBÚÂ ÊBÁ Ô˜BfL Á‡Â . »«»»ƒ¿ƒ»¿««∆¿»≈¿≈»
L‡‰ ÏÚ32ÌÈÈ‡Â .Ì˙‡ Ô‰k‰ CÚÂ :Ó‡pL , «»≈∆∆¡«¿»««…≈…»¿≈»ƒ

ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡  ÁaÊnÏ ÔÏÚ‰ Ck Á‡Â Ô‡ÏvL∆¿»»¿««»∆¡»«ƒ¿≈«≈»∆ƒ
ÁBÁÈ ÁÈ33. ≈«ƒ«

לנתח .24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי  וכו' שוחט  מי  השני 
ולמטה  הכבש מחצי  ונתנום "הלכו ב : לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"י ֿיח : להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ "ד וגם במס '26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי  ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ "ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי  ועל המלח  בלשכת נתונה, המלח  מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי  על וכו', מזבח  של ובראשו
הי "ג. מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב , (ויקרא שכתוב  במה הדבר, מקור
הי "א. שם מזבח  איסורי  בהל' וראה מלח ". תקריב 

אברים 27) מעלה מי  הרביעי  וכו' "הפיס  א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב : לב , תמיד במשנה וכן למזבח ". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי  והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח  גבי  על העלאה כל ובוודאי  למזבח ".
הי "ג: הבחירה בית מהל' בפ "ב  רבינו שכתב  כמו זריקה,
ליתן  כדי  למזבח  הכבש בין מפסיק  היה מעט  "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב : צ , בחולין הונא רב  דברי 
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח " חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ "ב ). פ "ב  תמיד המשנה, (פירוש המזבח "
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,
הקריבהו  ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח , מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי  לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח  ועל שלם, כשהירך מעלהו

שם). רש"י  שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי  א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי  וגם עליו, חולק  לא יהושע  רבי  גם
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משנה'. ב 'לחם וראה סב :) שהרי30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח . הדם וזורק  בין 31)בארץ  מפסיק  היה מעט  שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח  האיברים ליתן כדי  למזבח , הכבש

הי "ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ "ב  ב 'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי "ב ) פ "ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק  יהא יכול בזריקה. הבשר אף  וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק  אלא מרחוק , שזורק 

.(4 485 (עמ ' פ "ד זבחים תוספתא ועי ' זבחים 33)ועורך.
הי "א. פ "ד למעלה וראה רב . של מימרא - ב  מו,

.‰‰È‰ ‡Ï ?‰ÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÁzÓ „ˆÈk34˙‡ BL ≈«¿«¿ƒ∆»»…»»≈∆
Ï‚‰35ËÈLÙÓe Ba ‰ÏB˙Â B˜B ‡l‡ ,36‰È‰ Ì‡Â . »∆∆∆»¿¿∆«¿ƒ¿ƒ»»

‰iÏz ÈÏa BËÈLÙÓ  BL37‡e‰L „Ú ËÈLÙÓe . «¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ«∆
‰ÊÁÏ ÚÈbÓ38L‡‰ ˙‡ C˙BÁ ,‰ÊÁÏ ÚÈb‰ .39B˙BÂ «ƒ«∆»∆ƒƒ«∆»∆≈∆»…¿¿

ÌÈÚk‰ ˙‡ C˙BÁÂ .Ô‰ÎÏ40Á‡Ï Ô˙BÂ41ÌÈÏLÓe , ¿…≈¿≈∆«¿»«ƒ¿¿»¿«≈«¿ƒ
ËLÙ‰‰ ˙‡42BÓc ˙‡ ‡ÈˆBÓe l‰ ˙‡ ÚB˜Â .43. ∆«∆¿≈¿≈«∆«≈ƒ∆»

Á‡Ï Ô˙BÂ ÌÈ„i‰ ˙‡ C˙BÁÂ44ÈÈÓÈ Ï‚Ï ‰ÏÚ .45 ¿≈∆«»«ƒ¿¿»¿«≈»»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈˆÈa ÈzLe ,L‡ ‰ÎfL ÈÓÏ B˙BÂ BÎ˙BÁ ¿¿¿¿ƒ∆»»»…¿≈≈ƒ

dnÚ46eÏbiL „Ú ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÚB˜ Ck Á‡Â . ƒ»¿««»≈«∆«¿≈»«∆ƒ»
ÌÈÚn‰47„t‰ ˙‡ ÏËBÂ ,48L‡‰ ÏÚ B˙BÂ «≈«ƒ¿≈∆«∆∆¿¿«»…

‰ËÈÁM‰ ˙Èa ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ49ÌÈw‰ ˙‡ ÏËBÂ ,50 ƒ¿«¿»«≈«¿ƒ»¿≈∆«¿»«ƒ
Á‡Ï Ô˙BÂ51. ¿¿»¿«≈

מ "ב .34) פ "ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט . קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי 

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח  לפני  הפשט  צריכים
שגמר  לפני  לנתחם מותר – הפשט  צריכים שהם שאע "פ 

הבהמה. כל את ה"י ,37)להפשיט  פ "ט  להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע  את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב 
פ "ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס ". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי ויתכן אמורים, הדברים בשור כי  ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט  מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע  עד ויורד
עד  ההפשט  מלגמור הניח  "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט  ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי  לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידי ֿזה מ "ג) פ "ט  (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח ", "והפשיט  ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
הוא  ההפשט  כי  ה"א) פ "ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא'
התחלת  לפני  הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח  לפני 
ח ֿט ) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט 
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט  גמר לפני  נחתכים הם ולפיכך נתחים , בכלל

הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי 
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע 
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב  מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי  ממש, ברגליו לתלותו שאי ֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט ".42)הראש. את גמר) =) "מירק  במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי  נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב , הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי  מהל' פ "א להלן (ראה למזבח 
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב  וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב  שמגיע  עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי  חיבורו, ממקום הלב  שקרע  כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי  דלהלן, הקריעה לפני  והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע  "ואח "כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי  חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי  לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני  חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב , למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב "ד המצוות על מעבירין שאין לפי  הלב , שקרע 
הבהמה  כובד שעדיין משום כתב : שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני  תלוי45)הימני  שהקרבן "מפני 
לשון  למיתני  שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק 
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי  ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי  עולה היה ברגלים להתעסק  צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב "ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף , החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב  מה ראה כן, לפני  חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי  עמה" ביצים וב ' בה, שזכה למי  ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע  ואח "כ מבחוץ  שהם הכבש רגלי  בשני 
לתלות, יכול היה לא רגליו שני  חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח  היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב "ד). קורע " ואח "כ הקרב "48)תלוי  שעל "חלב 
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב  (כז.) דחולין בפ "ב  מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב ) א,
את  נושא כשהיה שהרי  שם), (חולין, מעלה" של כבוד
הי "א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש

גנאי . הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם

.ÂÌÈÓa ÔÁÈ„Óe CÏB‰52ÌÈÚk‰Â w‰Â :Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
ÔÈÈa ‡Ï  ÌÈna ıÁÈ53‚ÊÓa ‡ÏÂ ,54‡La ‡ÏÂ , ƒ¿««»ƒ…¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»

ÔÈ˜LÓ55ÔÈLk ˙BÓÈn‰ ÏÎÂ .56Òk‰ ?ÔÁÈ„Ó ‰nk . «¿ƒ¿»«≈¿≈ƒ«»¿ƒ»«»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



קכד                
         

[ÔÈÁÈ„n‰] ˙Èa d˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó57dkˆ Ïk58; ¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ»»¿»
ÌÈÓÚt LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÈw‰59Ô˙B‡ ÔÈÁÈ„Óe . «¿»«ƒ≈¬ƒƒ»¿»ƒ¿ƒƒ»

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי53)שם פ ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב , בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ "ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י  יין ואחד מים חלקי  שני  יחד,
הי "ב . פ "ח  וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ "ג:57)בזבחים פ "ה במדות
הקדשים", קרבי  מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס  והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ "ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי "ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי  כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם

שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ "ד, שקלים ממס ' (פ "ו ששנינו כמו
בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ "ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי "ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני  וזהב  מכסף  ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח ".
שאחד  שאף ֿעלֿפי  אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב 'ירושלמי '
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח  שלא הוא הנסים

הנס ). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„k‰ ÔÓ ‰‡‰ ˙‡ LÈÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„k‰ Úaˆ‡Â„k‰ ÔÓ63„k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰„M‰ „Ú „BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰„Ma68˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „k‰Â ,Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ "ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי  שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף  (ראה הימני  הדופן עם קרב 

ומפרש). (הרא"ש ה"ח  להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ  עם קריבה היתה הכבד אצבע  "כי  במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט ), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י , ד, ג,
(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט  שיהא ז"ל רש"י 
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע 
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב  קדשים,
המוריה' ב 'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא

הי "א). פ "א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם

מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב "ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב , שני  ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע "ב  המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב 'מאירי ' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי65)בסוף  ונותנו החזה "נוקב  במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי  הקרקע  את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי  בין נקב  "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי 
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע  עם בו תלויין והלב 
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק  שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק 

שם). (ראב "ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי צלע  של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב "ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב "ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח ). סוף  להלן (ראה השמאלי  בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי  מלמעלה צלעות שתי 

המוריה'). ('הר ה"ח  במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈

ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡‰Â l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dzÁa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰„M‰Â ,Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי  על גרה ונקרא לצוואר,
(כסף ֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח  צלעות "שתי 

מצד  צלעות שתי  בה הניח  ועכשיו הימני , הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח  לומר שייך לכך השמאלי , דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי .74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי  שהניח  "ומניח " הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח " כמו לדופן
צלעות, שתי  הדופן אצל הניח  לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי  היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי  שגם מפרש הראב "ד אבל (רא"ש). העוקץ " עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי  מלמעלה צלעות שתי  מניח  היה הימני 
ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי  אצל כלומר,

שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע  מניח  מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ  מחוברות מהן
מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע  כן
מחוברות  שלעוקץ  באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ 
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צלעות. ארבע  – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע 
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף  וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב "ד
שם  יוםֿטוב ' ב 'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב , שהוא
"לעומת  ט ) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב  מ "א), פ "ג
השדרה  סוף  "שהוא כתב  לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ "ג רע "ב  וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי  הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב "ד). (המפרש, שתי83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי  שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני  לפרשם חש ולא ה"ח ), למעלה (ראה

ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי  ונתנה השמאלי  רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ "ל כתב , הרמב "ם על אברהם' 'באר

הי "ג. להלן ראה העוקץ , את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת
ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי  "אין ה"ג) פ "ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף  הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?LkÏ ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ  ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡‰88Ï‚e L‡a 89BÈÓÈa L‡‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ˜Â ,BÚBÊ ÈtÏk BÓËÁÂ91˙Èe , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ „t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ dBÚ ˙Èe ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי89)הכהן הימנית רגל  והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח  יב ) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי  ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב  בו שיחזיק  "כדי  (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב "ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח  אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
שני מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב  האבר ונושא ידיו בשתי  אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.
הרגל  של החוץ  דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף  חיבורו
חוץ , כלפי  נמי  הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין

('תפארת  טפי " שפיר דהכי  אצבעותיו, ראשי  כלפי  דהיינו
(ראב "ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי  ישראל'),

.ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa  «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני .95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח "

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚e ı˜Úa 99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe102. ≈»«

השלישי .98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי "א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ  ראש את מניח  והיה (מפרש), בעוקץ  דבוקה
שהיא  האליה (עם השני  וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב 
ידו  פס  על להחזיק  ויוכל יעכבו שלא כדי  תלוי  היה ארוכה)
הראב "ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי  הכבד אצבע  גם

ימין.101) יד על העוקץ  עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ‰103‰be ‰ÊÁa 104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי .103) שם.104)הכהן משנה,

.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa 106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי .105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊa ÔÈe˙ ,ÌÈ˜a 108ÏÚ ÌÈÚÎe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ Ok ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈw‰ ÔÈÎÈÏBÓ  ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»

ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ 115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי .107) (ראה 108)הכהן גדולה כף  היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע "ב ). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ  והכרעים "והקרב  יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב , על שהכרעים הרי  המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב . כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי  הכבש, מן
לשני הקרבים את לחלק  הכוונה ואין הי "ד), פ "א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ "ו). מקטירין 111)פ "ב  העולה, אברי  הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי  שם:
משום  בחביתין", "השמיני  שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות
מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ "ו אבל חביתין,
המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן

שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום
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קכו                
         

שני האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי  שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי  ההין, רביעית
לשני הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ "ב  למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני  אלא כהנים, לשני  היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני  הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ Ok‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף  כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈOÚÂ ‰Úa‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ BM‰118ÔBL‡‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .OÚ „Á‡Â ÈÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ È‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ "ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי  בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי  שהוא

.ËÈBL ÏL ÏB„b‰ ‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ  ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï‡ ;eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ  ˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ "ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
LkÏ125‰BÙe126BqÏ127˙ÈÓBc Ô˜Ï BÏ ‡e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dtÚ130ÏÈcÓe131‰ÏeÒt  ÏÈc‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt  Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰Lk  L‡‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»

ב .124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי 
ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט  עלֿידי 

הבחירה  בית מהל' פ "ב  למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן

יד. (פ "ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב  הוא
סה.) (זבחים שאמרו ואף ֿעלֿפי  ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח " בראש מליקה אף  המזבח , בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב  מוכיח  שם הברייתא המשך הרי 
שאפשר  הסוגיא בסוף  הדבר וטעם (עיי "ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב  גבי  על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף  עולת שהיתה בזמן
לא  כי  ממש, המזבח  בראש עולה היה אז ה"י ), פ "ז (להלן
זבחים  רש"י  ראה מערב , לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
 ֿ יום וב 'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ "ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ "ג. פ "ו זבחים טוב '

משום 128)כח ). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ "ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני  הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף  שעולת בזמן כי  ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני130)להלן אחורי  הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר , העוף .
ו'תפארת  ורע "ב  שם, זבחים רש"י  ראה הצוואר. אחורי 
"ממול  הכתוב  בה ביאר לא העוף  ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף ",
"ומלק ", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק ", ח ) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק  שם: (כמפורש עורף  ממול (בחטאת)

עורף ". ממול (עולה) כאן אף  חותך 131)ערפו"), כלומר,
(חולין  מעכב  אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני 
זאת  ולמדו שם). משנה' וב 'לחם ה"ו, פ "ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק  טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף  לעצמו, והגוף  לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף  לעצמו
יבדיל", "ולא ח ) ה, (שם העוף  בחטאת שנאמר שממה כתב 
 ֿ יום ב 'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף  בעולת כי  ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב ' במשנה - ב  סד, שם
(סה: שם וב 'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב 'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט ) פי "ח  דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט  הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי  ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף  בעצמו
כי ויתכן עיי "ש. מעכבת, אינה הבדלה אף  מעכבת, אינה

בפי רבינו כתב  שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב , הכתוב  עליו ששנה כמו זה והרי  מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק 
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח , לקיר ובגוף 
ה"ז) פ "ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב 'ספרא' המזבח ", קיר
ומוצה  ובגוף  בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף  "עולת מ "א): (פ "א קנים
סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
לאחר  דעתך על תעלה וכי  (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק 
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר
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קכז                 
         

קכו, הערה למעלה וראה המזבח ". בראש מיצוי  אף  המזבח ,
מזבח . של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב  זבחים,

סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ "ט  (שם וב 'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף  דם שמיצה אע "פ  "עולה,
הגוף , דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ  יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי ". בגוף  דמים, דרוב 

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ137BÏ ‡e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡n‰ ˙‡ ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙ÈÏ142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח , קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח ". וסופגו למזבח , מליקתו בית והקיף  הראש את
סומכו  למזבח , מליקתו בית את והקיף  רש"י : שם ופירש
שם. הרע "ב  פירש וכן הדם". שיתמצה כדי  בקיר, ודחקו
הגוף ", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב  לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח  זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי  ע "כ

מיצה. כבר שהרי  אש 137)מיצוי  על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח . שבו 139)שם הזפק  "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף  והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק  את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם
מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי  והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי  המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי  הוא "בידו", רבינו שכתב  ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי  דבי  כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב "ן כתב  וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י  אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי  כמו מאוס , ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב  סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב "ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח  אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ "ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ "ב  (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי "ב ). ומוספין תמידין

.ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa  ÂÈÙÎ B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc‰Ï CÈˆ144 ÏÈc‰ Ì‡Â .ÏÈcÈ ‡Ï :Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡n‰ ˙‡ ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
Á‡Ó da ‰pML Ïk  ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»

ביד,143) אלא שיסע  אין ושסע , רבנן: "תנו ב : סה, זבחים
הגדי ". כשסע  וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא  וכן

('תפארת 144) מזה" זה הגוף  חלקי  שני  קורע  "אינו

ה"ו):145)ישראל'). (שם ב 'ספרא' הוא וכן במשנה. שם
שמח '). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי  רבינו, הסביר שמיני ) (כלל המצוות' וב 'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח  בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף  עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח ". תקריב  קרבנך כל "על יג) ב , (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח  ב 'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ôtva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
ÛÚ151‡È‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ Ì‡ .152,‡ÈÓe CÈÏBÓ  …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

Bc  Ôtva „BÈÂ ÒBc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e˜Ú154LLBÁ BÈ‡ 155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰„L157˙˜ÙÓe158Oa  ‡Ïa159 C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È‰  Oa160CÈˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡  ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ Lk ÛÚ‰ ÏÎÂ .Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ  מליקה, מצות כהנא, רב  "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י  ומפרש מצוותה". היא וזו
דורס  וזהו צנון, שחותך כמי  למטה וחותך דוחק  הוא כלומר,

שח  מהל' בפ "ג (וראה ההלכה בהמשך הי "א).שלהלן יטה
"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ "ז (שם ב 'ספרא'

ומלק " "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף  בחטאת מולק  "כיצד אמרינן: פ "ז, זבחים
העוף , בחטאת שמולק  כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק 
מבדיל  היה העוף  שבעולת אלא העוף , בעולת מולק  כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ "ב  דברי153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס  =) ויורד קוצץ  מליקה מצות שאומר כהנא רב 
מוליך  אין, ויורד קוצץ  למימר: אבין רבי  "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב  ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף  אימא: מצוותה", היא "זו ומאי  כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי "ד: שחיטה מהל' פ "ג ראה
ונשמט  הוושט , או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ ' בעוף ", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי  "תני 
בר  רמי  דתני  הא קיסי , בר רבין לי  אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י  ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי  סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח , א. כא, וחולין ב . רש"י157)סה, השדרה, חוט 

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ "ט  וראה שם, זבחים
העורף ". שבתחילת לפולין מבחוץ  תחילתו השדרה,

שם.158) רש"י  הצוואר, רש"י159)עצם סביב , המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב : סה, שם
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קכח                
         

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב  מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב  חותך הוי  אי  הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י  הן" מסיני  למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני חותך אלא לשני , אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב . סה, זבחים א.162)אביי  סח , זבחים משנה,
שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט  ב : יט , חולין משנה,

ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק  כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י ), הצוואר לצד ששוחט  הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב  "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י  העורף  "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף  רוחב  כל כלומר, למליקה",
אחורי כל (שהוא העורף  מול ורק  אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),

ה'תשע"ח  אדר י"ט  שלישי יום 

   1 
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈeÓ‡‰ LÈÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B  ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈeÓ‡‰10‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ dOa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח ) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב  איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק  למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב , הלכה ה פרק  למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח :6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ  אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק  על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ  אלא לי  "ואין אמרו: יג) ב , (שם תמלח "
וכו', אשם ואימורי  חטאת אימורי  וכו', הלבונה את לרבות
מלח ". תקריב  קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב  ד הלכה ו פרק  [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק  מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן ח ֿי )9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי  וגו' חלב  כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח  א: פרק  זבחים בתוספתא
בין  בכלי  בין ביד בין האישים גבי  על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי  על ואף  כשירין". אלו הרי  בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי . גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט ) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".

מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.˜BÊÂ ËÁBL ?˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚB˜ Ck Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈeÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÔBÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙBOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙Èa21. ¿≈«∆∆

ט ).12) הלכה ה פרק  (למעלה בפרק 13)באצבע  למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב  ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב  הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי  אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס ",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי 
משאר  טפי  הנשרפות בחטאות כלי  דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב  הרמה, לשון בהו דכתיב  משום זבחים,

בכלי ". והוי  כל 17)והרים, "על יג) ב , (שם שנאמר

מלח ". תקריב  קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב )19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ 

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ  אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ  אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ  למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי  לומר, צריך שאין למחנה מחוץ  אל כא)
שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף  כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ  אומר כשהוא
כבר  שהרי  לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ  אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף  הדשן שפך על יב ) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי  העור הפשט  בלא אבל העולה, כנתחי 
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב )
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב ) הלכה שם,
ח ֿט ) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח  ידי  על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי ניתוח , ידי  על כאן אף  לנתחיה") אותה "ונתח  ו א, שם
העולה) את "והפשיט  שם נאמר (שהרי  בהפשט  להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט , נמי  כאן אף 

בעורו". בשרו כך בקרבו יב )21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף ". הדשן שפך "על

.‚‰ÙOÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a  „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBO Be .24ÈeÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈÈÚOe ÌÈÙe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú‡ Ì‡ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa ‰˜ÈÊ26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈeÓ‡‰ eÏ B‡ Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב  אמר קד: בזבחים
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מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי 
יותר, היו הדשן, שם להניח  הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ  שהרי 
ודישון  העוף  מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי  מזבח 

מזבח .23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי  פסולי 

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף " באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי קדשים קדשי  לפסולי  למדו ומכאן תשרף ", באש
שרק  רש"י  ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי  פסולי 
שריפתם  אף  העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי  אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף  בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע  אף  זריקה, אחר אפילו כי  שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי  שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי  בעזרה, נשרפים וודאי 

.„Be .‰Èa BÓLe ,˙Èa‰ ‰a  ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú‡ Ì‡ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙBO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ  ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ
ÔLc‰ ˙Èa ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLeÈÏ30ÔÈÙBO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ

.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙO Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי  "תני  שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע  הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י : ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב ) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈle Êa ‰Lk ÔÈÙOp‰ Ïk ˙ÙOe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙOp‰‰Ê31ÔÈLk ÌÈˆÚ‰ Ïk  «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡‚e L˜a elÙ‡ ,Ô˙ÙOÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡  L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק  נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
Btˆa „BÈÂ ,e‡aL BÓk ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈcÓ BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡  B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt  ÏÈc‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈcÈ ‡ÏÂ BtÚ ÏenÓ BL‡ ˙‡ ˜ÏÓe :Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ ÈÈLe40‡Lp‰Â :Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿

א,34) (ויקרא וכו' ומלק " "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט .35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק  היה וכו' העוף 

מהגוף . הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט )38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח ". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח . קיר על ומזה בכלי ) ולא באצבע  (ולא ובגוף  בראש

הסקרא.39) מחוט  למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח  מליקתו בית ומקרב  "שמקיף  שם רש"י 

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,42Ok ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי (שנאכלת העוף " חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL Á Ï‡ d‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„BÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰Lk  ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק . ימין ביד שהרי  השמאלית", יד "של
(רש"י לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע  בין רגליה שני  "מכניס 

האצבעות 44)שם). בשתי  מכניס  הכנפיים שתי  כלומר,
לאצבע ". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב  על "העוף  כלומר,
ומולק  אצבעות שתי  רוחב  כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף ". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„Ïe ,d˙˜ÈÏÓÏ Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰Lk  ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜ ‰˙È‰ ÌÈ„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ ÈÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«
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ÛBÚ‰56‰a ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓBc Ô˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜Ï ÔÈÙ  d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח .48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט 
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח . שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח  יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח  על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח 

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי . היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח 
שבו  מפני  המערבי , היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע  הוא
תחילה, פוגע  הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח 
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע  הדרומי  היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס  לא שבדרום שהיסוד ולפי  בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי  - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח ". גבי  על המים את מנסכין החג ימי  שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף 
כמין  נקבים שני  היו דרומית מערבית "בקרן כי  למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני  שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום
שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק  (ששם הדשן לבית קרוב  יותר

הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ Cc ÔÈÏBÚ  ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO Cc ÔÈ„BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,ÔwÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
˜ÚÏ ÔÈÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב : שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח ". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח .61) הדם. ושיירי  והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט  למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף , ואינו מחוט 63)למזבח 

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי  "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח  בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח  פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי  דברי  המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי  בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב  אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח 

.È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68ÔwÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓÏ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈÓBc¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ,˙ÈÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ  ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח  את להקיף  לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי  סד. בזבחים רש"י  פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט  כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב  רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף  כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי  כתב  וכן מקיף ", הוא כך המזבח 
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי 
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי  לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

   1 
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈

Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË  „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ
‰ÊÚa9L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ L‡Â :Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆

L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה העוף ,3)לשון חטאת  דם  ולא
ב . הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח , מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי מן וניתז בכלי  ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י . הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס  שבין מההיקש כן למד רבינו כי  ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק  צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי  "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס  כן כמו במים", ושוטף  ומורק  בושלה
להכשיר  אין בכיבוס  גם אם בדבר ספק  שיש אלא במים.
לגבי יב  הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.C‰ BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È‰  ‰Lw‰ BÚ‰ Ï‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :Ó‡pL16,a„Ó e˙k‰ ˙ËÁLa  ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆
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קלי                 
         

העור 11) ואחד השק  ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס ". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט , עור לרבות מנין בגד, אלא לי 
הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי  וכו' (שם) תכבס  עליה
ההפשט . לפני  ולא כיבוס , טעון שהופשט  אחר דווקא כי  ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק " מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י  (ראה ניתז 13)עזים אם כי  ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי  כיבוס  טעון אינו מתכת כלי  או עץ  כלי  על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס , בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי  כרבנן פוסק  ורבינו הכל. לדברי  אותו מכבסים

כיבוס . בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב . שם משנה
הכתוב  שאין אע "פ  כיבוס , טעון זה הרי  הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט ) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח ) (שם, שנאמר כיבוס ,
.(2 495 (עמ ' פ "י  זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס  עליה יזה צב .17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי 

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡  ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜ÈÊa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס . טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס . טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי  כיבוס . טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב ) (שם, כתיב 
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב 
שמעון, כר' רבינו ופסק  הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי "א  שם טוב ' יום ב 'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב  ממה כאן, רבינו דברי  על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני  כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ  לזמנה חוץ  "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב  כלומר,
שלא  נשחט  אם כן וכמו למקום, מחוץ  או לזמן מחוץ 
פסולה  – השם שינוי  במחשבת שנעשתה החטאת כי  לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פט "ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף  שהרי  דמה", "וזרקו גרס  שלא ברש"י 
להלן  (ראה כיבוס  טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס ' ראה אבל ,
הוא, דחוי  דדם לומר בפסולין איצטריך כי  שכתבו דמה,

הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק  הנותר ואין
ויזרוק .

.„„Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡L25Èe‡Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»

ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆
‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ ≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»

„Ïa Ô„B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס , טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי  לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי , כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ "בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס  טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי  שהוא
הראוי בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי 

טומאה"). לקבל הראוי  כל אף  טומאה, שם 26)לקבל
ב .27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי , למעוטי  לכיבוס  "ראוי  צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י 
שמגררו  מודים הכל כלי , לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק  רבינו, שפסק  ט ) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס , מחייבת הדם
הדם  אין הרי  לכיבוס , ראויים שאינם מפני  מתכת כלי למעט 

עיון]. וצריך בהם, נבלע 

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡  ‚c‰ BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡29:‰Ó‰a‰ BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡  ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË 31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡ ‡e‰ È‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי  דבר אלא כיבוס  טעון אינו כי  ד) הלכה
רבינו  (ובדברי  יג משנה כלים ממסכת פי "ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי  גֿד), הלכות כלים מהלכות פ "א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ "י  גם וראה טומאה. מקבל
משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי 
למדו  השמועה מפי  עור", או בגד "או לב ) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י ) הלכה ו פרשה שמיני  פ ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ " הגדל מין עור אף  בארץ ,
עור  כי  ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב  מה ולפי 
דם  עליו ניתז אם העוף  עור גם טומאה, מקבל אינו העוף 

כיבוס . טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי 
לקבל  הראוי  כל אף  טומאה, לקבל הראוי  בגד מה "בגד",
מקבל  ואינו לכלי  ראוי  אינו הופשט , שלא עד ועור טומאה.

יהודה.31)טומאה. רבי  כדעת במשנת הוא 32)שם כן
שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט : בשבת
וראה  נכון, אל מיושב  הכל רבינו, ולדברי  מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
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קלב                
         

‰tˆ‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«
dÓcÓ ‰fÈ L‡Â :Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡  „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»
Èe‡Â ,˙L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ ÈzÓ‡ ‡Ï …»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»

‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס ". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס ". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס ", טעון
שרת  בכלי  אחרֿכך שיאספוהו אף ֿעלֿפי  להזאה, שוב  ראוי 
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פ "א (להלן
הרצפה  על הכלי  מן נשפך ואחרֿכך בכלי , הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי  בהלכות (להלן לזריקה ראוי  שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס . הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י  צב : בזבחים ועיין ה, הלכה פ "ו צו פ ' בספרא

אוספו. אי  אלא 36)ד"ה כיבוס  טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי  בכלי  שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס , טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי  (=שנתקבל להזאה בראוי  אלא לך אמרתי  לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק  מתמעט  הקרן מן ניתז ואף  שם)". רש"י 

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט  יזה", אבל 37)"אשר
לפי צג:), (שם כיבוס  טעון אינו הזייה, כדי  בו אין אם
ט . הלכה ופ "ה ח , הלכה פ "ד למעלה ראה להזאה. שפסול

.Ê˙Bzn‰ Úa‡ Ô˙38ÏÚ ÒBk‰ ÔÓ Êz Ck Á‡Â »««¿«««»¿««»ƒ«ƒ««
Èt ÏÚ Û‡ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡  Ìc‰ ÈÈMÓ „‚a‰«∆∆ƒ¿»≈«»≈»ƒ««ƒ

„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈÈM‰ ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL39˙B‡hÁa ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…»««¿»ƒ««¿¿≈¿«»
˙BÙOp‰40. «ƒ¿»

דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי  ז, הלכה פ "ה למעלה ראה
החיצון". המזבח  קרנות ארבע  על מתנות ארבע  טעון

כיבוס ",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט .) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי  ליסוד הראוי  מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י  ראה ליסוד)",
 ֿ תלמוד כיבוס , טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט  יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יב ֿיג, הלכות פ "ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס  מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי  כי  לט .) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה וראה כיבוס ,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡  B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
Òeak ÔeÚË42ÔÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ ÈÈML ; »ƒ∆¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ

‰Èf‰Ï43. ¿«»»

קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט , פ "ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי  שבמזרק  שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס , טעון אינו באצבע  הנשאר הדם - כיבוס , וטעון

"וצריך 43)להלן. ח : הלכה פ "ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול

שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק , בשפת אצבעו מקנח 
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי 

.ËÔeÚË ÈM‰ „‚a‰ ÔÈ‡  ÈL „‚Ï „‚a‰ ÔÓ Êzƒ«ƒ«∆∆¿∆∆≈ƒ≈«∆∆«≈ƒ»
Òeak44Òeak ÔeÚË BÈ‡  ‡ÓË „‚a ÏÚ Êz .45Êz . ƒƒ««∆∆»≈≈»ƒƒ«

ÔÈlÁ Ìc ˙‡hÁ‰ Ìc ÏÚ ÊzÂ ,„‚a‰ ÏÚ ˙‡hÁ‰ Ìc«««»««∆∆¿ƒ«««««»«Àƒ
Òeak ÔeÚË 46B‡) ,‰lÁz ÔÈlÁ‰ Ìc Êz Ì‡ Ï‡ . »ƒ¬»ƒƒ«««Àƒ¿ƒ»

ÔeÚË BÈ‡  ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzÂ ,(‰ÏBÚ Ì„ elÙ‡¬ƒ«»¿ƒ«»»«««»≈»
Ba ÚÏ ‡Ï È‰L ,Òeak47. ƒ∆¬≈…ƒ¿«

מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי , לוי  מיניה "בעי  צב : שם
לכיבוס , שנזקק  (=שכיון לכיבוס  ליה אידחי  קמא מבגד
כיבוס ), טעון ואינו להזאה ראוי  ואינו ממזבח , הוא נדחה
רש"י – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע "פ  וכשר אוספו אי  ממהֿנפשך, כיבוס  טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס , שנזקק 
למעלה  וראה רש"י , – הרצפה על הכלי  מן כנשפך הוא והרי 
(כגירסת  לומר תמצי  ואם כיבוס ) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י 
עקיבא  כר' אנא רש"י ) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס 
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי 
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי  מתחילתו הרי  (והאי  כיבוס 
שם)". רש"י  – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח "כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי  כ"אם תמיד פוסק  רבינו והרי 
כר' (ולא כתנאֿקמא פסק  והרי  ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק  לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס 
הבגד, שעל זה שדם [ואף ֿעלֿפי  בכסף ֿמשנה. ועיין כיבוס .
אומרים  שיש ואע "פ  כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס , שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס  טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס , שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס ,
שוב  כיבוס , צריך שאינו להלכה נפסוק  שאם – כיבוס ? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב  חמא בר רמי  מיניה
הני כיבוס . טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי 
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי  פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי  (כגון קמיפלגי " שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני  שנטמאו
אליעזר  שרבי  (רש"י ), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי  ורבנן דנין, סבר
שלרבי ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס , טעון אין אליעזר
ר"י הגיה זה ולפי  אהדדי ). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני 
על  "ניתז רבינו בדברי  בכסף ֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס 
אליעזר. רבי  כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס ", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק  מה ולפי 
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס  את
נגיעה, משעת באה היא שהרי  הכיבוס , חיוב  לפני  הטומאה
(חק  רבנן לדברי  אפילו הכל, לדברי  כיבוס  צריך אינו ולכן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קלג                 
         

חטאת 46)נתן). דם לי  פשיטא רבא, "אמר צח : צח . שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם
(דהא  כיבוס  טעון רש"י ) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י )". – בו ובלוע  בבגד נוגע  חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי  חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי  חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס  טעון דמה "בעי47)שרק  שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
נוגע  והוא בבגד) נוגע  שהדם משום הוא כיבוס  שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע  החטאת דם (כלומר,
אינ  כי  אם בבגד, הוא נוגע  עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י  ראה – עולה דם בבלוע  ליה שבע  דהא נבלע 
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע  משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע  שהדם משום הוא כיבוס , טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע . לא והא כיבוס ) טעון אינו נבלע  ולא נוגע 

נבלע ). והרי  הוא, בלוע  (שמשום כיבוס  טעונין שאין

.ÈÌc‰ ÌB˜Ó ˙‡ ÔÈÒaÎnLk48B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ  ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»¿«¿ƒ
ÌÈÓa49ÌL BÏ ‡MÈ ‡lL „Ú ‰ÙÈ ‰ÙÈ50ÏÎÂ . ¿«ƒ»∆»∆«∆…ƒ»≈∆¿»

Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL51ÏÚ ÔÈÈÚÓ ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆«¬ƒƒ«
˙‡hÁ Ìc52ÈÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏ‚ ÈnÓ ıeÁ , ««»ƒ≈«¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ≈

Lc˜nÏ ÌÈÏ‚53. «¿«ƒ«ƒ¿»

ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי  יתכן

הלכה  ביאה איסורי  מהלכות פ "ט  המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק  אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע  או נדה דם זה
רגלים  מי  פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק  שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי  עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי  מהלכות (פ "ט  וטהור צבע  זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי  את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי  ויתכן התפל.
תפל  ברוק  הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים

המוריה). (הר אותם מכניסים

.‡ÈÔeÚË ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ Ba ‰ÏMa˙pL OÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿»««»«∆¡∆∆»
‰ÈL54ÊÚa‰55ÔeÚË Ba ‰ÏMa˙pL ˙BÎzÓ ÈÏÎe . ¿ƒ»»¬»»¿ƒ«»∆ƒ¿«¿»»

ÌÈÓa ‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ56‰ÊÚa57ÈÏÎe :Ó‡pL . ¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¬»»∆∆¡«¿ƒ
MÈ Ba ÏMz L‡ OÁ58Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¬∆¿À«ƒ»≈««ƒ∆…∆¡«

‰Ó :Òeak‰ ÔÈ„k ÔÈc È‰  LB„˜ ÌB˜Óa Ô‡k»¿»»¬≈ƒ»¿ƒ«ƒ«
˙ÙÈËLe ÒÁ ÈÏk ˙ÈL Û‡ ,L„wa „‚a‰ Òeakƒ«∆∆«…∆«¿ƒ«¿ƒ∆∆¿ƒ«

L„wa B˙˜ÈÓe ˙BÎzÓ ÈÏk59Ba ÏMaL ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ«»¿ƒ»«…∆¿∆»¿ƒ∆ƒ≈
‰Ú‰L ÈÏk B‡60Á˙B BÎB˙Ï61. ¿ƒ∆∆¡»¿≈«

בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי  כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי  ואף  הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק  ישבר".
במקום  תכבס  וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,

למעלה  רבינו כתב  ואעפ "כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי  ב ) (הלכה
בפסוק  התורה ריבתה כיבוס  לענין – כיבוס  טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב : במשנה צב . שם (ראה מיוחד
כלי שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס , שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף  ומורק  בושלה נחושת בכלי  "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק  מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס 
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף " אלא הכלי  בידו ממרק  ואינו הכלי 

יב . הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף  ומורק  בושלה נחושת בכלי  "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי  פרק  צו פ ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח ", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי  "אין א) הלכה ז (פרק 
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח 
ללמדנו  בא זה הרי  – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י ). ישבר – בו נבלע  רק  אם שאפילו

.ÈÔBˆa  ‰ÙÈËLe ,ÔÈnÁa  ‰˜ÈÓ62 'ÌÈna' . ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿≈«»ƒ
‚ÊÓa ‡ÏÂ ,ÔÈÈa ‡Ï63‰˜Èn‰Â .ÔÈ˜LÓ ‡La ‡ÏÂ , …¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙ÙÈËLe ÒBk‰ ˙˜ÈÓk  ‰ÙÈËM‰Â64„etM‰Â .65 ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿««
‰ÏkÒ‡‰Â66L‡‰ Èab ÏÚ ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÏÈÚ‚Ó 67 ¿»«¿¿»«¿ƒ»¿«ƒ«ƒ««≈»≈

ÔÁÈ„Ó Ck Á‡Â68. ¿««»¿ƒ»

הוא 62) וכן כרבי , ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי  צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ "ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס , כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב  שאינו לומר, רוצה הכוס ",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי  עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי  בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק  המשנה).
– איסור שבלע  ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי "ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ "ל: נפשי  געלה
ומגעילן. גוי , גיעולי  גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,
האש, גבי  על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן

ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן
– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ 

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף  כלומר,
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וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק  שהרי  היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט "ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה
ושטיפה  מריקה צריך הכלי  במקצת בישל שהרי  ועוד, יט .
בפ "ה  רבינו שכתב  [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי , בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף  כג הלכה ומצה חמץ  מהלכות
מהמים  הכלי  ויבלע  יחזור שמא שחששו בחמץ , חומרא
גאון  האי  רב  בשם תנב  סימן אורח ֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י ),
גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי "ז ראה בצונן,

.‚È˜ÊpL Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
‰˜ÈÊ Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»

˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡  ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»
ÔeÚË Blk  ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»

‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני  וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב  ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ ' ובספרא צב :

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי , כל ושטיפה מריקה טעון
כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי , "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי  במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי  ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב  גזירת כי  כולו)", ושוטף 

.„ÈÒÁ ÏL epz ÈÂ‡a Oa‰ ‰Ïˆ72ca LÈ  »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,MÈ ‡Ï B‡ ,B ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77 ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È  ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;ÒÁ ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

ÒÁ79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏMÓe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜ÓÓe ,ÒÁ ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס , של תנור רק  רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח ". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי 
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי  אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה

קודש  כב ) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני  יכול היא").
ר' דברי  לתרומה, פרט  אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי  אומר, שמעון רבי  יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק 
ב 'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
 ֿ ובהר שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי "א זבחים טוב ' יום

כאן. ֿ 76)המוריה (כסף  האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי  (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני  משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב  אמר קאמר, "מאי  צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי אבא משום יוחנן א"ר מילי , מנהני  ושטיפה. מריקה לה
כב ) (שם, וכתיב  ושוטף , ומורק  כא) (שם, כתיב  אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב  ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי  אלא למרקו יאחר "שלא שם : המשנה
בראב "ד  ועיין אותו", ממרק  האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י 

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי  שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסף ֿמשנה). כבר שהרי  מיותרת, זו [מלה

נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב  מה עלֿפי  כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי  על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב  הלכה למעלה שכתב  ממה
שמריקה  הרי  מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי  על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב "ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס  בכלי  מר

אלא  טעון שאין פ "י ) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב  ובכסף ֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי  בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס , לכלי  שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס  כלי  אף  קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח , בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס  כלי  על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי  לעולם", דופיו מידי 
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח  במעשה וראה
כאן  הכוונה כי  יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי  החרס  כלי  של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב ) הלכה ומצה חמץ  מהלכות בפ "ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק  צו פ ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי  "ואם ב :
נחושת, כלי  אלא לי  אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס  לכלי 
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי  ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי אף  – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק  המדובר כי 

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס  סוף  עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה
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.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡  ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»

„Ïa84.85dOa ÚbÈ L‡ Ïk :˙‡hÁa Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»
‰BÓk ˙BÈ‰Ï  Lc˜È86da Ú‚Bp‰  ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»

‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰  ‰Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»
d˙M„˜e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ "י  ככלי83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס . צוקרמנדל (הוצאת פ "י  זבחים תוספתא
ומצה  חמץ  מהלכות לפ "ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי . בדפוס  נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי  רק  שנאכל רש"י ,
גורס : שם) וחולין פסחים תוס ' (ראה והר"ח  כחטאת.
היום, שנשחט  בשלמים החטאת נבלע  ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na89Ï‡ ;Ba ‰ÚÏpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈeÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰Bz‰ ˙‡Ê :Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי . (למעלה 89)בדפוס  יקדש" בבשרה יגע  אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע , שלא אפילו יכול (שם), יגע  אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע  עד בבשרה,
רש"י )". – בו ונבלע  שלמים של צלי  ממנו וסך

קדשים.91) קדשי  חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע , דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח  ולמילואים
אף  בבלוע , מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח .). (שם בבלוע " מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜a dOa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï  B˙ˆ˜Óa ÚÏÂ »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י  ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק 
"ורקיקי ב ): כט , (שמות אונקלוס  בתרגום וראה יט :).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ "א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È‰  ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL eÓÁk ÏÎ‡96‰˜ÈÓ ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;c ÏÎÏ Ô‰aL eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈeÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ 99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï‡ ,c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜ÈÓ ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙÈËLe101. ¿ƒ»

ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי  נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק  צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי  טעם, בנותן בהן
חסורי קאמר, "מאי  אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני  והכי  מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי  טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע . ופוסלין
במגע ". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשי ֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי 

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב "ד מדברי  כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב  היה שלו הרמב "ם שבספר

במשנה,101)(כסף ֿמשנה). שביארו מה לפי  בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי  לא דקדשי ֿקדשים נהי  הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשי ֿקדשים, אכילת זמן לסוף  במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי  קלים קדשים רש"י ) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי  אביי , אמר קלים). קדשים מחמת
מני הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי 
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי  פוסק  ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי  אביי , כדברי  אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי  רבא, כדברי  ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק  ורבינו

.ËÈ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰ÊÚÏ BÈÊÁÓ 102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰ÊÚÏ103BÚB˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk 104‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙ÙÚÓ È„k107'„‚a' Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰ÈcÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ B‰Ë Ba Ú˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰‡LpL ˙ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï zÓe ‰Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח .102) הלכות ו פרק  צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ "ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ "ז נזיר וירושלמי  טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב 

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי  ובין חול של בגד בין בגד,
המקדש  כלי  מהלכות בפ "ט  ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי  כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י107)משנה סודר" רוחב  "כדי 
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף  בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי  דמשייר – שם) – (רש"י  שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב  והאמר "איני ,

הוי חיבור מעפורת, כדי  בה שייר אבל מעפורת. כדי  בה
(חולין  והרוטב  העור בפרק  הונא רב  והאמר שם: (וברש"י 
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)
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קלו                
         

כדי מיעוט  באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע 
הוא  ועדיין הוי  חיבור מעפורת, כדי  בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס , מצות לקיים כדי  כלומר, רש"י )", – כיבוס  מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס  חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ  B˙B‡ ÚBw‰ È‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk 112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי  שלא קרעו אם אף 
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי  מהלכות פ "ט  למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח , (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי  של (=מעיל יקרע " לא לב )
לפנים  הדם מקום מכניס  ונטמא, לקלעים חוץ  ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס  שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאי ֿאפשר לפי  לעזרה,
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י ), – יקרע 
ויכול  הואיל בגד שאני  ביאה, שמה במקצת ביאה לב :)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס  כאילו חשיב  לא  לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס  ומה חלקיו, בין פנימי  חיבור
לעשות  שאסור אע "פ  לחתכו, יכול שהרי  בחוץ , שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב ). עמ ' ח "ג בחוץ ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי  אי ֿאפשר, לכיבוס  בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ , מכבסו הוא הרי  כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס  אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני  שמטבילו, רבינו הביא לא יט  הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידי ֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ  ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL ÒÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa BBLÂ116LL È„Îa B˜B  ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa BBLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È‰L ;ÌÈÙa BBL BÈ‡  ‰fÓ ÏB„b ˜ B˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈBL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜BÓe121B˙ÁBt  ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ‰ËiL „Ú122„Ú B„cÓe ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È˙k ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰ÊÚa BÙËBLÂ B˜BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜BÓ ÔÈ‡  ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ

בו 116) שמפורש כבוס , מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס  חרש "וכלי  נאמר לו ך

שבירה  אף  קדוש, במקום כיבוס  מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס  נוקבו לקלעים, חוץ  נטמא וכו', חרס 
נוקבו, שיצא חרס  "כלי  אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב  – הוא כלי  ולא רחמנא, אמר כלי 
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב  אם כי  לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף  שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי "ט  להלן (ראה זיתים לקבל כלי  הוא חשוב 
אסרו  לא בכלי ֿחרס , שבירה מצות לקיים וכדי  ב ) הלכה

יט . הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו ֿ 118)חכמים אף 
שבירה  לענין – שבור ככלי  הוא הרי  טומאה שלגבי  עלֿפי 

כלי . הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב  הרי  להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב  ש"אם שם, כלים והריבהלכות ור,

כלי ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי  הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב , הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב  ניקב  אם למה
להציל  לענין לכלי  נחשב  הוא הלא כלי , אינו שהרי  בפנים
אדמה, וכלי  גללים ככלי  רק  שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב  שניקבו בשעה ממנו ירד חרס  כלי  דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי  צה. שם
כלי כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס  (=וכלי  רחמנא

מכיבוס ,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם
יא. הלכה למעלה ראה חרס . בכלי  שבירה שלמדו כמו

אלא 122) שהוא, כל בנקב  טהור אינו מתכות "כלי  שם.
הלכות  כלים מהלכות בפי "א וראה שם). (רש"י  גדול" בנקב 

דרציף 123)אֿב . – הוא כלי  לאו "והא בגמרא צה. שם
עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י : ופירש מרציף ", ליה
תיקון  אחרי  כי  ואף  עליו". כלי  שם וחזר ומחברו בקורנס 
א) הלכה כלים מהלכות (פי "ב  הישנה טומאתו חוזרת הכלי ,
מצות  ובמקום ב ) הלכה (שם סופרים מדברי  אלא זה אין –

יט . הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

   1 
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰Bza ‰eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL  ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜BÊÂ7ÌÈL‡‰ b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .9 ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ
CÈÏBÓ10‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ÌOa ‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

˙‡hÁk12. ¿«»

ב 'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב  פ "ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי "ח :

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי וכו' אשם ואימורי  חטאת ואימורי  וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב , (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים
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קלז                 
         

דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' הוא וכן מלח ". תקריב 
הי "א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ה למעלה וראה ה"ג). פי "ח 

פ "ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ "ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב  ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב  ואת הכליות שתי  ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח . חלבים "הקטר פ "א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי  בין ביד בין האישים, גבי  על
ה"א. פ "ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי 

כהונה", לזכרי  הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב : נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ "ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ ÚˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a13‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

‡Lk  B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜ÈÊe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב .13) יג)14)פ "ד יד, (שם מצורע  באשם נאמר שהרי 
כי וגו' החטאת את ישחט  אשר במקום הכבש את "ושחט 

הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ  Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח  "ואם א) ג, (שם שכתוב 
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב ) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני כבשים "ושני  יט ) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי  שני 

ה"ד. פ "א למעלה וראה שלמים". לזבח  ראה 17)שנה
ה"ה. להלן

.„Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e‡aL BÓk18ÌÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20ÔÈË˜Óe21‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"ב ֿג פ "ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי "ח : שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח "כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני אותו והקטירו וגו' החלב  את לה', אשה השלמים מזבח 
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי "א, להלן הוא וכן האישים, גבי  על

ב .22) נד, זבחים ופ "ה 23)משנה, הי "ז, פ "א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL  ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰„Bz ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‰„ B‡ „a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿
ÌÈÓÏL  ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,BÊ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ÈÊp‰ È˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26ÈÊ ÏÈ‡ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ "א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי  "וזאת 25)גם יאֿיב ) ז, (שם שכתוב  כמו

על  והקריב  יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח  תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח  שכתוב  כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל יד ֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי  בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e‡aL28ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈeÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
ÁÊna34ÔÈÙÈÓ ÁÊna  ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב  פ "ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי  על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי "ח : פ "ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב : עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח  שלא אבימי , אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק  וחזה יחיד, שלמי  על 32)ואימורי  כלומר,

ידי על מניחן "כיצד ה"ח : להלן וראה שלהם. הידים גבי 
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב : סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף , שהוא =)
ידיו  מניח  כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי  תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף ". הבעלים ידי  תחת
אוחז  והכהן הכלי , באוגני  אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי 

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח . של ממזרח  כלומר, במזרח ", היתה "תנופה
במערב , יכול במזרח . כד) יד, (שם ה' "לפני  אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי  מנחה מילי  הני  אמרי :
ה' לפני  הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח  אפילו "כלומר, רש"י : ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי  אבל במערב ". וכלֿשכן – ה' לפני  ביה
פ ' ב 'ספרי ' נראה וכן בכסף ֿמשנה). (ראה במזרח  שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני  המנחה את "והניף  הפסוק  על נשא
הרי ה', לפני  שנאמר מקום שבכל במזרח , ה ' "לפני  כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב " לך שיפרוט  עד במזרח , הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי  בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני  לומר (וצריך ה"ג. פט "ז צו פ ' ב 'ספרא'
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קלח                
         

א. בזה: דרכים ששתי  אלא הקדשים, בקודש במערב  באמת

ב . מערב , כלפי  ופניו המזבח  של במזרחו עומד שהוא

למערב . פניו שאין אף ֿעלֿפי  המזבח , במערב  ממש שעומד
ה' לפני  שלעולם שם, וב 'ספרי ' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף . וזה למערב , ופניו כלומר, במזרח , הוא
 ֿ על יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב 'תוספות' וראה במערב . שעומד היינו ה'" ש"לפני  כרחנו

כאן). ובכסף ֿמשנה אבל, ד"ה שם פ "א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ "ג העומר, במנחת הי "א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי  הט "ו סוטה

.Ê„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ,‡ÈÓe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôaw‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ  ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰OÚÓ „Á‡37,ÌÈeÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי  ומניח  כבשים, שני  גבי  על הלחם
הונף  אשר כז) כט , (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי  רבינו כתב  שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב : לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע  ומביא
במנחות  רש"י  פירש וכן שלו) רוחות שהארבע  למי  ומביא
כדי ומערב , ומזרח  ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב ,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי , ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי . ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י  נראה וכן
הכ"ה. פ "ה נשא, פ ' וב 'ספרי ' ה"ג, פט "ז צו, ב 'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני  ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח  והכהן הי "זֿיח ) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק  והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף ",38) ארבע  דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע  "דאיכא משום, ד"ה רש"י  ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע "פ  להניף ". שצריך דתרומה
ה"ד). פ "ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה  לגבי 

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח  הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע "י  מונף  ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ  ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „k‰ ˙˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט "ז (שם ב 'ספרא'
שתי מהם, למעלה ושוק  וחזה הבעלים, ידי  על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈÙÓe ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ  ÈÊ ÏÈ‡ Ôaw‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙ÊÚa ÏÈ‡‰ ‡L ÏMÓe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚBf‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«

ÔÈeÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט  ה"ו: למעלה ראה
והשוק ". החזה ומפריש הבשר את פ "ה 43)מנתח  ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע  ה"זֿח , הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי , "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב  וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי ' העם" זבח  את הבית משרתי  עזרה) והיינו

מ "ה). את 44)פ "ב  הכהן "ולקח  יט ) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע 
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע  מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח :) (חולין שמעון רבי  של תנאֿקמא וכדעת היא
כי מר, ד"ה שם ב 'תוספות' ועיי "ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע  מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע ". זהו "אי  ה"י  להלן וראה (כסף ֿמשנה). הפסוק 

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי  הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי  מהן לוקח  נלמד 46)והכהן
כסף ֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה

הזרוע 47) את הכהן "ולקח  יט ֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק  הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני  תנופה הכהן אותם והניף  וגו' הנזיר כפי  על
וגם  התרומה". שוק  ועל התנופה חזה על לכהן  הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף  היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ "ח  וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜w‰ ˙‡ ‰‡B‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Òk‰ „Ú ‰hÓÏ ,‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚBÊ e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÈ‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚBÊ ‡È‰ ‰eÓ‡‰ ÚBf‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ "ט : חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע  ועד מלמעלה הארץ ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס ",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס ", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י  (עי ' למטה
המוריה'. ב 'הר ועי ' ה"ה, פ "ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע  את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי  צלעות שתי  חותך
הקטנות  צלעות ב ' "וחותך רש"י : ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי  עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב 'תוספות' הר"ח  אבל הקנה", שסביב 
ה"ח . פ "ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי "ח .51) ביכורים מהל' פ "ט  חולין 52)ראה במשנה
של  כף  עד ארכובה של הפרק  מן הזרוע , "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע  =) נזיר של והוא יד
ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
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עם  לגוף , הסמוך הירך הוא הראשון הפרק  של החיבור
מהל' פ "ח  (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני , הפרק 
הפרק  עם השני  הפרק  של החיבור ומקום הי "א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב  הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק  התחתון הפרק  הוא שהזרוע 
לגוף . הסמוך הפרק  אחרי  המתחילים הפרקים שני  שהם
והפרק  לגוף  הסמוך לפרק  שהכוונה מפרש רש"י  אבל

האמצעי ). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע  זה ג) יח , (דברים הזרוע  רבנן,
הזרוע , תלמודֿלומר שמאל, זרוע  אלא אינו או ימין זרוע 
נמי הכי  שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי 

שבזרוע ". המיומן ברגל 54)הזרוע  "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני  הוא שהזרוע  רבינו, פירוש ולפי  שוק ",

התחת  הפרקים שני  הוא השוק  ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק  מן עצמות "שתי  שם: שמפרש ברש"י  וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈeÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL Á‡Â55ÏÚ ÔÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈeÓ‡‰ Ë˜‰ Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני תנופה אותו להניף  וגו' החזה על החלב  את ה', אשי 
שמניף  הרי  וגו'". המזבחה החלב  את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי  "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי  וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח ), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  אשם ואימורי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי "ג. מזבח  איסורי  מהל' ובפ "ה ה"א, פ "ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי  ישראל בני  מאת "לקחתי  וגו':
ישראל". בני  מאת עולם לחק  ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח  "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב : פט "ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב 'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק  החזה למזבח , והאימורין הדם

פט "ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב . נט , פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק  בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב . נט , בפסחים
מהל' בפי "ח  רבינו שכתב  וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי 

לאדם".

.È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60ÈÊ ÏÈ‡e61ÚBf‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚBf‰Â ;‰„BzÓ ÌeÓ ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ

ÈÊ ÏÈ‡Ó ÌeÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט ) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב  עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי  לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי "א.64)זרוע  למעלה ראה
ותוספתא 65) ב . קלג, חולין א. נה, זבחים ב . קי , בבאֿקמא

פ "ב . חלה

.‚È‡e‰ ‰Óez ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ìen‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי  תרומת רבא, "בעי  שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי , מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי בו "ומתו כב , שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף  יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב  מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט 
בתרומה  ולא חומש חייב  מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם

ספק . כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ "ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי  ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי  מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף  בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב  הזר אין ספק , שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב 'כסף  וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי  ה"אֿב , תרומות מהל' פי "ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב  חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע , הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי  חוץ  תרומה בדמי  לכהנים
מן  כי  מדרבנן, אלא אינו הדימוע  ענין וכל ספק , שהדבר
הי "ג), אסורות מאכלות מהל' (פט "ו ברוב  בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק  כדין לקולא רבינו פסק 
ה"ז  תרומות מהל' בפי "ד רבינו בדברי  מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב  בטל התרומה "שספק 

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ‡L È‰  Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe˜ ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  ב ֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט ). פי "ב  (להלן המזבח 
לחמי וכו' להו ואכלי  כהנים מנדבי  לא מי  ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי . והחלק  ד"ה בתוך מנחות מס ' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰  ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ
È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡  ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .BÁ ˙eLaƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈

Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»
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קמ                
         

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב : צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף  שאחד
היכי אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי  להדדי  כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף  ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף ,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כי ֿאם סמיכה כתוב 

שם). רש"י  ה"ט .71)ולסמוך, פ "ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡  Ôaw‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË dawL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
„Ïa ‰ÈÊp‰Â75e‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב  סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני ישראל", בני  אל "דבר כט ) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב 'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ ' ותוספתא ב . סב , מנחות ברייתא,
שם. ב 'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף  כהן "והאשה, פ "י :

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי  "ואימורי  א: סא, שם משנה,
"מאי סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד  שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי  יהודה, רב  אמר קאמר,
בידי לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ  בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח  כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב 
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב  האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף  בעלים, להלן מה כהן. להלן אף 
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף . בעלים ידי  תחת ידו מכניס  כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי  מסוטה", כף  כף  אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח ) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי  על ונתן יט ) ו, (שם
או  איש ב ) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף ' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי  אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף '

סוטה 76) מהל' ופ "ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ "ח 
סוטה. לענין "תנופות 77)הט "ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב  קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני  המנחה את והניף  כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י  המזבח " אל אותה והקריב  נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י  הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡ÈnL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔBOÚ ÌÈOÚ78˙ÏÒ79ÌÈBOÚ ‰OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ OÚ81. ∆∆«

וכל 78) איפות, שתי  שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק  מ "א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב ) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי "א צו פרשה ב 'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף  סולת, ברבוכה
 ֿ תלמוד סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ . אותן עושה כיצד עז,81)הי "ח , שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב  יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב 
מכמה  =) היא מכמה יודע  "איני  לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י ). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף  מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני  אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב  חמץ  לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי  להלן ונאמר
עשרונים  שני  שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף  לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ  שחלות =) לחמץ  עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ  נגד חמץ ",
כי הי "ח  להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ  עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב 'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי "ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k B‡O ‡ÈÓ ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,B‡O‰ ÈtÓ ‰˙È B‡ ‰ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡  ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔBOÚ ÔBOÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈBOÚ ‰OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ OÚÂ ,epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜89˙ÎaÓ ˙BlÁ OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב .82) נב , מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי  מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק 

היה  לא שאם לפי  קמח ) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב . נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק  ורך "נפוח 
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י  מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח  פ "ב  למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,
אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף  כי  אף  מלא, הוא

עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות
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קמי                 
         

נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב ) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח  על והקריב  יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי 
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק ,
מצות  ורקיקי  אונקלוס , תרגום וראה יט :). בבאֿבתרא (רש"י 
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב . כט , (שמות

מ "ד. פ "א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ "ג, פ "ט  ושם מ "א). פ "ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב 
שהיא  רבוכה בענין דעתי  נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי  השמן מרבית מצאתי  מאשר השמן, ריבוי 
שענין  נוטה, ודעתי  וכו' התודה מיני  מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני  על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי  הוצרך

וה"כ. הי "ט  להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îan‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙Ba92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ Cea‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈaÓe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח  על הרותחים המים "כשנותנין
מ "ו). פ "א חלה המשנה, (פירוש ב 'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ "ד צו
רבינו  דברי  ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב 'סיפרא' שאמרו "מה כתב : מ "ג, פ "ט 
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב 'הר וראה רותח ", עמה שעושין שמן כל  שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי "ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ "ו). פ "א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי "ג  להלן משנה' וב 'לחם המשנה, פירוש בשם פט  הערה

ההלכה. בסוף  שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎe97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê eÚLÂ .99˙ÈÚÈ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰ÎeÏ epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ , של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי "א צו וב 'סיפרא' א. פט , במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי 
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ  של שחלות הרי  לרביכה".

מ "ד. פ "ז מנחות המשנה פח ,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי לסוטה מים לוג חצי  משמש, היה מה לוג, "חצי  א:

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי 
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט . ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ 102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck Á‡Â ,ÔÓL103 ÔÈ˜È˜‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב .102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב , (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי 
תודה  לחמי  והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי  חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח , פי "ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח  אפייה שאחר לי , שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב : עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב  שם) (ויקרא

.Î.‡ˆÈ  ˙BlÁ Úa‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa‡ Ó‡ ‡Ï106LÈÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òet ÔÈLÈÙÓ109 Ôa˜ ÏkÓ „Á‡ :Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òet ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»

עו:).106) (שם הונא כרב  ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע  וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי  סוברים והרא"ש הר"ן כי  - ב  יב , בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק , כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב 'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי , חלק  העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו  שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כי ֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב . עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔBOÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BBOÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈOÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜ ‰OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי  באה היתה "נזירות א: עח , מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי 
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי  בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)
שנאמר  דבר פפא, רב  אמר תלמודא, מאי  בשמן). משוחים
רבי דבי  מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי  מצות, בו
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כלל  פרט , - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי אין, ורקיקין חלות שבפרט , מה אלא בכלל אין ופרט ,

לא". תודה 112)אחריני  מחלות נזיר חלות למדו שהרי 
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח .) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי  ד. ב , בויקרא מפורש

(=115)(כסף ֿמשנה). "רביעית א: פח , מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע  "חצי116)מים א: פט , שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני ". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט ֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק  הסל מן אחת

.„ÎÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה  (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני  לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב  ממה (שם)
רש"י עי ' אחר, באופן ולא ככה משמע  יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.
שלמי לרבות "שלמיו" כי  חכמים וקיבלו שלמיו", תודת

שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,
הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני  לעזרה, חוץ 
המוריה'). ('הר א. עט , ב . עח , במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי  גם שהרי  מספיק , לא זה (אבל
אפייתן  ואף ֿעלֿפי ֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי  שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט  עח :) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי , בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ  שהוא אף ֿעלֿפי  פאגי , בית מחומת
פסולי מהל' בפי "ב  (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי ' לעזרה, מחוץ  נעשים שהם ומכאן הט "זֿיח ) המוקדשין

הזבח '). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰ÎÁ‡ ?ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e‡aL BÓk ÔÓc ˜BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈeÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123ÔÈË˜Óe124Oa ‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ BÎa‰125ÏÎ‡ OÚn‰ Oa ‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי "ז.121) פ "ה הי "ח :122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק  עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע  מפשיט  ואח "כ תחלה זורק  אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי  "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי  וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח ), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  אשם ואימורי 
תקריב  קרבנך כל על יג) ב , (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי "א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ה וראה גבי124)מלח ", על
אומר  הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : נו, זבחים ראה המזבח ,
על  תזרוק  דמם את וגו' כשב  בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח , במדבר – תקטיר" חלבם ואת  המזבח 
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח ". לגבי  ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח 
וה"ז, ה"ב  פ "א בכורות ובהל' הי "ד, פסח  קרבן מהל' פ "א

ה"ד. שם ה"ב .125)ובפ "ו פ "א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ "ו ראה

ה'תשע"ח  אדר כ' רביעי יום 

   1 
לכהונה,1) קדשים קדשי  אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰  Ì‰a tk L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈtk˙Ó ÌÈÏÚe2ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב  פרק  שמיני  פרשת ובספרא
יז) י , (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',

שאין 3) יחיד שלמי  של ושוק  וחזה קדשים, קדשי  שהם
דיבור  שם. ברש"י  וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק  שגם שכתב  השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף  בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח  ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח "]. את לאכול וצונו במצוותיו

.˙BÁÓ ÈÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈe Ô‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק 
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט ) הלכה ב  פרק  צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי 

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ ÈÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ 8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È‰ eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי  ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר
לזכרי נב :) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב , (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
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ממנה  "והנותרת ט ) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני  זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק  ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי 

כשרה.8) אכילה  היא "רבי9)כלומר, ח : במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי קדשים בקדשי  ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי  רק  בעזרה ונאכלים

.„ÌÈÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B˜e11EÈÏe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰Â ‰„BzÓ Ìen‰ ÔÎÂ .EÈ˙ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È eÓÈÈ L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óez Ïk :Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙ÏÂ EÈÏe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק ) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק  הוא כן
רבינו  כתב  שם המשניות בפירוש אבל י . הלכה ביכורים
בא  שכן לפי  ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק  חקך יד) י , (ויקרא עליהן הכתוב 
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק  מתחילת הלימוד
כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה

וגו'". בניך וחק  חקך

.‰BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È ÌOe :Ba Ó‡ È‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„ÚÏ ÌÈÏÎ‡  ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe˙k16˙‡ :Ó‡pL ,ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a Ó‡ ‡Ï .B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLeÈ  ˙BB„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
ÈÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk  ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני  נאכלים שלמים "מה לומדים אנו  הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני  נאכל בכור אף  אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק  זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי  ודע  באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף  תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע , לה

ושוק . חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי  ובכור
וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה

העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי18)התרומה". כלומר,
בראשה  החומה ועובי  ירושלים שבחומת החלונות חלל

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈf‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙ÁnÓe ÏÎ‡È BÁÊ ˙‡ BÈ˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL ÁÊŒOaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21BÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני  הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע  בדמן מחשבין אחת

ימים". שני  של החמה הפסוקים:20)משתשקע  המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני  וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק  לשני22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח  אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈf‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba˜ ÌBÈa :da Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik  …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
,˙BÁÓ ÈÈLÏÂ eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba˜ ÌBÈa :Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Baw‰ Ïk  ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ OÚÓe BÎe ,e˙k‰ Ô‰a LtL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח  "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי  לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי  אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח  לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע  שבתודה חלות וארבע  ושוק  חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי  ושוק  וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח  "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י "ד), (=חגיגת פסח  ושלמי  נזיר שלמי  לרבות ומניין זבח .
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי  שלמיו. לומר תלמוד
מ "קרבנו" כי  שכתב  ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח  לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע 
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰Bz ÔÈc  ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„Îe ;ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»
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שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק  שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Baw‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈB‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ÈÚ‰ elÙ‡ .32B˙tk ‡È‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ 34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏÚ ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚Bc‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡È 38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח , (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח  שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח ) יב , (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי  כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב  כגון טהרה, קרבן
והמצורע . ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח ) יב , (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב  שטבל פי  על (אף  קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע  ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי  משנה). (כסף  נימול
אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי  אבל

נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈzÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏMÓe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏz ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏz‡lL ,‰Óez ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óez‰ ˙‡ e‡ÈÈ44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙BzÓ  «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆiL∆ƒ¿∆

פסח ,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק  בין צלי  בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי . אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט )

ושלוק . צלי  אף  אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי  אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק  לא כלומר,
עליו  להוסיף  יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי  גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח ) יח , (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב  ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב : הלכה ביכורים מהלכות ט 
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי  אלא המתנות
כאן  שהרי  צלי , אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק  בין צלי  בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק , ובמבושל בצלי  שווה הנאה נהנה הוא שאם

ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי 
כדרכו. ושלוק  מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי 

הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי 
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי  והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי  דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡  ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

ÚO‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ‰aÓ ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ
˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ ÈÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי46) בהם ואין מעט  הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י  שם ועיין

לעזרה. מחוץ  שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע ,

רעב ". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט ) ו, (ויקרא הפסוק  על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע , על נאכלת שתהא
כדי ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה

הגסה". על נאכלת תהא שלא

.ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏMÓ ÔÈ‡51‰„BzÓ ÌeÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Óe ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54BÎa ÌÚ ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ ÌeÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ ÌeÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óe59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊe60˙‡hÁ Ï‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙BÁ‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡  ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙BzÓe ÌÈÊÏ ˙BeÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי  אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי  ממעט ,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני נאכלים השלמים שהרי  אכילתו, בזמן גם שממעט 

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט  לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי56)מתודה
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והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם
ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני  נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי  שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק  ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי  השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי  אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי  אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי  שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף  ב  פרק  טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי  ולא קמא, תנא  כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי  של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי 
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב  המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב  הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ  לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי  בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה
כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב  [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי  חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי  על ואף  - מועט  הפסד אלא
בקדשים  - מועט  הפסד אלא אינו שם שגם פי  על אף 

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È‰  ‰Â‡z Oa ÌÚ ÏMa˙pL69eÒ‡ ‰Â‡z‰ Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈB‰ËÏ zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי  בשר היה "אם כלומר,
טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה  (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰ BÚ :‰ÏBÚa Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba tÎÈ L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ È˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡‰ Ô‰k‰L :Èe‡a ‡l‡ el‡ ÏÎa a„Ó e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„BÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê  »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôaw‰ ˙ÚLa Èe‡»ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆

 ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï‡ .ÚÏ ‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»
‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈÈ˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»

‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
È˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa È˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי  והמדובר עבד. שלא פי  על אף 
"והרי72)קדשים. צט .) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח ) גבי  על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי  אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב  שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי  בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי  להקריב .73)כן, שראוי  אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ È˜n‰ Ô‰kÏ ,epza ‰Ù‡z L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓe ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰ÁÂ ÔÓM ‰ÏeÏ¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,‡ ˙È ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡ ‡e‰ È‰  ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô‰‡ Èa ÏÎÏ :da ÓBÏ e˙k‰ Cˆ‰ ;‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ÓBÏ  ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰ÈÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב .74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב , בית אנשי  לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב  בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק  יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»

.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי  הנאכלת העוף  חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש י ֿיב ) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי  חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚Bc‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»
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קמו                
         

ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈
ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,BÚ ÔÈa Úe»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ

ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ 85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»
ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»

‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡  ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…
.ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק  לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י ) ז,

וכו'". חולק  הקטן ואין וכו' חולק  הפסוק 80)"איש שהרי 
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי81)חולק  צט . זבחים
בדיבור  שם רש"י  וכתב  ואוכל", - לחיטוי  ראוי  דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט  חולק  קטן ואין חולק 
הפסוק  והרי  ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב " זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני  והפסוק  במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי  קדשים 82)ושניהם בקדשי  רק  לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק : מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני  - אהרן" ונתרבה 84)בני 

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב  ממה
חלק .85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים

בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב ); (שם, חטאת אצל ב ) יא); ו, (שם
כי אף  חולק , מום בעל כי  אחד מפסוק  למדים אנו ו), ז,
חולק , במומו הנולד גם כי  - שני  ומפסוק  לעבודה. ראוי  אינו
זה. בכלל קבוע  מום בעל גם כי  - השלישי  ומהפסוק 

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי  צט . בזבחים
לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי  דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק  לאכילה ראוי  דלמא או מום, בעל לי  מה טמא
גדול  כהן שמע  תא רבה אמר חולק , אינו לאכילה  ראוי 
שמע  בערב , לאכול חולק  ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב 

מינה". שמע  בעינן, לאכילה ראוי  מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆiM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי  לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי 
ט ) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח  הלכה ב  פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף 

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ Ïk90 Ô˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„BÚ‰91‡e‰ È‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡  ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ ÏeË ?„ˆÈk .ÚÏ92ÌÈetk qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈

‰ew‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈
.ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי  שהוא למה [נוסף 
לאכילה  ראוי  שהוא פי  על אף  לעבודה, ראוי  שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי  למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק . אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס , לאשה הדין והוא ממועט ,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי  וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף  אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב  והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב , כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב  שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב  מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב .)96מדרבנן. שהוא פי  על אף 

.ÎıeÁ ;„ÚÏ Èe‡ BÈ‡  ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â È˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡  „ÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ .e‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰Bz Lt˙ È‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב  כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
עבודה  ויעבוד ישב , כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק  שהיה
ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט  י , (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח ). הלכה (שם ה'" בעיני  הייטב  היום חטאת
משום  אינו הראב "ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב , ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙BBÚa99B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈÏÁ Ë˜‰ ˙ÚLa100Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ 101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ È˜n‰ :Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
B‰Ë ‰È‰iL „Ú  ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

Ê ˙ÚMÓ ‰„BÚÏ Èe‡ÂË˜‰ Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט  פרק  צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב  אשר העולה "עור ח ) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט  -

השמש.100) והעריב  שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי  טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי  למעט  חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי  למעט 

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.ÎÛ‡ B‰Ë ‡e‰ È‰Â ,ÏËÂ ‰˜ÈÊ Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ c‰  ÌÈÏÁ Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»
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קמז                 
         

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ eaˆ Ôa»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈB‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡  «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡ ÌÈ‡L ÈtÓ ,ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב  ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף  אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב  "בעי  צט . בזבחים
המחטא  אמרינן מי  לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי  דלמא או הוא, מחטא נמי  והאי  רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק , אינו לאכילה ראוי  שאין חולק ,
לערב , לאכול חולק  ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב  גדול כהן

מינה". שמע  בעינן לאכילה ראוי  מינה שמע 

   1 
שאר 1) ואיסורי  עולה בשר אכילת איסורי  בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי  ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  dÓc ˙˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;cz L‡ EÈ„ ÏÎÂ ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י  ישראל ובין כהן אף ֿעלֿפי3)בין
הזה  הלאו כי  קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו  שכתב 
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ "א והמשנהֿלמלך כאן, הכסף ֿמשנה כתב 
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח , גבי  על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי 

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב , (לדרים ראה פ ' בספרי 

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ dOe daÏÁÂ7 ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב ) הלכה פ "ב  (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי 
המזבח  על מתנסך והיין המזבח , על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י  וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב  מעל, זה הרי  אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואף ֿעלֿפי  שם. פירש"י 
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט . זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח ). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈeÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ  ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈeÓ‡‰L11Ó‡ È‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«

‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ
˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡  ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ 14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆
„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡eÈ L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈

ÛOz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק  ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה  על 12)ראה נוסף  כלומר,
ופ "ב  פ "א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב  (=שאינו לי  קמיבעיא לא לג) כט , שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י ),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח . מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי  קמיבעיא כי  ח ), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב  כהן הוי  (מי  מאי  תהיה, דכליל
אמר  רש"י ), – כהן מנחת אכילת על חייב  שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי  דתניא שמע , תא לרבינא, אהרן רב 
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק  צו וספרא יח : בכלל 13)מכות שאינן
נשרפות  אלא המזבח  על נקרבות אינם שהרי  תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה ב ֿד, הלכות פ "ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ "א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף  כלומר,
הלכה  שם ופ "ב  ג, הלכה מעילה מהלכות פ "א להלן (ראה

פב .15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ "ח  צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈÚLa EÈ˙B„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,ÓBÏk .EÈ˙„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ ÈÚLa ÔÓc ÔÈ˜BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈeÓÁ ÔÈa18ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,Oa‰Â19Ôlk  ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ "ב  להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי  יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי  אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי 

צ :). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב  הבשר

.‰‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ ∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ
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קמח                
         

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22OaÓ ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
ÈÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי  רבינו 22)מכות כתב  ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ  יצא לא הבשר כי  שיתכן לפי  ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק  בפנים. ראשו והכניס  בחוץ  עמד הוא אלא
זריקה, לפני  העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח .) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי  במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי  ג, הלכה פ "י  למעלה ראה

כהונה  לזכרי  אלא נאכלים מנחות ושירי  והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
 ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ Ò‡Â ÏÒÙ25 BÓB˜ÓÏ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï eÒ‡26‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk  eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË ‰„Oa Oe :Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰ÙËk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

  

      

הגלות, זמ על מרמז 'טריפה ' , הענייני בפנימיות
שיצא  כיו כו ", טריפה  בשדה  "ובשר הפסוק  על כמארז"ל
ישראל   ע וכאשר כטריפה , נעשה  למחיצתו   חו בשר
כטריפה   ה הרי   בגלות היינו  ,למחיצת  חו  נמצאי

והחירות. החיות היינו  אמיתית, שלימות  לה שאי
     

פב .25) זבחים יח . מכות סח : שם.26)חולין חולין 
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט .28)למקומו. הלכה פ "ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa30‰Ê È‰  ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.Lk»≈

פב :29) בוודאי30)זבחים קדשים קדשי  בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק , בשעת שהרי  נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ "י  ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס  אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי  להיכל שלהם הבשר נכנס  אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי  כשר,
אהל  פתח  ושחטו ב ) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ "ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס  שאם הרי  ד). הלכה

ולא  כשר", לפנים הנכנס  "בשר פב : שם גם וראה כשר,
קלים. קדשים לבין קדשים קדשי  בין חילקו

.ÁÊ31‰ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL .‰˜BÏ  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ÊÂ ,ÓB‚Â Ì‰a tk L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡L ˙Úe33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ  f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ıeÁa35Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡ ÌÈ‡ È‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙eÊ ÌeMÓ ‡Ï ,„Ïa ‰˜ÈÊ Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח :31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי 
שאכל 34) זר רב , אמר גידל רב  אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי  פטור. זריקה לפני  ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ  שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי  פטור,

העולה מן שאכל "זר יח . שם לחומה,גם  חוץ  זריקה לפני 
כי יאכל לא וזר משום נמי  ולילקי  חמש. לוקה שמעון לר'
נמי דלכהנים הכא חזי , דלכהנים היכא מילי  הני  הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי ", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח .36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי38)ראה

שם. גידל רב 

.ËÊ39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ  »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ  ‰z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈeq‡ ÈL Ô‰ È‰Â ;ÌÈÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב : (ראה 40)יבמות ומיצוי  הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני  אבל וֿז), הלכות פ "ז למעלה

ח ). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ "ז שאז 42)למעלה ומיצוי , הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי  מעילה איסור פקע 
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני 

ותוספות). ברש"י  שם איסורי43)ועיין מהלכות בפי "ז
הלכה  שגגות מהלכות פ "ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

   1 
עצמן,1) בפני  והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Baw‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó  ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי 
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לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי  עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי "ש. כולה, שנשרפת ה"א פ "ב 

רבינו.3) בדברי  ה"גֿד להלן מבואר

.˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ÓÚÂ7.ÌÈBÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי  מנופה קמח  והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי6)סוטה) וקמח  שעורים שבאה
הי "ב . סוטה מהל' פ "ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח  של שני  ביום הקרב 
תמידין  מהל' פ "ז להלן וראה י . וכג, יד (ב , ויקרא בספר
 ֿ ואף ֿעל שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי  מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פי ֿכן

הי "ב . שם ומוספין תמידין מהל' פ "ז להלן וראה (שם),

.‚˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ÓÚ :eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡ÈnL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡˜12Èa‚Ï ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ eÈ˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח , על הקומץ , את ממנה מקטירים כלומר,
הי "ב . ומוספין תמידין מהל' פ "ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ "ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי 

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב . מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח , (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי  מהם אין כלומר,
פ "ח  להלן וראה ה"ח ). פי "ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי "א. ומוספין תמידין ב :14)מהל' נב , מנחות משנה,
הלחם, ושתי  שבתודה מחמץ  חוץ  מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק  כי  - א נח , במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי  בפ "ה וראה הֿח . כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי "ט . להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט , מנחות
יוםֿטוב ' וב 'תוספות ט ) (שם, התורה על ברש"י  עוד וראה

מ "ג. פ "ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח  לאישי  ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט ) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ "ד להלן

ה"ה. שם ובפ "ה ה"י ֿיב ,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ È˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ

˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eLt˙ kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»
‰„BÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk È˜nL24È˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ

˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»
ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k È˜nL26˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈

ÔÈzÁ28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»
˙Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«

˙LÁn‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈
epz32ÔÈ˜È˜ ˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ

.‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ , והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ "י  וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי  טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט , א. ב , במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ "ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ "ה 24)הי "ב ֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ "ג צו וב 'סיפרא' הט "ז, המקדש כלי  ראה 25)מהל'
ה"ד. פי "ג מהל'26)להלן ופ "ג ה"ב ֿד. פי "ג להלן ראה

הי "ח . ומוספין ב .27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב  חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע  אלו וכל שם). מנחות, (רש"י  תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כי ֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כי ֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש א: ב , ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק  קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי "ג להלן וראה שם) רש"י  גם וראה נט . מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי "ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב  "וכי  ד: שם,
ה"ח . שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף 

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב  אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב  "וכי  (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי "ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡  »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔBOÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ  ‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆiM ‰Ó Ïk Ô‰Ó cÏÂ c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔBOÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÔBOÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk  ÔÈzÁ‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»

˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי34) כגון המזבח , לגבי  קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ "ח  בפ "ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי  ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח , (במדבר
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קנ                
         

להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל
רובו",36) את מעכב  מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,

פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב ) (שם, שנאמר ממה ה"ח ) פ "ט  דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב . ט , א.37)במנחות פח , שם המשנה מדברי  נשמע  כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח , (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב : עו, במנחות
במדת  שמיעט  או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי  היא, הכתוב  וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני  לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי  לשנות.
ו'הר  כסף ֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף  שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי  המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב 'קרית וראה סג:). מנחות רש"י  (עי ' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39ÚÓa40˙ÈÓBc Ô˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙ÈÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»

בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס , מנחות משנה, ראה למזבח .
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח , של

במערב ". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף  חטאת
פני אל ה' לפני  אהרן בני  אותה הקרב  בה שנאמר לפי 
בקרן  אלא ה' ופני  המזבח  פני  להיות נכון ואין המזבח ,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח . פני  אל תלמודֿלומר במערב ? יכול ה', "לפני  ב :
הא  ה', לפני  תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח , פני  אל אי 
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ "ט  ה"י , פ "ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס , מנחות
במשנה. הט "ז.43)- פ "ט  למעלה להלן 44)ראה ראה

הי "ב . ומוספין תמידין מהל' -45)פ "ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב  כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח " אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס :) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰BÏe46ÔBOÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰BÏ ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔBOÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈBOÚ48ÌÈML ÏÚ ˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ

ÔBOÚ49‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»
‡ËBÁ ˙ÁÓe51Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…

‰Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט , מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק  נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ 
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי  א. פח , מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני  במצורע  שכתוב  ממה זאת נלמד פט .)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח . פ "ב  הוא 48)למעלה שהשמן אף ֿעלֿפי  כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ  מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ "ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ "ט  אלא אחד קומץ  מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ  מביא היה אחד, בכלי 

עשרון. ה"ו.50)מששים פי "ז -51)להלן א נט , שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק  "לא טו) ה , (במדבר

.ÁÔ˙54È˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ  »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰Bl‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆

‰BÏ B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,BÚ BÈ‡  ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ  ÔÈzÁ‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי  רבינו, דעת

המצוות' ב 'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב  לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קב ֿקג, וכתבו ב . נט , מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי  רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס . (שם
המוקדשין  פסולי  מהל' פי "א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב  אינו שוב  – ה"י )
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ  מחמץ  לענין גם

משנהֿלמלך. ועי ' שם.57)הי "ח ). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י  (וכן שמן רק  רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי  גבי  על כלי  "נתן אמרו: שבמשנה מפני  כן שפירשו
פסולי בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב  כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע "א' ב 'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי  גבי  על כלי  "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי  על לבונה) (או שמן בו שיש כלי  שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח  או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואף ֿעלֿפי 
בגופה  "עליה א: ס , שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב  בלבונה גם והרי  מדבר", הכתוב  מנחה  של
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שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב 'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע "א' אלו במנחות אין כי  אף  כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי  באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב  כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף 

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב ,61)"על פי "ג להלן
עיי "ש.

.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k ÈÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È‰L Ô‰ÎÂ ÔÈzÁ‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙO Ôlk  ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב .62) עב , מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי  למעט  בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי "ג פי "ג להלן וראה הנ"ל, המנחות
הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם

והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט ) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו
ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י  המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י .67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב .68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
האומר 70) שמעון כרבי  ולא ב . עב , שם במשנה כתנאֿקמא

נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב .71)כי  עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ  «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰ÈÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי  אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי "ב . שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב . כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È‰Â eÚ˙pL ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈÊt˙Ó ÌÈÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב  צט , ביבמות
ספק  כהן, ספק  והוא שנתערב , זה על =) עליו "ונותנים
ק .) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי  כהנים חומרי  ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב  אמר הלכתא, "למאי 

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק , שם
שמעון. ברבי  אלעזר כרבי  הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח , גבי  על קרבים

בבל  הוא הרי  לאישים שממנו ש"כל המזבח , גבי  על
שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י  לדעת

מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב "ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ "ב  ולהלן הכ"א, פ "ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי "ב ).
שבעזרה  קדשים קדשי  פסולי  שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ "ז למעלה (ראה

.ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ ÈÈL ÔÈ‡ 80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰ÊÚa85‰Lk  ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י  בכת"י81)משלו

ב 'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח .82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי 

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי84)(רש"י , אלעזר כרבי  הסוברים כרבנן

רש"י מחלוקת הי "א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י  (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי "דֿטו). סוטה מהל' פ "ד וראה שריפה, שזוהי  כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח , ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי  של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90ezÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ a e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי87) המנחה את מקדשין כי  הי "ב , פי "ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי  ועומדת, קדושה המנחה כי  ואף  שרת.
הגוף , קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת  –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת  ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף  קדושת קידשה – בכלי  קדשה

ב . יד, סוטה רש"י  ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי  צורך ואין קרקע , ע "ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי  פשיטא רבא, "אמר ב : ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע , שע "ג בכלי 
שעל  השולחן על קומץ , שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע , גבי 

שם). (רש"י , והשיריים" הקומץ  יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב : ז, גביא. שעל בכלי  לקמוץ  מהו ששת, מרב 

קרקע , שע "ג מכלי  קומץ  לי  פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע 
גבי על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק  מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ  הלחם את מתירין ובזיכין קרקע ,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי  ובזיכין אזכרה, מיקרי  דקומץ 
שיריים  מתיר דקומץ  לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב , (שם דכתיב  לאכול,

שם). רש"י , – "נותן 90)ה' כי  הי "ב , פי "ג להלן ראה
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אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי  ומקדשו שרת בכלי  הקומץ 
קידוש  רבא, "בעא ב : ז, מנחות ראה קרקע , גב  שעל בכלי 
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי , קומץ 
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב 'תורת ואמרינן אהרן", בני  "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ "ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י , הדם קבלת נגד קומץ  וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף  קרקע , גבי  על ולא כהן עלֿידי  בכלי  הדם

קרקע . גבי  שעל בכלי  ולא כהן, עלֿידי  כרבי91)בכלי 
רבי של טעמו שם מסביר יהודא ורב  ב . כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח ) יט , (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ  ברובו,
היינו  קומץ , של רובו כי  ה"א, פ "ב  יומא ב 'ירושלמי ' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ  ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ ÈÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈzÓ94L„e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡  Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ  ‰ÈÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ Á‡ ınÁÓ‰Â98iÁ 99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב  נב , הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ , ולא מצה כולן באות המזבח , גבי  על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח , גבי  על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ "ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ  הלחם שתי  כמו חמץ , הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י . דבש 95)פ "י  אסרה ולא א. נח , ומנחות ב . יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח  איסורי  מהל' פ "ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי  תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח ) יח , (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב , (ויקרא
כי שם, לקיש ריש ואמר הקומץ , על נאמר זה ופסוק  חמץ ",
חמץ  תאפה "לא י ) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב 'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי  במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ  האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב  נו, מנחות

הי "ח . להלן וראה פ "ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ ' ה"ג, פי "ב  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט "ו. להלן וראה ה"א, פ "ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎÚ B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ iÁÏ  ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ 106. ∆«»«¬∆≈∆

חייב .101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב  במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף  בברייתא. - ב  נה, שם

פניה  "שמחליק  מפרש שם ורש"י  המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי  ה"כ, ומצה חמץ  מהל' פ "ה וראה  במים",

רש"י . כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ , תעשה לא שנאמר לפי  וכו' חמץ 
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י ), – עצמו בפני  חשוב  מעשה =) יחידי  מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני  אף  עצמה, בפני  עליה
יחידי מעשה שהוא קיטוף , לאתויי  שבה, יחידי  מעשה

עצמה". בפני  עליה פ "ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ  "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ "ל (תערך, תירק  ובל תלוש

כאן. המוריה' ב 'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף 

.ÊËBÏ LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ  ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע "ג שאור הניח  אמי , רבי  "אמר ב : נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב  מאליה ונתחמצה לו וישב  והלך
היכי כי  בעלמא, בהנחה חייב  הכא כלומר, שבת", של צלי 
בו  שהיפך גמור צלי  מעשה בו היה אם בשבת דמחייב 

שם). צורך 108)(רש"י , אין העיסה את לחמץ  כדי  כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח  אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב  אינו בשבת, גחלים גבי  על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי  בו, היפך אם אלא

ורש"י . גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰Lk  ÌÈÓLe ÔÈÏz ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח  "תיבלה בברייתא: - ב  כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני  ובכל בשומשומין
פ "י ): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי  לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ  על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי 
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי  בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואף ֿעלֿפי  כסף ֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק  כמון, כמין "הוא
כה). כח , חמץ 111)ישעיה מהל' פ "ה רבינו כתב  כן

וכיוצא  והקצף  והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ . של חשש כאן ואין כלומר, הבצק ", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי  כאן שכתב  כהראב "ד
גם  וראה חימוץ , משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ  מהל' פ "ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב 'תוספות' (וראה פסח  של
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קנג                 
         

שהיא  לפי  ה"ה, ומצה חמץ  מהל' פ "ו משנה' ה'מגיד שכתב 
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני . לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ "ב 

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:Ó‡pL ;eËt  «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰Lk‰  ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ eÈ˜z L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL Á‡ dˆnÁÂ ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡  d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰˜ Îe ,eÈ˜z L‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ ≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי "א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני  כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי 

שגם 116)להקרבה. ואף ֿעלֿפי  להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ  חייב  זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ  היא הכתוב  גזירת – הי "ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י  ועי ' הט "ו,

"בעי118)לעזרה.117) שם: במנחות השני . החימוץ  על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב 
עלה  מיחייב  לא לה מחמיץ  הדר וכי  ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ . אחר מחמיץ  משום
משום  עלה מיחייב  לה, מחמיץ  הדר וכי  ביה, מהני  לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק  תיקו". מחמיץ , אחר מחמיץ 

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי , רב  "בעי  שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף  תיקו". דמי , מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסף ֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ  ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡  ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È‰  ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙Bt ÈÓ  ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי  ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף  והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי  כן למד שם בגמרא כי 
המוריה' ב 'הר גם וראה בדבריו, עיי "ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי 
הי "ח ). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ  הוא הרי  כן
"מנחת  הסובר הגלילי  יוסי  כרבי  ולא שם, עקיבא רבי  וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי123)נסכים בדפוס 
ועי ' רוקח '. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק  קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע  בשאלותֿותשובות

כב . ה"ד.124)סי ' ומצה חמץ  מהל' פ "ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈÊ Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

ÔÓLÏ127eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈnLÓe Ô‰ ÔÈÊÈÊ eav‰ È‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי  דברי 
א. מ , א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי  מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט ,
שם). (רש"י , הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ "י : זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי  בגמרא: שם
ומפרש  שאני ". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י 
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי  נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈLBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL ÔnLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈÊ ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ "ב ). פ "ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי  אף  לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי "א), שם ומצה

יחמיץ . שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי 

.ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏMnL ÌB˜ne«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏMÈ L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף  וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜‰Â Ô˙ÈÁË  »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙ÈÏ e‡BiL „Ú ,Êa ÌÈLk134˙ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰ÊÚa eÈ‰ ˙LÁÓe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח ')132) (ב 'מעשה מג"ע  ודפוס  וויניציאה רומי  בדפוס 
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי  שהרי  הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ "ח  ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ "ה

(כסף ֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף  פועלת היא והרקדה פי "א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח  מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב . יח , א. אפיה 135)ט , דבעינן "דכיון

כלי היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי  מהל' (פ "א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי  הי "ט )

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב : צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס  "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי  דאיכא
עבדינן". לא דחרס  שרת וכלי  שרת, כלי  ליה הוה בתנור,
לפי שרת, בכלי  נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י : ופירש
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צה:) (מנחות הלחם שתי  בפרק  כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ  ועריכתן לישתן

ה'תשע"ח  אדר כ"א חמישי יום 

    1 
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש אֿז) ב , (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.ÔBOÚ ‡ÈÓ ?ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔBOÚ ÈˆÁ e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡  ÔÈÈˆÁ ‰˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡ÈÓe .:Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.Ok‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï  ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏBe6ÔÈÁ˙Ba7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔBOÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי  על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי  מביא אומר הייתי  מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב , ערבית מביתו עשרון חצי  ומקריב ,
משלם  מחצה בערב , ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב , הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח  על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי  על רבינו כתב  ג משנה ט  פרק  למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט  פרק  ולמעלה כאן רבינו מדברי  אבל רותח .
הראב "ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי  נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי  הפנים מלחם חוץ  עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי  נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי ט ) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק 
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק  ה'
כהן  חביתי  אף  חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈa ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙Án‰10dÏMÓ BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ ‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a‰11.‡Â ÏLa ÔÈa  ÈÈÙz :Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי 

נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי  תעשה", בשמן מחבת
בתנ  אפייה גם שצריך הרי  "תופיני ", כלומר,11)ור.(שם)

כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו
במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.Úa ÈˆÁ‰Â ˜aa ÈˆÁ‰ È˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
˜aa ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ È˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.Úa  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡  ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰BÏ ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk dÈ˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי . ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי  חסדא מרב  חמא בר רמי  מיניה
וכי בכלי , דאי  דביד, פשיטא בכלי , או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס , (=בעזרה), יכניס  (=משקולת) טורטני 
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי 

לא 13)ארעא". משיח  כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב .14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ  וחצי  שחרית קומץ  חצי  אחד, קומץ  לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי  ד הלכה י "ב  פרק  למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב  בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס 

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק  צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף  חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔBOÚ ‡ÈÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BBOÚ ‰nk B‡ ,18B„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡‰20Lc˜Ó ÏL ÔBOÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏBe ˙Ïq‰ ÏÚ Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙L ÈÏÎa d˙B Ck Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔBOÚÏ ‚Ï Ïk‰  ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי 

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב  לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו

וחצי עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי  במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י  - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי 
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי  בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי  שמן נותן רש"י ) - המנחות בכל (המדובר עושה
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וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן
ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם

יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי  ומקדשה שרת כלי  לתוך "ונותנה
בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק  א) ב , (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ  והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁn‰Â ˙Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈLBÙa dLÏ Ck Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏBe26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
„pL BÓk ˙LÁÓa B‡ ˙ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙L ÈÏÎa d˙BÂ29‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙BÏ Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב , (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת  פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי  היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי  הן ומרחשת מחבת הרי  נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק  כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט .
"ונפש  סולת, במנחת א) ב , (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק  קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב  כי 
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁÓ ?˙LÁÓÏ ˙ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È‰L ,C ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי  סביב .
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק  כלי  "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי  ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי 

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33 ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈLBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜ Ì‡ÂÔÈLBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ  ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜e :Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ Á‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב  "וכי  ד) (שם, נאמר שכן

וגו'". מצות ורקיקי  וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה
עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי  הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב ,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי  רבי39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי  לרקיקין,

האפייה.

.ËÔBOÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡ÈÓ ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ OÚ ÔBOÚ Ïk ÔÈÙB‡ 41˙BlÁa ‰a Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰Lk  qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈcÓe ,‰Úa‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k ÈÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈcÓ BÈ‡  »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈLk  Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני  נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי  "מה תודה מלחמי  כן למדו

עשר". כאן אף  תודה 42)עשר), שהרי  נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע 
וזו  קמיצה, לפני  אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק ) ומבדיל לארבע ,

המזבח .45)השני . על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי  מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע ), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני , מן
בעי דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף  משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק  בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק  "לא יח . במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי  שכל יח :) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט  ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
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קנו                
         

 ÔÈ˜È˜‰‰Lk53el‡‰ ÌÈc‰ Ïk eÓ‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈
.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי 
אלא  פתת "לא שם רש"י  שכתב  ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ . שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי 
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף  ולא מלח  ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק " "לא השמיט  ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק  שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק  "לא

.È˙ÏÒ Ì„‡ ‡ÈÓ ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡‰ „Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙L ÈÏÎÏ Èe‡ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙L ÈÏÎÏ d˙B 56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡  ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙BÏe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙BÏ Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:Ó‡pL ;dÓL ‰a˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙L ÈÏÎa61BÈ‡  ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ÊBÁÂ ,63d˙BÏ Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡  ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף  של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי דתניא וכו' שרת לכלי  הראויין בכלים וכו', זהב  של
למעלה  רבינו פסק  וכן פוסל" רבי  עץ  של שעשאן שרת
שרת  כלי  "וכל יח ): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק 
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני  הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי  שאין לפי  לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני58)אלא אל "והביאה ב ) ב , (ויקרא "דכתיב 
וגו'". המזבח ".59)אהרן אל והגישה ח ) (שם, דכתיב 

כדתנן 60) מנחה, בהדי  תקמוץ  דלא היכי  "כי  שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט  או מלח  גרגר או צרור בידו ועלה קמץ 

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי , "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב  ליה על דיש

שנא". לא נמי  הכא שרת, "איתמר 62)בכלי  ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב  כלים בשני  שחלקו קומץ 
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב  לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי  ונתינתן עירובן ידי 
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך

נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי  על אף  שרת, לכלי  שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני  שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב  חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי  ומקור וכשר. אחד, בכלי 
ולא  דם) גבי  הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני  שחלקו

פסול]. זה הרי  קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב , (שם שנאמר
ה  בפרק  למעלה וראה שם). (סוטה תמלח " במלח  מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
מולחין  מזבח  של ובראשו וכו' המלח  בלשכת המלח , נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ  טו.) (שם בגמרא
בכלי מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי  שרת, בכלי 

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי  ממנחת "חוץ 
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי67)כליל מהלכות ה בפרק  למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח  של ש"בראשו יג הלכה מזבח 
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח 

.‚ÈıÓBwL C„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï  »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È‰  ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי  פשיטא פפא רב  "אמר יא. מנחות
אינשי ". ידו.69)כדקמצי  כף  פירושו ידו ופס  במשנה. שם

בקמח , אצבעותיו שיתחב  קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח  ומניח  ידו, פס  על אצבעותיו ופושט  כופף 
זה  ידי  ועל בקמח , ידו פסת צד ומכניס  היד, לפס  האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח  לתוך ונכנס  נדחק  הקמח 

מהקמח ". ידו ומוציא היד, ראשי70)לפס  "שהכניס 
קומצו  מלא וקומץ  הקמח  כלפי  ידו ופס  בקמח  אצבעותיו

ידו". פס  עד 71)עד ידו והוליך הקמח  על ידו גב  "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח  שנכנס 
הכלי ". באמצע  קמץ  שלא הכלי  מצידי  הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב  של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק  ולפיכך ב "תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ  ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ  מבורץ ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב , (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח ) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ , יכול

הקומץ ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆

ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ kÚÓ75BÓk ,ÔBOÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב  מיעוטו "הקומץ  כז. שם משנה
טעמא, "מאי  שם: ובגמרא (רש"י ) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב ) ב , (שם קרא במשנה:75)אמר שם
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קנז                 
         

קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב  מיעוטו "השמן
פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב ) ב , (שם

     1 
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב  בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני  מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ „BÂ Ì„‡ c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰„e „a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆiL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ „B B‡ c˙Óe4dcÏ5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ „B B‡ c˙Óe8ÈÙa ‰BÏ B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa˜Ïe :Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב  כי  "אדם ב ֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י  ד, הלכה ב  פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי "ב  למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי  א, הלכה פ "ב  למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב  או לנדר אפשר כלומר,
דברי קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי  אפילו

פר.6)רבא. ונסכי  איל נסכי  כבש, שם 7)נסכי  למעלה
ד. פי "ב ,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח  פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני  היין את מקריב  היה כיצד צא:

הי "ב . ופי "ז יד, הלכה שם 9)פט "ז וספרא קו: מנחות
שם. פט "ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי 

משום  עקיבא, כרבי  ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי  "הרי  טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי  מלוג. יפחות
כי ועוד, קורקוס ). ר"י  בשם (כסף ֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט "ז  להלן וראה (כסף ֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי  גם

פ "ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ "ח  ט ֿי , הלכות המקדש כלי  מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י , (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa˜ ÔÈ„B B‡ ÔÈc˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„Èt elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈBz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ Èc Ô‰ el‡ ÌÈ„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ "ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב , (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י  פרק  שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס  מסיני . למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק  מן כן למדו הרי  כי  עיון, צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡ÈÓ el‡ È‰  ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק  ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני  מנחה "הניח  ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ "א  רבינו שכתב  ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי ומת, בניו לשני  בהמה "הניח  ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי  בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק  בה שמתכפרים לפי  לגמרי , שותפים
כי (=נפש מקרי  דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
 ֿ (לחם לגמרי  שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב ,

כאן). משנה

.„?‰„ ‡È‰ BÊ È‡Â „ ‡e‰ ‰Ê È‡21È‰ :ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È‰ :ÓB‡‰ Ï‡ .„p‰ e‰Ê ∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔBOÚ‰ È‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰„ BÊ È‰  ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב .21) הלכה נדרים מהלכות בפ "א א 22)ראה פרק  קינין
קלט . וחולין ח . מגילה ו. השנה ראש גם  וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B„Ï ÌÈ„ ÔÈa ‰Ó24LÈÙ‰ Ì‡ ,„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„‡Â Ba˜25B˙eÈÁ‡a iÁ  ‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

„pL BÓk È˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ÓB‡Â c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  ‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי  בדין להלן רבינו כתב  וכן הנ"ל. במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב  על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב  המזבח , על הקריב  שלא זמן וכל המזבח .
(בכל  לשמו שלא שהקריב  אלא הקריב , אם אפילו שהרי 
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח ), מחטאת חוץ  הקרבנות
פט "ו  ולהלן ב . בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות

כו). יב , (לדברים ראה פ ' בספרי 

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê BL ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ iÁ  ˙Èa‰ ÏÙÂ BM‰ ˙Óe ,Ôa˜28:Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

 d˙eÈÁ‡a iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי28) זה ובית עולה, עלי  זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב  - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי  דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי .
"דמי אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי  באחריות, חייב 
"עלי " שאמר במה הכוונה כי  אומרים אנו עלי ", זה שור
"דמי " אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
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קנח                
         

להתחייב  "עלי ", שאמר במה כוונתו עלי ", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב  לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי " שאמר ואף  קט . מנחות
באחריותה. יתחייב  שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe‡a k30È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba˜ Ba31È‰ :ÓB‡‰Â .‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰pÈ˜‡L33˙Èa dÈ˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï  ‰Ê34‰Ê ˙Èa ‰pÈ˜‡L .35dÈ˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ  Lc˜na36.‡ˆÈ  ˙Èa‰ B˙B‡a dÈ˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈÁ‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙Èa Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ  ÌL Álb Ì‡40ÚˆÏ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙eÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ Úˆ È‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

  

        


ה 'מרדכי ', כדעת היא   " הרמב שדעת לומר אפשר לכאורה 
בכלל  הוא  בית־כנסת שבני  האחרוני הוכיחו  שמדבריו 
כ ') (מצוה  המצוות במניי וכלשונו  מקדש ", לי  "ועשו 
ג להשתמע  שיכול לעבודה ", הבחירה  בית לבנות "ציוונו 
בית־הבחירה  בהלכות שכתב   וא התפילה , עבודת על
המקומות  כל נאסרו  , בירושלי המקדש  שנבנה  כיו"
בית  שרק  היינו  קרבנות", בה ולהקריב  לה ' בית בה לבנות

לא . בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא  שהרי  , " הרמב בדעת כ לומר קשה  אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב  דבר על הנ"ל כ ' במצות־עשה 
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו  שיש  ולהעיר
כו '". באו  אשר בארצות מעט למקדש   לה "ואהי  בנביא 

       

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט  פרק  למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי  "הרי  שם: במשנה

הרי יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע "פ  עולה", עלי  "הרי  סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי  במקדש. שיקריבה

עלי ,34) הרי  אמר שאם נגנב , או כמת זה שהרי  שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב  עלי  הרי  אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי  במשנה שם
הוא  שהרי  כלל, לקרבן נחשב  אינו הזה הקרבן כי  ואף 

באחריות. חייב  אינו – חוץ  למעלה 37)שחוטי  ראה
שם. בגמרא המנונא רב  דברי  והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב  דברי  והם למקדש. חוץ  שחוטי  על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע "מ  כלומר,

זה. בבית כי40)התגלחת אף  כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב  אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ , העלאה על כרת וחייב  במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב  אינו כן, ואם עצמו. לצער רק  אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח . לא מזה יותר להביא, יטרח  חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰„e „a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

Ó‡ ‡Ï  ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È‰ :Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È‰ :Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc  ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי  ב .) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ "א וראה תחטא". כי  "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י . הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי  פ "ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב  אף ֿעלֿפי  אשם, זו והרי 
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב 

"ל  "לחטאתי ", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי ".
היה  אם לאשמי , אלו והרי  לחטאתי  אלו "הרי  בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב 

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê ÚˆÓ Ôa˜ :ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
„Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ ÚˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa˜45Ôa˜ „Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ „Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי45) מהלכות פ "א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי  ג, הלכה כפרה
שתי מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני  שני  או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני  שלשה: קרבנו והמצורע 
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע  אף  עשיר, הוא הנודר אם אבל עני ,
מחוסרי מהלכות בפ "ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47ÔÈ˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È‰  ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ ‡ÏÂ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa :Ba ÊÁ ‡l‡ ,‰˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ tk˙Óe ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ È‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆiL „Ú BÏ tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב  שהפלוניכלומר הקרבנות וני ,
בהם. כא:48)מחוייב  כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי ). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡ÈÓB‡‰51ÌÈÚL È„k ÈÏÚ È‰ :52Ô‰È„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
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‰ÚeLe Ôa˜Â ÈÊ53ÔlÎa iÁ 54ÔÈLk È„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ
ÌeÏk iÁ˙ ‡Ï 55ÔÈLk ˙B„k ÈÏÚ È‰ .56È‰  …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈

Ôa˜e ÈÊa „ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58 Ôa˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»
Ôa˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט . בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב  משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי 

רשע . נקרא שמקיימו אף ֿעלֿפי  – הנודר כלומר,53)כב .)
מדברי הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים

ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי  שם: משנה
אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי  במשנה: שם

(רבינו  וכעס " איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב ) הלכה נדרים מהלכות בפ "א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני  בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב ) (שם, הכתוב  שאמר

שם). ואי56)המשנה נדר זהו אי  ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי  "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני 
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב  ושם
נשבעין. החסידים אין כי  בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ "א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י  וראה

קונח ,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי  שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ "א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú iÁ c˙n‰ ‡ÏÂ „Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È‰' ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
Ó‡Â ‰ÏBÚa cÏ Ôek˙ .ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

ÌÁa cÏ ,'Ôa˜'61ÂÈc  'Lc˜‰' Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ ÌÁ‰Â ,Ôa˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈˆ BÈ‡ ˙B„e ÌÈ„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa Ób ?„ˆÈk .iÁ  ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :Ó‡pL ;‡È‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ‰ÏBÚ ‡ÈiL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È‰Ï iÁ˙È Ï ˙eÈ„a  ‰‡ÈÈ Ï È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B„Â ÌÈL„˜ È„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

  

         
 

לאהבו , לייחדו , שבלב :  דברי על  ג מצוה  שהתורה  כמו 
ידי על מתקדשת שבהמה  קבעה  כ וכו ' אותו  ליראה 

. אד של מחשבתו 
    

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח . משנה פ "ג תרומות

ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי  – לבו" נדיב  "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב  הוא הרי  – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק 

ההלכה. בהמשך להלן חרמי61)ראה ואף  הבית. לבדק 
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב . בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ "א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח  – (2 281 עמ ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ "ב  שבועות בהלכות
כאן). שמח  ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי  "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב  כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈc‰ ‡L ÌÚ ˙B„e ÌÈ„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎÚÓ Ô‰a iÁ64ÌÈÓ„Â65˙BOÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚a Ïk‰ ‡ÈiL ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡‰Â ‰nM ˙‡e :Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡Èz  ‚ÁÏ ‡BzL ˙Úa ,ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡ÏÂ Ï‚‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÚ71ÂÈ˙Ba˜ ‡È‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

c˙‰ B‡ „pL72ÌÈÓÁ‰Â ÌÈÎÚ‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ú ‰Ê È‰  ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
eÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי  פלוני  ערך או עלי  זה ערך או עלי  ערכי  שאמר
ב ). הלכה ערכין מהלכות דמי65)פ "א או עלי  דמי  שאמר

בן  קטן פלוני  אותו היה אפילו עלי , פלוני  דמי  או עלי  זה
ט ). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ "ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט  כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב  אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח , הרגלים: משלושת

פג. עשה יב ,69)המצוות, (לדברים ראה פ ' ספרי  ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע  שקבע  ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק 
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי , למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי , למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
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מיקריב  לי , למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ "ובאת כי  הרי  אקריב ",
ומתנות  הבית בדק  שגם הרי  תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח ). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח . ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח , כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ  הנדפס  (כפי  קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב  הלר) הגר"ח  בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב  שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי 

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי  ט : בנדרים הר"ן דעת כן
כי כתב , שם לרש"י  המיוחס  בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה  בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי  רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט  ופסח 
גבוה", חרמי  "והחרמין רש"י  ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי  בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי  הֿו): יב , (לדברים ראה פ ' ספרי 
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי  עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ "ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי  הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".

.„ÈÌÈÏ‚ ÈL ÂÈÏÚ eÚÂ ÁaÊnÏ ‰Ó‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈¿»ƒ
BÈ‡  ˙Á‡ ‰Ó‰a b ÏÚ d‡„Ùe ÌeÓ da ÏÙÂ¿»«»¿»»««¿≈»«∆∆≈
‰LÏL ˙Á‡‰ ÏÚ eÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ≈¿…«¬∆«∆««¿«»«∆∆¿»

ÌÈÏ‚76Ïa BÚ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â . ¿»ƒ¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»≈¿«
Á‡z77Á‡z Ïa BÚ BÈ‡ LBi‰ Ï‡ .78. ¿«≈¬»«≈≈≈¿«¿«≈

הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי למעוטי  לעולם ששת, רב  אמר וכו'. חילופיו ולא
שני עליו שעברו כגון עסקינן במאי  והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי , קמא ומכח  הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי  וראה לן". משמע  קא דמי , רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ "א מה אשה זירא, ר' "בעי  ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי  תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק  אביי  ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי  והאמר הכי , אביי  אמר ומי  בשמחה.
(פ "א  רבינו שפסק  ולפי  קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות

בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק  שמחה), של =)
שם. הגמרא כדברי  כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על

יורש  זירא, ר' "בעי  שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב ) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי  תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב  והא הֿו) יב , (שם שמה
נדר  תדור (="כי  מעמך חייא, ר' דתני  שמע , תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי  לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט  כב ) כג, שם מעמך"

.ÂË‡Ï  ÌÈÏ‚ ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ eÚL ˙Baw‰ Ïk»«»¿»∆»¿¬≈∆¿»¿»ƒ…
ÌÈLÎe ÔÈ˜Ó ‡l‡ ,eÏÒÙ79Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe . ƒ¿¿∆»«¿ƒ»¿≈ƒ¿»»««

Á‡˙ ‡Ïa BÚ ‡e‰ ÌÈÏ‚ ‰LÏM‰80ÔÈc ˙Èe . «¿»¿»ƒ≈¿…¿«≈≈ƒ
„iÓ B˙BOÚÏ ÔÈeˆÓ81Ï‚a ÂÈ˙Ba˜ È˜iL „Ú ¿Àƒ¿«ƒ»«∆«¿ƒ»¿¿»»∆∆

.‰lÁz Ba Ú‚tL∆»«¿ƒ»

"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי  בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי  ביום שלמיו זבח  מבשר יאכל האכל
לפי לומר, תלמוד מה יח ) ז, ויקרא – אותו" המקריב 
אף  אני  שומע  לשלמו, תאחר לא כב ) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט . זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש 
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח  הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב  הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב , ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב "ד
כדי לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי  לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני  (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי  פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע 
ואינו  לולב  עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י : ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם

.ÊË'BˆÏ' Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡82„Ú B˙B‡ ÔÈÙBk , ««ƒ∆∆¡«ƒ¿…ƒ«
È‡ ‰ˆB Ó‡iL83ÔÈa LÈÙ‰ ‡ÏÂ „pL ÔÈa . ∆…«∆¬ƒ≈∆»«¿…ƒ¿ƒ≈

È˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk  È˜‰ ‡ÏÂ LÈÙ‰L84. ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒƒ«∆«¿ƒ

ה'".82) לפני  לרצונו אותו שם,83)"יקריב  השנה ראש
אותו  "יקריב  כא. ערכין מח . ב "ב  מט : קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני ". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ "ב  השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי , למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב  דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב ", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק 
כבר  אם אותו כופין כי  לומר בא אחד ופסוק  הפריש,

הקריב . לא ועדיין הפריש,

.ÊÈÈiÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»
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‰ˆiL „Ú BÏ tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡88Ó‡pL , ««ƒ∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«
Ï‡ .È‡ ‰ˆB Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk  'BˆÏ'ƒ¿…ƒ«∆…«∆¬ƒ¬»

Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡  ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈiÁ89; «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»
‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,‰tk ÈkÚÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿À¿≈«»»≈¿ƒ»∆∆»
ÏÈ‡B‰ ,ÈÊ ˙‡hÁÓ ıeÁ .Ô‰È˙Ba˜ e‰LÈÂ eÚLÙÈƒ¿¿¿«¿»¿¿≈∆≈««»ƒƒ

ezkÚÓ dÈ‡Â90,d˙B‡ Á‡È ‡nL  ÔÈÈ ˙BzLlÓ ¿≈»¿«¿«ƒƒ¿«ƒ∆»¿«≈»
ÈkLÓÓ CÎÈÙÏ‰ÈÏÚ B˙B‡ Ô91. ¿ƒ»¿«¿¿ƒ»∆»

במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי  מזה, נראה
פעמים  פפא, רב  "אמר שם שאמרו ואף ֿעלֿפי  מצורע . עולת
מצורע , בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי  וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב  וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי מהלכות פ "א להלן רבינו פסק  הרי  – שם בערכין
והר  כסף ֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ "ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע  מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי 
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט . הלכה פי "ח  פפא,91)להלן רב  "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי  פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח  אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי ". ולא בה פשע  למתים,

     1 
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי  תוך בהקדש חזרה

.‡ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3 »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc4CÎÏ Ì‡ :‰ÏBÚ d„ÏÂe ÌÈÓÏL ‡È‰ . ¿»»«»ƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÌÈÓi˜ ÂÈc  Ôek˙5BaÏa ÓbL Á‡ Ì‡Â ;6 ƒ¿«≈¿»»«»ƒ¿ƒ««∆»«¿ƒ
a ÊÁ ÌÈÓÏL ‰È‰zL ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ÂÓ‡Â B ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»«

ea„ È„k CB˙a Ba ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ d„ÏÂe'¿»»»««ƒ∆»«¿¿≈ƒ
elÙ‡Â Lc˜‰a ‰ÊÁ ÔÈ‡L ;ÌÈÓÏL d„ÏÂ È‰ ¬≈¿»»¿»ƒ∆≈¬»»¿∆¿≈«¬ƒ

ea„ È„k CB˙a7. ¿¿≈ƒ

א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי  ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק  כוונתו היתה שלמים", "היא  שאמר
דבריו  – עולה שיהיה אחרי ֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני  לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי  על החולק  יוסי  רבי  וכדברי 

חייב 6) המתנדב  ולא הנודר אין כי  הי "ב , פי "ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב  דברי  - ב  כה, שם

רבינו  כתב  וכן ה"ד. תמורה מהל' פ "ב  להלן הוא וכן
כדי תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף  ומימר במקדיש זולתי  דמי , כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף  אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי 
רבינו  דברי  על שהקשה ה, ס "ק  רנה סי ' חו"מ  בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי  בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי יישב  למלך' ה'משנה אבל ב . עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב 'קרית וכתב  בזה. חלוקות שסוגיות וכתב  רבינו,
שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו

הי "ב ). פי "ד (למעלה מחשבה ידי  על גם נתפס 

.‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,˙BÏBÚ ÈiÁÏ Înz ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈeˆ˜ ÌÈÓ„a ‰ÏBÚ „9dL‡ B‡ daÏ :ÓB‡‰ . »«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»…»

‡e‰ Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L „Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏBÚ BÊ ÏL∆»ƒ¿»»∆«¿»»¿»
‰ÏBÚ dlk 10È‰  ÛBÚ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ LÈc˜‰ . À»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ»¬≈

Lc˜˙ ‡Ï B‡ Blk Lc˜˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê11. ∆»≈ƒƒ¿«≈À…ƒ¿«≈

ורבי8) מאיר כרבי  הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב  יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט ) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי  חוץ  חולין ודמיה עולות, לצרכי  תמכר כיצד: הא

ידי9)שבה". ויצא שקצב , הדמים כפי  זו בעולה יש והרי 
והא  עולות, לצרכי  תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי  גופה דמקדיש בהמה מייתי 
ופירש  'ירושלמי ', ל"א בשם וברש"י  מקובצת', ב 'שיטה
שלו). הגוף  כל שאין בהמה מייתי  הא לוקח  האי  רש"י :
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י  מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי 

משנה'. ב 'כסף  נראין 10)וראה רבי , "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי  יוסי  רבי  דברי 
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק  לא  יהודה רבי 
נחלקו  ושם ליה". מודי  - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב  בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב  נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב 'לחם וראה ששת, כרב  פסק  ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף  רבא, "בעי  שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק  (שם
לדעת  היא זו בעיא כי  רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי  והאי 
משנה' ה'כסף  דעת ולפי  שם). ברש"י , (וראה יהודה רבי 
הוא  והספק  בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי  כתב  הי "ד), וחרמין ערכין מהל' (פ "ה
אם  אפילו שמא הוא והספק  בו, תלויה הנשמה שאין אבר
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ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף ,

.‚ ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁe ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡ÈÈÂ ,În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È‰  ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי  הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי  שאמר יוסי  רבי  כלומר, היא", יוסי  רבי  "מני ,
כאחת  שמות שני  להוציא אפשר ואי  הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי עולה תקרב  כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי  רבי  מאיר. רבי 
מחויב  שאינו "כיון רש"י  ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב 'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי ואמר חטאת מחויב  שאינו שמי  - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי "ש כלום, אמר לא – לחטאתי  זו
חטאת  מחויב  שהיה כגון לזה ומפרש יוסי . כרבי  פוסק 
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסף ֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח  פי "ד למעלה ראה לחטאתי .

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' בפ "ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת
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בהמה 16) יוחנן, רבי  "אמר נסמן: ושם א. יב , זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח  וחזר חציה הקדיש שותפין, שני  של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי  חולין, היתה דחצייה להקריב 
רש"י ) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמע ֿמינה  נדחין, חיים בעלי  שמע ֿמינה תלת, "שמע ֿמינה
אבל  בדמים", דחוי  יש ושמע ֿמינה דחוי , הוי  מעיקרא דחוי 
חיים  "בעלי  וסובר: יוחנן, רבי  על החולק  כרב  פוסק  רבינו

להלן. וראה נט .) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי  אדרבא שהרי  ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי , אינו כי  אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  הדיחוי , עצם את

הוא  הרי  מעיקרו שדיחוי  רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי  על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי 
דחוי ". אינו מעיקרו ש"דחוי  כתב  הי "ג, שגגות מהל' בפ "י 
חיים, בעלי  שהיא משום כאן שכתב  מה על שם סמך ואולי 
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי  ואין
בנראה  שאף  רבינו, פסק  ה"ח  שגגות מהל' בפ "ג שהרי  עיון,
פ "י ) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי  אין ונדחה

דיחוי ". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי  שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי  כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי  דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי  יש כי  רבינו דעת  מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ "י  פסק  וכן יוחנן), רבי  על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט , בזבחים שם 21)כרב , בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי  שאפילו עושה אמרו

שוודאי שקריבה, רבינו פסק  לפי  כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
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ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק  לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף , קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי 
הדברים  ומקור הגוף , נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי 
"איתמר, שם שאמרו - ב  יט , דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף , קדושת קדוש אמר כהנא רב  לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף , קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב  אמר יהודה מדרב  כהנא, לדרב 
זאת  רבא, אמר הגוף ", קדושת נמי  נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף , קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ "ה למעלה וראה עולה). לדמי  זכר שהקדיש רש"י 
אמר, ד"ה - ב  כ, ערכין וב 'תוספות' הי "ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף  – לעולה זו בהמה דמי  אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב  עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי  כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי  מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב  עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי  הט "ז), המוקדשין פסולי  מהל' פ "ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב  ראויה"
מהל' בפ "א למעלה וראה משנה'. ב 'כסף  ועי ' למעלה).
זו  הרי  וכו' למזבח  מום בעל ש"המקדיש ה"י , מזבח  איסורי 
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".
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קסג                 
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‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס  טומטום כגון
ב .27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב  ה"י  שם לפ "ג והכוונה ההלכה, בסוף  להלן
כמקדיש  זה הרי  למזבח  וכו' ואנדרוגינוס  טומטום "המקדיש
הן  והרי  גופן, על חלה קדושה שאין לפי  ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח ", אלו "הרי  שאמר באופן והיינו

שם). הראב "ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי  במשנה: שם

משמע  לעולה, אלו "הרי  רש"י : ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי , בעי  הוא גופייהו אינהו דאי  עולה, לדמי 

למד). (בלא עולה" אלו הרי 
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א.31) כט , נדרים נחלקו 32)ברייתא, א . כט , ב . כח , שם
אם  קבוע , לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב 
שצריכה  או הקבוע , הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת
שפקעה  כעולא, הי "א) מעילה מהל' (פ "ד רבינו ופסק  פדיון.
עולא  גם מודה הגוף  שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי ". רבינו כתב  ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני  ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי  באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי  באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי עולה של הגוף  קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו'", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף  קדושת
הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?
לכל  הזאת הגוף  קדושת דומה אינה הגוף , קדושת במפורש

משנה'. ב 'כסף  ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף  קדושת
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אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב : כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב  זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב  נקבה ילדה שלמים, זבחי  נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי  נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי 
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמע ֿלן אחרת,

שפוסק  ורבינו (רש"י ), אמן" במעי  ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי  ה"ג), תמורה מהל' פ "ד (להלן
הסיפא  לפרש אי ֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי 
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי  נקבה "ואם
הבכור  שהרי  במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי "ב . שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב 'הר במשנה.36)ועי ' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י : ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי  ימכר והשני  לנדרו, האחד יקריב 

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס ,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס ,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי  שאין ואנדרוגינוס  טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי , דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ "ג 40)ואנדרוגינוס 
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י . מזבח  איסורי  מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח ", אלו "הרי  שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב "ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס  טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו
למזבח . כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי 

פדא.

ה'תשע"ח  אדר כ"ב שישי יום 

    1 
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b „Bp‰‡ˆÈ ‡Ï  ÔË˜ ‡È2‡È‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ  ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'Ok5ÏÈ‡ ‡È‰Â6Ï‚Ú „pL B‡ ,7‡È‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
BL8È„b ,9ÈÚO ‡È‰Â10‡ˆÈ 11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»
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כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי  קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט . מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי4)מאתיים אֿח , הלכות י "ד פרק  למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק 

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.‰ÏBÚ „12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈOk‰ ÔÓ13‡È‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈBz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17e‰v‰ ˙lÁz ‡È‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È‰  «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,BÁL ‡È‰Â ÔÏ ,ÔÏ ‡È‰Â BÁL „ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

ÎÊ ‡È‰Â ‰˜ ,‰˜ ‡È‰Â ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï  »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי  הרי  ואמר נדר אם ובין איל רק  או כבש רק 

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי 
שנה, בני  אלו הרי  כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני  הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס  איל נקרא ומאימתי 
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ "ד, ביום

עולת 15)פלגס ". עלי  האומר זירא ר' "בעי  שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס  והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי  כי  וכו'. הוי  ברייה דאמר לך תיבעי  לא יוחנן
בתנאי ) נסכים (מביא ומתני  מייתי  דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק  מתנה וכבש איל אמרינן מי 
עצמו), בפני  ברייה אינו (שוודאי  מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי  הוה בריה אי  דאמר מתנה, נמי  בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק  כוונתו אם ספק , הוא הפלגס  כי  פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי  "הרי  אמר אם זה ולפי  איל, ספק 
ממה  פלגס , להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני ברייה הוא אם שלישי  ספק  גם יש  אולי  או נפשך,
אינו  שמא פלגס , להביא יכול אינו זה ולפי  לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני  ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי  יצא אם ספק  זה הרי  כי  רבינו פסק  בתיקו, הדבר

לא. העוף .16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני  מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי ב  הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ג פרק  למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני  (לעניין גדלו כבר שמא מספק  יונה,
נוסף : ספק  שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב  ותחילת עצמה. בפני  ברייה הם אולי 
לצוואר. סביב  צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני19) וגם ציהוב  בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק  וחוץ  ציהוב , בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי  יוצא היה זה שלפי  קטנים, הם ושמא
ידי יוצא הוא הרי  גדלות, סימן הוא ציהוב  תחילת אם

אבל  והקריב , הכהן שעבר וכגון היונים. בבני  חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי  להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב : חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק  כלומר, ספק , זה שהרי  פסק 

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡ÈÓ  Ì˙Ò „Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B˜Ï ÔÈÏÈ‚ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡ÈÓ  ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È‰ :Ó‡ .BL ‡ÈÈ  ˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ „»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ Cc Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ Bz ˙Á‡ ‰„Èt ‡ÈÓ  ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈB˜ ÔÈ‡L Ôkc Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BL ‡ÈÈ  ˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי  אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי  עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני ]. יביא 23)חוששין עולה עלי  "הרי  במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי  ומר אתריה כי  מר פליגי  "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף  כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י 
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב  מכבש", עוף  גריע  אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי 
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף  לעולת אפילו מוחלט  עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי  זה "הרי  ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק  עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ Ok B‡ ÏÈ‡ B‡ BL „pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ˙BÈa LeÁk ‡ÈÈ ‡Ï  Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È‰Ï iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡ÈÈ ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B„ È„È ‡ˆÈ  LeÁk‰ ‡È‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק  הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט , ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח , במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי  "הרי  קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע "."ומשמע  ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני  לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי 
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי  לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי  שיצא מכאן למדנו וזובח "

.‰BL ‡ÈÈ  ‰Ó ‰ÂL BL ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï  ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ Ì‡  ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê BL :ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
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ÌÈL ÂÈÓ„a ‡ÈÈ28 „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»
‡ˆÈ29 ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈÂL ÈL :Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆

Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
Ok „ Ì‡ ÔÎÂ .Ok ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡  ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡  ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב  עולה זה "שור במשנה: קח . שם
מנה  שווה שור עלי  הרי  באומר כי  ואף  שניים", בדמיו
עלי " "הרי  שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב 

באחריותו. חייב  שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב  שור (כגון מאי ? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב  עולה זה שור שמע  תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי  בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי תרי  וכו' נמי  חד אפילו תרי  איריא מאי  הכי  אי  מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק  דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב  אינו בנדבה כי  ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב 

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡31 ‚Â BL LÈÙ‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê BL :Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ 33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ‡Ï  À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב  עד באחריותו שחייב 
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני  כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי  על קח :
זביד  בר מנשה רב  "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי  אי  עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב  אמר
הוקבע ", עולה עלי  ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי  זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע  רש"י : וכתב 

עולות". מום.34)לשתי בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע  שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע 

שה. ולא שור

.ÁÈÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈOkÓ „Á‡ :ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰  ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰  ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…

BcÏ ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39BL :Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«
ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰  Lc˜‰ ÈÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני . אף  כלומר,

בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי  ואחד הקדש
אם  אמרו, הרי  זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני  סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי  לבינוני , אף  חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי  אמר עביד, "היכי  בגמרא: שם

בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שי ּומם עד לו ממתין רב  ֶָבר
ואומר 39) הגדול, על הבינוני  של הקדושה מחלל כלומר,

הגדול, על מחולל יהא הבינוני , את הקדשתי  אם כך:
הבינוני הרי  הגדול, את הקדשתי  ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי אחד דאמר אלא לבינוני ) אף  (דחוששין שנו לא
הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי  שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי  החשוב  (=שור קאמר בתוראי  תורא
משוורי " "שור אמר אבל שבשוורי ", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ Lt41ÂÈ‡ BÏ Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È‰ 44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .B˙BÁ È„È ‡ˆÈ Ck Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ BL Ì‡ ,Úw ‰Ó ÁÎLÂ B„ Ú˜Â ˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

BL ‡ÈÈ ‰Ê È‰ 47ÁÎLÂ ÌÈOka Ú˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡ÈÈ  ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú˜ .ÏÈ‡ ‡ÈÈ  Úw ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ

B˙ÏBÚ Ú˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .ÈÚO48 »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»
ÏÈ‡Â BL ‡ÈÈÈÚOÂ49Ú˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«

‰BÈ Ôe Bz ÛÈÒBÈ  ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי  להקדישו,

הקדש. מה 45)בתורת יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע  ואיני  אבא לי  שאמר או פירשתי 
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י  נדריכם" מבחר "וכל יא) יב , (דברים
משום  הוא הקדש משוורי  אחד אמר אם לבינוני  שחוששין
מינייהו  אהי  ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי יפה עין דהווי  אבינוני , אי  אגדול, אי  ההקדש, חייל
אלא  למזבח  קרב  לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי לספוקי  ליכא פירשתי , דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י  פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע  ואיני  הבקר מן "פירשתי  במשנה: קז. שם ראה

מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי 
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי 
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי  על ואף  ומין,
גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי  מה יודע  ואיני 
של  דעתו לפי  היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי  וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי 
וראה  רבינו. פסק  וכן ויצא, הבהמה, ממיני  מין שבכל הגדול

הראב "ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני  הם שהרי  יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz „51ÌÈÓÏL B‡52B„ Ú˜Â53˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰Ùe t ‡ÈÈ 56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ
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BÏ ˜tzÒ .ÏÁÂ ÏÈ‡ ‡ÈÈ  ÌÈOka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰ÈÚOe ÈÚO ‡ÈÈ  ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B„57ÈÚO ,ÏÁÂ ÏÈ‡ ,‰Ùe t ‡ÈÓ  ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰ÈÚOe58Bz ‡ÈÓ  ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

 B„ Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ Lt .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ôe Bz ‡ÈÓ≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי 
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי  הרי  שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע  ואיני  בקר מן "פירשתי  שם: במשנה

רבי , דעת לפי  והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי 
בפר  די  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי  שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי  שכח  כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק  ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰BÏ ıÓ˜ ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰BÏ59c ÏkÓ ‡ÈÈ  Lt ‰Ó ÁÎLÂ B„ Lt . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡ÈÓ CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰BÏe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף , עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי ,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי  מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח ", עלי  "הרי  אמר שאם פי  על אף 
מה  יודע  ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף  עולת
העוף  עולת עלי  "הרי  מפורש אמר אולי  להסתפק  יש פירש,
גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף  סוף  שהרי  למזבח ",
בשרה  כל שהרי  למזבח , בהמה עולת עלי  הרי  או המזבח ,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח , גבי  על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י  וראה המזבח . גבי  על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף 

לכהנים. עורה שהרי  היין 61)בכלל, מן חוץ  כלומר,
על  [ואף  מנחה בלי  יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני  הבא יין שגם פי 
בכלל  הוא הרי  למזבח ", עלי  "הרי  בכלל שאינו פי  על אף 

משנה)]. (כסף  פירש מה יודע  ואינו המפרש

È.Ok ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È‰ :Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
Lt .Ok ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

LtM ‰Ó ÁÎLÂ63„Â c ÏkÓ ÚÏÒa ‡ÈÈ  ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי ,62) שם: ובכריתות י : וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף  אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע ". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני  (דהיינו

ושכח .63) מסויים דבר בסלע  עלי  הרי  אמר כלומר,
בסלע ".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ‰BÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈÚ ,ÌÈÊ‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk‡Â67Ê‚ ‡ÈÓ  ıÚ ÈÏÚ È‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
 ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .‰n‡ Bk‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡ÈÈ68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח ) ו, (שם דכתיב  "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ ". נמי  לבונה אף  קומץ , דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ז פרק  למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק 
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי . פי  עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי  הרי  "האומר ג: פרק  שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי  שני  דמי 
המזבח ". לגבי  אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL c˙‰ B‡ „pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk  ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ ÈÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰Bl‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B 75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב  א, הלכה י "ד פרק  למעלה ראה
עצמו. בפני  הקרבנות 70)שמן כל למלוח  עשה "מצות כי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על שנאמר למזבח , שיעלו קודם
אין 71) - מלח  בלא קרב  הנסכים יין כי  רבינו שכתב  ואף 

עצמו  בפני  הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי  על [ואף  משנה). (כסף  מלח  טעון
שאינו  משום הוא, מלח , טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני  הבא יין גם והרי  כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי  על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני 

האש 72) לכבות שאסור מפני  האש, גבי  על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי  - לכך מתכוון שאינו פי  על ואף  המזבח , שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי74)כלומר,
עצמה. בפני  לבונה נודר או של 75)מתנדב  "בראשו כי 

וכו'". והלבונה הקומץ  מולחין מזבח 

.ÂË;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡ÈÈ ‡Ï  „ „pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï  Ôa˜a iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa˜a iÁ˙ È‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡ÈÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי  הרי  לאומר "מנין פב . שם במשנה
פסח  וזבחת ב ) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח  והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
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שבחובה, דבר פסח  מה לפסח , הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח  (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף  שם), ורש"י  גמרא - שני  מעשר עוד היה
עלי הרי  האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי  הרי  תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡ÈÈ ‡Ï  OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa˜a „»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי  הרי  שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב  הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È‰Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â Lt≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È‰Ï BÏ LÈ  ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

„pL78‡ˆÈ  ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â Lt≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡ÈÈ 80‡l‡ ,ÈL OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡ÈÈ ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈiL LtL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡ÈÈ ‡Ï  OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú  Ba˜ È˜n‰ È˜‰Â :Ô‰a Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dBbÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח  את מביא לא

הזבח . "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח ". זה הרי  החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב  זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח ". זה הרי 

    1 
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק  המשך

.‡epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ „Bp‰2‰Ù‡Ó ‡ÈÈ ‡Ï  «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙BBÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈiÚ‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח  מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב , (ויקרא
פ ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י  פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח  יהודה. כרבי  ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי  קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,

כלי עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד
שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר

האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט  טוחה בארץ  "גומא
המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה

שם).

.ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰6;˙LÁÓa ‡È‰Â ,˙ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È‰ ‡È‰M ‰Ó  ˙ÁÓa ‡È‰Â ,˙LÁÓa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁÓa ‡È‰Ï BÊ :Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆
 ˙LÁÓa d‡È‰Â ,˙ÁÓa B‡ ;˙ÁÓa d‡È‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆

‰ÏeÒt BÊ È‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈
„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰12Ô‡È‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»

‰Ó  „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«
‡ˆÈ ‡Ï B˙BÁ È„ÈÂ ,‡È‰ ‡È‰M13:Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«

ÈÈÏ z„ L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב : כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב  שהרי  כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי "ב  למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי 

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב : שם
אחר" לכלי  לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י  פי "ב  למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי12)אם ה, הלכה פי "ב  למעלה ראה

ולנדור  להתנדב  לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף  אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Ï el‡ :Ó‡15ÈLa ‡È‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
 „Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:Ó‡ ‡l‡ ,„p‰ ˙ÚLa ÔÚ˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ˜ ‰LÙ‰ ˙ÚLe ,˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È‰  „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Â ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
L‡k' ‡ÏÂ ,'z„ L‡k' Ó‡pL ;ÌÈLk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zLÙ‰16‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ eÓ‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÌÈ˜‰ ,z„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa ÌÈ˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ  יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף  להלן וראה שם). (רש"י  עצמה בפני 

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי  במשנה.17)דברי  שם
זה  ובאופן אחד", בכלי  להביא "אלו אמר שלא ואף ֿעלֿפי 
 ֿ בשיטה ועיין ב  הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי  אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני  לנדבה לשם להם: השיב  ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב ) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י (עיין פוסל זה הרי  לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב ' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב  חזר שהרי 
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,
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קסח                
         

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â19,z„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ eÓ‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

ÔÈ˜‰ ;ÌÈLk el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÔÈ˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
eÚ˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה  בפני מזה לקמוץ  יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני  ומזו

כט . הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡ÈÈ  »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡ÈÈ 24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡ÈÈ  »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡ÈÈ  ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27 ‰ÁÓ ÈÈÓ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡ÈÈ28 BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B„ Ú˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡ÈÓ29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי "ב  למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט 
שם). (משנה כי24)רבים זו, מילה מחק  הכסף ֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי  להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי "ב , מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני  שאמר כיון מינים, ומשני  מנחות שתי 

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני  פפא, רב  "בעי  קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי  קאמר, תרתי  "מיני ", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב  מקריין, מנחה נמי 
ומאי קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי ". מנחה חדא מנחה ממיני  קאמר, הכי  מנחה ? מיני 
רבינו, שכתב  ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסף ֿמשנה,
ואם  ספק , מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב  אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב , המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי  מינים, שני  להביא לחייב  נוטה
הנ"ל. השיטה לפי  ליישבה בכדי  שמעון, כר' הברייתא

פירשתי ,29) מהן איזה יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡ÈÓ ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔBOÚ31ÌÈML ‡ÈÓ  ÌÈMMÓ ˙BÈ „ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ˙È Ï‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ33BÓk ,˙kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e‡aL34ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ,35‰ÏÈÏ Èe‡‰ Ïk :36ÔÈ‡  ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰37 «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי  העומר מנחת כגון הקבועות,

המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת
כסף ֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם

ואחד  אחד, בכלי  ששים ודווקא ז. הלכה פי "ב  למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי  שלשים יביא לא אבל שני . בכלי 

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני , במשנה.33)בכלי  שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי  ששים שם שנותן אף ֿעלֿפי 
במנחות  טוב ' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי "ב  (למעלה

ד. משנה יא.34)פי "ב  הלכה פי "ג יח :35)למעלה שם
זירא. ר' דברי  ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי  להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38 ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‡ÈÓ≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓe39.40È‰ :Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BBOÚ ÈÏÚ È‰ ;„Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÈ  ÔBOÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡ÈÈ 41Lt ÔBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Lt . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ ÌÈML ‡ÈÈ 42ÔBOÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡ÈÓ ‰Ê È‰  BÚ˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡e Lt≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔBOÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי  הרי  "אמר עד שמכאן נראה, בכסף ֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי  ששים מביא ואחד, ששים עלי  הרי  "אמר
אמרו: פי "ב  מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי 
אותו  כופין אחד, בכלי  להביא עשרונות מאה עלי  "הרי 
הביא  ואם אחד, בכלי  וארבעים אחד בכלי  ששים ומביא
כלים  בשני  יצא, לא אחר בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה
כלים), בשני  להביא עשרונות מאה עלי  הרי  אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי  ומאה אחד, למעלה 40)בכלי  ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי  לז, קד 41)הערה :שם

הרי42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי  נדבה, השאר
אין  שהרי  בכך, ספק  אין יותר על ואילו א). הלכה פט "ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי43) מה יודע  ואיני  "פירשתי  חכמים: כדברי  קו. שם
חמש  יביא פירשתי , כמה יודע  ואיני  פירשתי  מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎe „ ˙BBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Ú»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡ÈÓ ‰Ê È‰  »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡ ÈÏÎa „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
ÌÈBOÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈBOÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔBÁ‡‰ ÈÏka ÔBOÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê „Ò ÏÚ ‡ÈÓ  Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡ÈÓ ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔBOÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק  נוסף  כלומר,
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נדר, כלים בכמה גם שכח  ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני והביא אחד בכלי  נדר שאם ב ֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי  והביא כלים בשני  נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי . דברי  שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני  מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.ËÓB‡‰48ÌÈBÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔBOÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰BÏe ÔÓL ‡Ïa52È‰  ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈÈ˜Ó e‰BÓkL c c˙‰ ‡lL ;eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰BÏe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔBOÚ ÈˆÁ55Èz„ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk È˜‰Ï znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰BÏe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔBOÚ ‡l‡ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡ Ì‡Â ;eËt ‰Ê È‰  „B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
iÁ ‰Ê È‰  ÔÈÈ˜nL C„k „B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈÈ˜nL C„k È˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי  וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ  חיטין, סולת המנחות "כל כי  ב , הלכה פי "ב 

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי (הקרבות המנחות "כל כי  ה. הלכה שם  למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח ) כן
לשון  זו שאין אף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי  ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח , קג.53)לגבי  במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי  הרי  "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי 
היא, שמאי  בית מני  הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס  דאמרי 
יודע  הייתי  אילו באומר אחרון), לשון תפוס  (דאמרי  הלל
הסוגיא  ובסוף  כך", אלא כך נודר הייתי  לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי , "אמר קג:) (שם

שם, ברש"י  הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי  רבינו, מדברי  ונראה לא". דגרסי ), אית
זעירי : אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי 
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסף ֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני  אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסף ֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי  שמשמע  שם, מנחות הגמרא מדברי  העיר
שהמדובר  בדוחק , פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי  לפי 
לשליש  אבל עשרון, חצי  דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע 

.È‰ˆÁÓe ÔBOÚ „56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÔÈc˙n‰ C„k „B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È‰ :Ó‡59‡ÏÂ ,ÔBOÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
„ ‡lL ÈÓk eËt ‰Ê È‰  ‰ÁÓ ÌL ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«

ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
eËt ‰Ê È‰  ÌÈÎÒ ‡Ïa ÁÊÂ61el‡ :Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C„k „B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈÈ˜n‰ C„k È˜‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ÔÈ„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי  הרי  אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי  הרי  אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי  הרי  שאמר או

(כסף ֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
 ֿ (כסף  ט  בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי  לא כך, נודרין שאין יודע 
שצריך  ספק  אין השלם על דהרי  אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי אילו שאומר הוא החצי  ועל נודרים. כך כי  להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע ,
סולת. המנחות כל כי  ב , הלכה פי "ב  שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח  וכו' מנחה עלי  הרי  "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי  וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי , "אמר
כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט ), הלכה למעלה (ראה לא"

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי  פא:61)מנחה, במנחות
כופין  - נסכים בלא וזבח  לחם, בלא תודה עלי  הרי  "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח  ולחמה תודה ומביא אותו
רבי וכו'. ראשון לשון תפוס  דאמרי  היא, שמאי  בית מני 
יודע  הייתי  אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק  כך". אלא כך נודר הייתי  לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי  על היינו
(כסף ֿמשנה). ט  בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡ÈÈ  ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L Úe„È c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

ÈkÊ‰ Ôaw‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡ÈÈ  ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

BÁ ˙„Bz65. «¬≈

הרי63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב  דברי 
מידע  טעמא? מאי  ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי  עלי 
תודה  והאי  איקריב , לא תודה בלא דלחם גברא האי  ידע 
נקט ". מילתא סוף  תודה, לחמי  דקאמר והאי  קאמר. ולחמה
"וכי כת"י ). (רש"י  לחם" ואח "כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י ). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי  תודה, לחמי  אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ „B B‡ c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈc˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
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ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈
Ó‰a‰MLÂ ‰Úa‡Â ‰LÏL ÔÈc˙Ó Ï‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»

‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט "ז 66) ה"א, פי "ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי "ד. כבש "שנסכי  משום קד. שם משנה

 ֿ אי  ולפיכך ששה, שור ונסכי  ארבעה, איל ונסכי  לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי לוגין, חמשה כן גם יתנדב  ולא המזבח . לגבי  במצות זה
אבל  בהמות, שתי  לנסכי  ראויין ואינן שור מנסכי  פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי  כדי  הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â Ok ÈkÒk Ô‰ È‰  ‰ÚL „ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
 ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È‰  ‰BÓL „»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
„ .ÌÈOk ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,OÎÂ BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈOk ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â BL ÈkÒk el‡ È‰  ‰OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב  תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי 

.„È„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈÓB‡  »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa˜Ï ÔÚ˜ È‰L73 ÌÈL B‡ ‚Ï „ Ì‡ Ï‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰L ;eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ„B ‡ÏÂ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔBOÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם , אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב . הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע  שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי  להקריבן
בהמות  שתי  לנסכי  ולא אחת בהמה לנסכי  לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי "ב ), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי  ראויין הם שאז לוגין,
הרי אמר ("אם לנסכים קבע  אין או לנסכים קבע  יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע , הוי  מי  לנסכים לוגין וכך כך עלי 
ויכול  קבע  אין או אחד, בקרבן קרבי  דהוו ביחד, הכל אלא
דמי , היכי  שם). רש"י  – נפשיה" באפי  דחזי  מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע  אין אמרת אי  חמשה, דאייתי  כגון
ואי נדבה. הוי  ואידך לאיל, דחזי  מינייהו ארבעה ומקריב 
וכו'", מאי  קרבי , לא להו דממלי  עד לנסכים קבע  יש אמרת
(כסף ֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא
שהרי בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי  וארבעה כבש לנסכי  ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי74)שני  נשמע  כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח  וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף , להוסיף 
בהר  וראה (כסף ֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי אמר שאם ט , הלכה למעלה רבינו שכתב  ומה המוריה).

משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי  מנחה עלי 
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי  קרב  עשרון שחצי 
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי "ג למעלה (ראה בערב 
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי  "הרי  הט "ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק  לוגין" שלשה אומר רבי  מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי  ראה
ה. הלכה ופי "ג 77)פי "ב  ז, הלכה פי "ב  למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÈÈ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÓL ÈÏÚ È‰ .79B„ Lt . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡ÈÈ  ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ „ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈÈ˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBiÓ ˙BÈ ˙BaÓ ˙Ba˜ eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa‡Â82‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי  שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי  כדברי 

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי  מה יודע  ואיני  "פירשתי 
(הסוכות) חג של הראשון טוב  כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי 
ההין, חצי  נותנים פר לכל החג, למוסף  פרים עשר שלשה
הלכה  פ "ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי  ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני  מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי  יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי  יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני  מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב  הרי  שבת, למוסף  כבשים שני  מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
משעיר  חוץ  בהמות ותשע  עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י 
מוספים. שני  גם ישנם הרי  ובשבת תמידים. ושני  לחטאת,

     1 
ודיני1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

חוץ . שחיטת

.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Baw‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙Èa ÔÈ˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :Ó‡pLÈÎ‡ L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba˜ ‡ÈÓe3‰ˆeÁÓ ÔÈ˜‰Ï iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È L‡ EÈL„˜ :Ó‡pL .‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ ı‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÓB‚Â ‡Oz EÈ„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
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קעי                 
         

Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆
.‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ Ì‡ÈiL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי  יד): יב , (דברים ראה פ ' ב 'ספרי '
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי  אין
המצוות' ב 'ספר וראה מצוך". אנכי  אשר כל (את) תעשה
קיב : קו: (זבחים שלמדו ומה פט . ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט :)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב . קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי  אשר כל תעשה "ושם מהפסוק 

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט  ממה
זה  דבר מקור כי  ויתכן כסף ֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק  הנ"ל שהפסוק  - ב  יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי  בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי "א תמורה מהל' בפ "א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי  הבחירה", לבית חוצהֿלארץ  קדשי  "להביא כתב 
ההלכות", סדר על המצוות ב "מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב 'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי '
כו). יב ,

.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha  ‰ÊÚÏ ıeÁ Ôa˜ È˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈
‰ÏÚz Ôt EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰‡z L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :È˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙k iÁ 7Ï‡Â ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆

ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ B‡È‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ 9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי  אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב , (דברים ראה פ ' 'ספרי '

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי  א. קו, בזבחים
"האזהרה  רבינו: כתב  פט ), (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר ראה
לעזרה, חוץ  כלומר, בחוץ , קרבן שום מלהקריב  שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ , מעלה נקרא וזה
'ספרי ': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי  אין
עולה  אומר אני  ועדיין מצוך, אנכי  אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
 ֿ בלא הוא הרי  בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב , כריתות ראה
הי "ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח  "ואל צ "ל:

מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,
מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי  ה"ד, שגגות מהל' פ "א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙k iÁ  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11L‡ :Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï LÁÈ Ìc ,ÓB‚Â ÊÚ B‡ OÎ B‡ BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡ÈÓ  ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe˜ ˙‡hÁ12. «»¿»

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי ' דברים, לשני  והמעלה השוחט 
ה"ד  שגגות מהל' פ "א ולהלן צ , לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ "א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈
Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…

,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,LeÙa ‰ÈÏÚ È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰ ,LeÙa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי 
ב 'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי  להעלאה. שחיטה

שם. פסוק .15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL iÁ  ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«

‰ËÈÁM‰ ÏÚ iÁ  ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי  בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ Èeq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È‰  ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆
eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡BÏ Èe‡25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח , ראוי  שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ .
ה"ב . ופי "ט  והמוקצה 22)ה"י , והנרבע  הרובע  כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ "ד 23)קיב . להלן וראה א. קיב , ב . קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל'
הי "ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב ,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
eËt  ÌÈÙa ‡BÏ ‰zÚ Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח , להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט  להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב  קיב , זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙ÚL CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈB˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆
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קעב                
         

„Ú Èe‡ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
ÁÓÏ31. ¿»»

(29 ֿ "מצות כי  ה"ח , מזבח  איסורי  מהל' פ "ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני  מיום הקרבנות כל להקריב  עשה
ירצה, והלאה השמיני  ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב  ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי  חייב  אינו שמיני  בליל אבל והלאה, השמיני 
ה"ד). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי  ה"ב , שם  מזבח 
מזבח , איסורי  (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני  וכלֿשכן
הכל). לדברי  - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי  שם),

שחיטה,31) מהל' בפי "ב  וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב .

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰f‰Â f‰ ?„ˆÈk .BÈ˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML ÚˆÓ ÔÎÂ .ÔÈeËt  ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .eËt  «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï‡ .‰tÎÏ el‡‰ ˙Baw‰ ÈÏÚa e‡ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈiÁ  ‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔBBc ‰ÏBÚ‰L37wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ÈÊ ÔÎÂ .‰tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

 ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ È˜‰ ,eËt  B˙eÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
iÁ39ezkÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙eÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב  של קרבנם כי  ה"ג,

ימי34) ובתוך והזבה, הזב  של הספירה ימי  בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב  כי  ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני  וביום טהרה, ימי  שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי  ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי  ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע  ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני  טהרה, ימי  שבעת סופר המצורע  כי 
בחוץ ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י נוסח  (לפי  המשנה בפירוש רבינו שכתב  וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ "ג): פי "ד שם, יוםֿטוב ' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי  שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י  פירש וכן הספירה". ימי  בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי  ה"א, נזירות מהל' פ "ח  למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ , ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב  הלא (כלומר, נינהו שלמים בני  "והני  שאלו:
תני ששת: רב  אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע  ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב , השלמים את התגלחת ימי  שבעת בתוך הקריב 

חייב )". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב  הכוונה אין
החטאת  שאין כתב  הי "ז פי "ד למעלה שהרי  יין, מלשתות

 ֿ (לחם בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,
ה"י ). נזירות מהל' פ "ח  משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa ÔÈ˜‰L43eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È‰L ;eËt 44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ

ÚˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47 ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿
iÁ48BÓk ,LÎÂ ÌÈÙa Èe‡ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿

‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ eËt ‡e‰L Ôa˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»
B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ eËt ‡e‰ Ck  ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי  ה"אֿב , שגגות מהל' פ "ח  להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב  של אחת חתיכות, שתי 
תלוי . אשם מביא זה הרי  – אכל מהן איזו יודע  ואינו מהן

האשה 42) כי  ה"ז, כפרה מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
זו  הרי  הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק . העוף , חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק 
בחוץ  תלוי  אשם שהשוחט  א. יח , כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק  על רק  בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי  שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי  דלא משום המחייב , מאיר רבי  של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי  רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע  לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני 
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי  ואף  שם. ברש"י  גם
המוקדשין  פסולי  מהל' פ "ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק , אלא מוודאי  האיסור" "נקבע  של דין לו אין – הי "ט )

– שחיטה קודם נודע  אם עד שהרי  רועה אלא קרב , אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע  ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח  "ואל ומהפסוק  שם), המוקדשין פסולי 
להקרבה  בוודאי  הראוי  לדבר רק  למדין אנו הביאו",
רוקח ') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי , אשם מדין נלמדה הספק  על הבאה העוף  וחטאת
האיסור, נקבע  שלא משום פטור, תלוי  שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף  לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס ). ר"י  בשם א.45)(כסף ֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע  אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע , שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי בתוך בחוץ  מצורע  אשם השוחט  כי  ה"ט ) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי  בתוך אף  חייב  – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי  מהל' בפט "ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי  במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי  במחשבת נעשו שאם והפסח  החטאת מן חוץ 

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי 
שלענין  הי "ב , פי "ט  להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙k iÁ  ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«
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קעג                 
         

(51– והשני  ונשרף , בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ "א (להלן לעזאזל המשתלח 

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי  דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח , על

ה"ב . הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ "ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ  שהקריב  המשתלח  שעיר "וכן א: קיב ,
ראוי שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח  ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח  אל לבא
כאן  קשיא: לא מני , רב  אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב  קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי ", לאחר כאן וידוי , קודם
לפני אבל הווידוי , לאחר אלא פטרה לא המשנה כי  היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י  ועיי "ש חייב , – הווידוי 

שם. לר"ח , המיוחס  זבחים מסכת בפירוש וראה

.È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
eËt  ÏÎÈ‰‰54‰L ;Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈqÁÓ Ô‰ È «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ wÏ ÔÈÈe‡ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56iÁ 57‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב  "אמר ב : סב , יומא
מאי פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ  ששחטן

דמי ". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי  ה"ה, פ "ה
ונחלקו  שפתוח ". בזמן מועד, אוהל פתח  שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי  אומרים יש הראשונים: גדולי  בזה
שנפתחו  לפני  שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י  כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי  אומרים
הכרע . אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב  מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח  בערב  בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ , שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי  פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ "ד ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' (פט "ו נפסל –
ששחטו  מצורע  "אשם כי  ה"י  למעלה וראה ה"א, פסח  קרבן
בפנים  ראוי  לשמו ושלא הואיל חייב , לשמו שלא בחוץ 
שלא  ראוי  שאינו הפסח , ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ . פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ , חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי  אינו אז שהרי  לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח  קרבן מהל' בפ "א רבינו שכתב  כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף  רבי  בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח  קרבן מהל' פ "ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ daÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59eÒ‡  ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡  dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ ‰Èe‡ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח .59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב  שאינו ואף ֿעלֿפי  קודש.

וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל
ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי "ט  ראה בו, התרו אם

יזֿיח . אות והרי62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,
ראה  השמיני , היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ  "שחט  ואם ה"ח . למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי  ואינו
היא  יוסף , מרב  אביי  מיניה "בעי  א: יב , בתמורה רבינו דברי 
עליה  מיחייב  מי  מהו, בחוץ  ושחטה שלמים, וולדה חולין
ח ) יז, (ויקרא ביה קרינא מי  א"ל לא, או חוץ  שחוטי  משום
באותן  אלא חוץ  שחוטי  משום מיחייב  (דלא לה'" והביאום
רש"י ). – לקרבן השתא חזי  לא עובר והאי  לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â b63iÁ  ıeÁa ËÁL Ck Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙k ‰ÈÏÚ BiÁÏ È„k B˙eLa ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡  Le‡È ÈÙÏ Ï‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב  ב : נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי  משלם ומכר, טבח  ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי  האי  כי  בחוץ  עלה, ותני  וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ ) ושחט  והקדיש גנב  אם (כלומר,

הוא 65) הגנב , של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ , שחוטי  על כרת לחייבו משום
או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי  באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב  לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי  שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי  ה"ז, מזבח  איסורי  מהל' פ "ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב "ה פסול, הקרבן – והקריב  הגוזל או
ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק  כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני שהקדיש אף ֿעלֿפי  היאוש, אחר שחט  שאם משמע ,

ספר'). ב 'קרית וראה המוריה', ('הר חייב  – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
iÁ 67ÊÚ B‡ OÎ B‡ BL ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ‡Le ÌÈÙa d‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,iÁ  ıeÁa d‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈÊÏ Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È‰  ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ .67) שחוטי  על מלקות או ב .68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ "ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט  אחד רבינו,
מהאי דהא לי . נוח  אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח  ואל
היכל, של גגו למעוטי  אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט  אבל ולכתוב : להגיה שצריך לי  ונראה
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פטור, זה הרי  כלל, לשחיטה ראוי  שאינו אע "פ  היכל
(כסף ֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח  ואל שנאמר

ה"ד:70) פ "ה למעלה וראה רומי . בדפוס  אינו המוקף , כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע  אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ  בשוחט  שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט  ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח  "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי  אם ההיכל,

מועד. אהל פתח  אל הביאו שהרי  בחוץ ,

.ÊËÔÈeËt  ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡  ËÁLÈ L‡ B‡ ,ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
iÁ ‰Ê È‰  '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck BzLÁÓa Ìc‰76‰Ê È‰  Ôa˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח , זבחים משנה,
אחרי פ ' וב 'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי "ב  בפי "ט  להלן וראה ה"א). (פ "ט 

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב  כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ "ג). פי "ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב 'סיפרא'

שם. יוםֿטוב ' וב 'תוספות משנה' במשנה:74)ב 'כסף  שם
והמעלה  חייב , - (בחוץ ) להדיוט  שהשוחט  בשחיטה, "חומר

ה"א. פי "ט  להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט 
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי "ב ), פי "ט  להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי  רבי  לדעת ורק  להדיוט , שוחט  לרבות בשחיטה
בני בלשון תורה "דיברה שסובר לפי  איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב  מ "דם קח :) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי  ידוע 

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי  שאינה בזבחים 76)אף ֿעלֿפי 
לאיש" יחשב  "דם הפסוק  מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן לאיש", השוחט  "אפילו –

המוריה'. ב 'הר וראה כדברי77)שם. - ב  קיא, זבחים
בלילה  בחוץ  "שחט  שם: וראה זעירי  חייב " - בחוץ  והעלה

א. ופה, ב . פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ
eËt  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ

ÏeÒt „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»
Lc˜na ‰ÏÈla ‰LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…

ÌÈÙa85eËt  ıeÁa ˜ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח  אל לבא ראוי  דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י , הנ"ל:80)בחוץ .79)למחר" זעירי  כדברי 

שם: וברש"י  חייב ", - בחוץ  והעלה בלילה בחוץ  "שחט 
ואליהם  ח ) יז, (שם כתיב  דהא חייב , נמי  "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף  חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט , א. קז, בדף  שם ראה בחוץ , בלילה היתה שהשחיטה

הראב "ד. בהשגת וראה של 81)ב . תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ . ביום העלה אפילו והיינו זעירי , דברי  לפי  שמעון רבי 
בהמה  השוחט  כי  פד:) (שם אמר יוחנן שרבי  ואף ֿעלֿפי 
חייא  רבי  לו השיב  הרי  חייב , - בחוץ  והעלה בלילה בפנים

(כסף ֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי 
פסולי מהל' פ "ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט , (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ "ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני 
שרת. בכלי  דמן קיבול – הזבחים כל כי  ה"א, פ "ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי  קיבלה אמר, "רבא ב : קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי  והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי  המקבל ן

חייב . - בחוץ  והעלה בחוץ  חול בכלי  המקבל פטור, - בחוץ 
כיוצא  על חייבין בחוץ , עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי 
ואף ֿעלֿפי כתנאֿקמא. רבינו ופסק  בחוץ ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי  דברי  פירשו שם המסקנא שלפי 
למעלה) (ראה שזעירי  כיון – בחוץ  והעלה בחוץ  במלק 
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי  כן פירשו ורבא

(כסף ֿמשנה). להלכה

.ÁÈeËt  ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
eËt  e‰ÏÚ‰88iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;eËt  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
wÏ Èe‡ BÈ‡L „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL iÁ  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È‰Â ,‰Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט  על למחנה", מחוץ  ישחט  אשר "או ג) יז,
רבי לדעת קז. (זבחים המולק " על חייב  ואינו (בחוץ ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי  ולפי  במשנה. שם
רבינו  ופסק  שמעון, ורבי  תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק , רב 
הרי ובחוץ  בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ  נבילה כמעלה הוא הרי  נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י  שחט  כמו הוא שהרי  במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב  בחוץ , והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק . ולא שנשחט  משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ , העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ 
שם). (רש"י , בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל

שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה
אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ ' בחוץ 
ולפי ישמעאל, רבי  לפי  בחוץ , העוף  שחיטת לרבות ישחט "
יחשב ". "דם ב ) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי 
ח ) (שם, שנאמר ממה קיט :) (שם למדו העלאה, על והחיוב 
שחיטתו  על שמחויב  שכל פרשיות, לערב  תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י  העלאתו על גם חייב  בחוץ ,
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ה'תשע"ח  אדר כ"ג ש "ק יום 

    1 
ראוי1) אם אלא חייב  שאינו בחוץ , המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏÚiL „Ú iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa˜ Èe˜ ÔÈ‡L .eËt  Ô‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á ÔiÂ :Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««ƒ∆«∆∆¡««ƒ∆…«ƒ¿≈«

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú  ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי . ר' כדעת קח . בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי  ר' בדברי  קח :3)עוד שם

אלמא  מזבח , נח  "ויבן שם: וברש"י  הונא. רב  בדברי  בגמרא
ומה  מזבח ", בלא העלאה אינה בחוץ , שהיא יחיד, במת
גדי את מנוח  "ויקח  יט ) יג, (שופטים מנוח  אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב . אינו - הדיוט  לשם המעלה אבל להקב "ה.
כיוון  אם אף  חייב  בשחיטה כי  טז, הלכה י "ח  פרק  למעלה

לעשות 5)להדיוט . יביאנו לא מועד אוהל פתח  "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.ÌÈM‡Ï Èe‡‰ c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡L ‰ÏBÚ ‰Ó  ÁÊ»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי6) דבר ולא המזבח , על לשריפה הראוי  דבר כלומר,
המזבח . על שלא לשריפה הראוי  דבר ולא לאכילה

המזבח .7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜Bf‰ :eÓ‡ Ô‡kÓ8ÈÈ‡ ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈeÓ‡ B‡10‰BÏ B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16iÁ  ıeÁa17:Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈiÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk  B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡ÈÈ ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי . בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי  הזורק , לרבות ד) יז, (ויקרא  ייחשב  דם
הזורק ". את לרבות ח ) (שם, זבח  או אומר עקיבא רבי 

שאר 9) איברי  לא אבל עולה, איברי  ודווקא קט . שם
לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין

בבר  או הקרבנות. עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא
ואימורי אשם אימורי  לרבות מנין עולה, אלא לי  אין זבח ,
תלמוד  קלים, קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  חטאת
ומנחת  והקטורת והלבונה הקומץ  לרבות מנין זבח . לומר
ושלושת  יין לוגין שלושת והמנסך משיח  כהן ומנחת כהנים
הבא  כל מועד, אוהל פתח  ואל לומר, תלמוד מים, לוגין

בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל על 11)לפתח  שנקרבים
המזבח . בכל 12)גבי  הזהב  מזבח  על אותם שמקטירין

המזבח .13)יום. גבי  על כולה הסולת 14)שקריבה כי 
ונשרפת  נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד,

המזבח . גבי  על או 15)כולה יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים לוגין לוגין 16)שלושה שלושה כלומר,

משנה).17)מים. (כסף  הסוכות בחג אלא חייב  אינו במים
ימות  בשאר בין בחג "בין שכתב  ד, הלכה להלן וראה
ותוספות  וברש"י  קי : בזבחים וראה עיון. וצריך השנה",

שם.

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ ÈÈL ˜Bf‰ Ï‡ÌÈÓ„ ÈÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ ÈÈL Ìc‰ ÈÈL ˙˜ÈfL ;eËt  «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈkÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
eËt  ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

eÚM‰ ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ ÈÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«

ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ el‡ ÏkL ;eËt 23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי  הזהב  מזבח  על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח  של מערבי  יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ , שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי :) (שם נחמיה
קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי  חייב ,

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן
ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט :) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב , יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב  ואינו חייב  יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח .

.‰ÈtÓ iÁ  ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
Oa ÔÈ‡  ÔLÈÙ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈeÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈeÓ‡‰ ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Áf‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»
eËt  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈

ÏcÓe ea ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»
iÁ  ıeÁa dlk È˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי , קי .): (שם בגמרא
אמר  רב  וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב . ופסק  חוצץ ", אינו במינו חוץ .25)מין העלאת על
ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא

ההפרשה. קודם הסולת.27)אף  שאר עם ונתערב 
ברוב .28) בטל הקומץ  ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ cÒÓ‰Â ,35ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙Bp‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37 ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„BÚ Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó  ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
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קעו                
         

ÔÈiÁ ‰„BÚ Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„BÚ Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ
.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק  "והוא קיב : שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח ". תקריב  קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף  כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח ) (שם , שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי  בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי  כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב , הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק  המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ 

.Êd˙ÙO ÌB˜nÓ ıeÁ dÙOL ‰n„‡ ‰t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L Á‡ ıeÁa BÈ˜‰L ÁlzLn‰ ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt »∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡BÏ Èe‡ BÈ‡L Ïk …∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈiÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .iÁ  ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„BÚ‰42˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ÔÈÙO ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

 ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk  '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈiÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ  והיינו קיב . שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח . חוץ  הזבח  בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי  השם שינוי  שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט  והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ  לזמנו
בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח  המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח , עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .iÁ  ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…
ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ

w‰ „ B˙B‡ ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»
.eËt  ıeÁa B˙È‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי  קט : שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי חייב , - בחוץ  בשלימותו, הקרב  הדבר והקריב  הקרב ,

הקומץ . עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף . ספק .50)או הדבר בחוץ , נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰Bl‰ B‡52ÔÈeÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙ÙOp‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55eÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;eËt  ıeÁa Ô˙È‡L È˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .ÒÁ‰ ÏÚ iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È‰  e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב  הקומץ  מקצת שהתנדב 52)כי  וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני  לבונה קומץ 
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי  רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב  פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב ". ומנחת משיח  כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי . שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ 

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ ‰ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב  אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח ) על (=הקרבים עולין חיבורי  חייב  אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק  בן ראש המעלה רבא "בעי  שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח  כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט . שם
שם). (רש"י  כליל כולה שהרי  חייב ", בחוץ  האימורים

.‡È‡Â ‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰ÏÚ‰Â ÊÁÂ ‰ÏÚ‰60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL iÁ  ÌÈÈ‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜Ê61È‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

L‡ :Ó‡ È‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
ÒÁ ‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

eËt 62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח . שם במשנה
אלא  חייב  אינו אומר יוסי  ר' שמעון. ר' דברי  עלייה כל על
באבר  אלא נחלקו לא כי  קח :) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
על  חייב  הכל לדברי  - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,

ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
רבי לדברי  שתיים, חייב  ישמעאל ר' לדברי  והעלה זרק 
רבי לדברי  אפילו אמר אביי  אחת, אלא חייב  אינו עקיבא
שם  יד) יב , (דברים קרא פלגינהו להכי  שתיים, חייב  עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי  יוסי  כרבי 
פטור. (ר"י ) סבר ומר חייב  בחוץ  קח :) (שם יוחנן

.È‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈeËt  eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
L‡ LÈ‡ LÈ‡ :Ó‡pL ;ÔÈiÁ  ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆

.ÔÈiÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡  ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ
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.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .iÁ  ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡ Blk È‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ iÁ  ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa wÏ67Ô˙Â ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈÈL Ô‰L ÈtÓ ,eËt  ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»

ıeÁa71.iÁ ‰Ê È‰  «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף 
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי  על אף 

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי  על אף  המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט 
שהרי דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב , - בחוץ  ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב  בפנים" "ונתן ונקט  בפנים, כך

בחוץ ". ונתן המזבח .66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי68)המתנות על ואף  מעכבים. ואינם

אמרו  הרי  - חייב , זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי  קיב .) (שם בגמרא
רבינו  ופסק  מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב  - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי  החיצון על "חייב  במשנה: שם
קיב .71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי  אמרו,
אבל  הכוס  באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי . מחבירו עושה האחד - השני  הכוס 

.„È‰Bl‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ È˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ È˜‰ B‡ , ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ È˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
iÁ  ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי .73)שמעכבים (שם קמא כתנא
מעכבים  שהם מכיוון כי  הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)

שניהם. שיקריב  עד חייב  אינו - זה את שם 74)זה
הראשון  הקריב  שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,

חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני  ערוך היה הפנים לחם
קומץ  בו שיש כלי  נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל
לבונה  קומצי  שני  נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי  לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני 

האש. על לבונה בזיכי  שני  שני76)שיקטירו כי  ואף 
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב 

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ , העלאת על להתחייב  כדי 
את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי  הסובר אליעזר כר' ולא

שניהם. שיקריב  עד חייב  אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם
בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰ÊÚÏ78;ÌÈÙa wÏ Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ È˜‰Ï zÓ È‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡BÏ»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי 
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב  אמר יוחנן רבי 
אלא  בחוץ , שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט . (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח  ראוי  שאינו לפי  פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח , יש אם אלא מקריבין אין שהרי 
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט " "מי  רבינו
אי שהרי  ולהקריב , לשחוט  הדרך: הוא שכן לפי  כן, כתב 

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב  אפשר

.ÊËÌÈÎ ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .iÁ  ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80È˜‰Ï ÔÈzÓ ÌÈÎp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa eÈ˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
eiL82ÔÚiÒÏ eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈

Ì‰Ï ˙BB‰Ï zÓe .ıeÁa È˜‰Ï eÈÏÚ Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
eÈ˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Cea Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח .79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי 
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי  שם 81)חייב , ברייתא

מצווין  ישראל בני  ב ), יז, (ויקרא ישראל בני  אל "דבר קטז:
חוץ ". שחוטי  על מצווין הגויים ואין חוץ  שחוטי  על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח : שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב 
כ) ח , (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי  א, הלכה

לה'". מזבח  נח  אחא 83)"ויבן בר יעקב  רב  "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי  רב  אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ  עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי ".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„


ƒ¿«»



  

˙BˆÓ ‰OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï ( .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈOk ÈL È˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙Ë˜ ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
Ô‰k È˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈzÁ ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ
ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈOk ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ÓÚ È˜‰Ï (È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Baw‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡ ÛÒeÓ (ÂË .˙ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
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קעח                
         

ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚeL ‰ÚL LÈ‡Â LÈ‡ Ïk tÒÏ (ËÈ .˙ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.ÓÚ‰ ˙˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
ואימתי1) יום, בכל תמידים שני  הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈOk ÈL È˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈaÚ‰5ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח ). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י (ועיין א. הלכה פ "א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי  ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט . זמן אימתי  ב , הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני  הכבש ואת בבוקר

.B˙B‡ ÔÈËÁBL ˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ
ÁÊÓ Ïk Èt B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««

ÈL ˙Èa eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8eÈ˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌBia ˙BÚL Úa‡a ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח . (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח  כל פני 
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח  כל שיאיר
ראות  לפי  האור הגיע  העזרה, בקרקע  העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי  שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי  פסולה, השחיטה כן לפני  אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ "ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע  עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי  א משנה פ "ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי  היה וזה שעות", בארבע  שקרב  שחר
טליים. שני  להם והעלו זהב  של קופות שתי  להם משלשלים
מעלין  והיו זהב , של קופות שתי  להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב "ה האיר שעה באותה גדיים, שני  להם
אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני  ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ "ד ברכות (ירושלמי  שעות" בארבע 

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡ÈÂ Ïv‰CÈ‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Baw‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

eaˆ ÏL13È˜‰Ï eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆

ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz Á‡ Ôa˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈaÚ‰ ÔÈa16BcÏ ÁÒt ÔawÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡OÈ Ïk eÈ˜iL LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»

  

         
         



יש  כמה  עד  הוראה  לימוד  ישנו  התמיד , זמ מאיחור והנה 
יחיד , ואפילו  מישראל ואחד  אחד  כל של במצבו  להתחשב 
הקרבנות  מפני  שהוא   " הרמב כתב  האיחור בסיבת שהרי 
רוב שכ לציבור,  יחידי  והקדי ציבור, של או   יחידי של
כי , יחידי של  ה התמיד  נדחה   שבגלל הקרבנות
כמה  עד  בעצמ והגע  , קבועי  זמני יש  הציבור לקרבנות
את   דוחי שבשבילו  יחיד , יהודי  כל של מעלתו  גדלה 
כל  על לכפר שעניינו  , הערביי בי של התמיד  קרב
בני כלל כפרת תלויה  ובו  , היו במהל שנעשו  העוונות
בהבאת  לאחר עלול יחידי   שאד כיו אעפ"כ  ישראל,
יו כל התמיד  קרב את  דוחי אחת, שעה  במש קרבנו 
יאחר  לא  שהיחיד  להבטיח  כדי   שעתיי במש  ויו

קרבנו . את להקריב 
לבדו ", פסח  מקרב  חו" פסח  בקרב שיי זה  שאי ומה 
הוא  הפסח  של עניינו  שהרי   הענייני בפנימיות לבאר  יש 
מסדר  למעלה  התשובה  עבודת היינו  ודילוג, קפיצה 
כי יאחר" "שמא  החשש  אי כזה  שבמצב  ומוב והדרגה ,
חדא ". וברגעא  חדא  ב "שעתא  הוא  התשובה  עניי כללות
      

הצל 9) נוטה מזרח , בצד שהמש הצהרים, לפני  שהרי 
הצל  למערב , נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב .
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע  למזרח . נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח , לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח . בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי  ערב , צללי 
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב  שמשא דמתחיל
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י  וראה ומחצה".

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות
הערב ,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני  שם: בברכות

הערב ". עד והולך קרב  הערביים בין של תמיד שהרי 
ומחצה,12) בשמונה נשחט  "תמיד שם: בפסחים משנה

ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב  "אמר בגמרא: שם
ימות  בשאר הילכך וכו' ערב  צללי  משינטו דתמיד מצוותו

(וי אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא
ואמר  השלמים, חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט :) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי , לגבי14)תרתי  להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב  הערביים", בין של תמיד "אחר
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של  תמיד "קודם שלגבי  להקריב ", "שאסור וכתב  דקדק 
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק , יוכל שלא לפי  לשחוט , גם אסור – שחר של

(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי  רבנן, "תנו נח : שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב  למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב  למה
המזרח  כל פני  משיאור לשחטו שמקדימים ב ) (הלכה

רוקח ). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי  עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח  "מערב  צ "ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב 
אלא  כן, אינו פסח  שבערב  אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי  ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח  את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע  ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט .). לפסחים ובצל"ח 

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰18ÌÈetk ÈqÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙tk ÔÈÈ˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈB‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט . נח : שם ובברייתא במשנה. נח . פסחים
הפסח  את ("תזבח  בערב  בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח 
לדבר  ו), יב , (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב ",
ד) כח , (במדבר הערבים בין אלא ערב  בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע . היולדת הזבה, הזב ,
הוא  עדיין שמשו, והעריב  וטבל מטומאתו שטהר אע "פ 
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי  טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות (פ "א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני 

ביום 20)הערביים. רק  כי  נט . שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב  כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה
של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאי ֿאפשר פסח  קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש
בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב  אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt ÈÚ«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ
‰ˆÁÓe ‰BÓLa ˜Â ‰ˆÁÓe ÚLa ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈

Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆
LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰  ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈

‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe ÚLa ˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈
˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח . בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה

ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב  "חל בגמרא: שם
שבת, דחי  דלא צלייתו נמי  דאיכא שבת, ערב  להיות

ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈaÚ‰27Ïk ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ c Ïk ÔÈÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»

ÌBi‰28ÔÈeÓ‡‰Â ˙BÏBÚ ÈÈ‡ ÔÈÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ
˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈÈ‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ

eÏk‡˙ ‡lL ÔÈeÓ‡Â31‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»
˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó  ˙Baw‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆

.˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע "פ  שהמלים ונראה הפסק . סימן כאן אין רומי 
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע "פ  פירושם:
אחריו  לשחוט  יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח  לצלות שהות לתת  בכדי 

להלן). שהרי27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי 
בהקטרה, אלא אינו הפסוק  עיקר כל שהרי  יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי  עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט : לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי30)בפ "ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק  נשרפו לא כלומר,
מלפני32) המזבח  על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈÈ‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„Ïa ˙aL Úa ‡l‡ .35ÔÈÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz  „ÈÓz‰L .˙aL Ú ÏL „ÈÓz ÈÈ‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL ÈÏÁ .38ÔÈ˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ˜ ÔÈ‡ Ï‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ

BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ  BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙Á‡ ˙aLa41BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב  לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף  בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב  של התמיד איברי  כלומר,
שהרי השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב  נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב  בשבת נשחט  שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב  נקרב  שלא שבת ערב  של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט :39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי  ולא עקיבא, כרבי  קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
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קפ                
         

י . הלכה עירובין מהלכות בפ "ח  כמפורש הראיה, פי 
על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי  שם:

הכיפורים, ביום אף  יכול ביוםֿטוב . שקרבים שבת חלבי 
הוא, מיעוטא "וי "ו רש"י  ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט :42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי 

ביוםֿטוב ". חול עולת ולא בשבת, חול

.ÁOÚ ‰Úa‡43ÔÈÈË˜Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
ÈÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ ÈÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ "א גם כתב  וכן נט : פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי  "ומקטירין ח : הלכה פסח  קרבן
קרבין  שבת חלבי  שהרי  בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב ,

ביוםֿטוב ". חול חלבי  מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈwÓ‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa‡a ‰˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈwÓ¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈwnL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e‡‰50‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע 
הבחירה  בית מהלכות (פ "ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י ). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי 
להקריב  "תשמרו ב ) כח , (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב , (שמות בפסח  ונאמר במועדו", לי 
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף  שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי  דבריו מסוף  שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום
ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

במקום  עניות אין (כי ) ויכולת עשירות להראות זהב , של
שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב  כן

כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי  שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ . (דף  בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י  להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי  רבינו: כתב  שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰53‰OÚÓa e˙kL ‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓk Ïk‰Â . »«¿«ƒ¿«…¿«¬≈»»∆»«¿¿«¬≈
˙Baw‰54‰Ïh‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBk eÈ‰ ‡ÏÂ .55ewÁÈ ‡lL , «»¿»¿…»¿ƒ∆«»∆∆…¿«

ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÌB„Ï BL‡ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי  המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט  כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע  – הערביים בין תעשה השני 

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי  בפ "ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ "ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח ). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב  הונא "רב  לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי  דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי  גרס  רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסף ֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ '
קצב , עשין הסמ "ג (וכן שם המפרש וכתב  אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב "ד) ובפי ' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק  ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי  שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב ' וכן במשנה. שם תמיד המזבח . לדרום
לא  כי  לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ  שמא למערב , וראשו למזרח  כשזנבו העמידוהו

המזבח . אותו 59)לצד ושחט  יא) א, (ויקרא שנאמר לפי 
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני 

.‡È˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙ÈÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ  ÌÈaÚ‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62Èc . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ "ה למעלה וראה א. משנה פ "ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי  יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע  עשרים
מפני הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב : ביומא (רז"ה המזבח  צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס  בספרי  אבל בתמיד,
תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט  שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט  הערביים בין של

אמר 62) מילי , הני  "מנא במשנה: דברי  על לא: תמיד בגמ '
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב 
ובתחפנחס  יח , ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי , נמי  תניא שם), תמיד בפיה"מ  רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי הערביים, בין תעשה השני  הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני  מה הא אמור. היום חובת
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צפונית  קרן על נשחט  היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי  ממזרח  זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב ) המזרח  מן להרחיק  צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט  היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
וכותלי מערב  בצד חמה (שבערב  שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב  מן להרחיק  צריך לכך מאפילין, מערב 

השמש). נגד שיהיה

.È„ÈÓz eÈ˜‰ ‡ÏÂ ,e„ÈÊ‰ elÙ‡ ,e‚‚L B‡ eÚË»»¿¬ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz eÈ˜È  ÁL ÏL63‰na . ∆«««¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ«∆

ÁaÊÓ ‰È‰ Ï‡ ;ÁaÊn‰ CpÁ˙pLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¬»»»ƒ¿≈«
ÂÈÏÚ eÈ˜È ‡Ï  ÌeÏk ÂÈÏÚ ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL L„Á»»∆¬«ƒ…»«»»¿…«¿ƒ»»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰lÁz64‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈»«¿«ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«»»
ÁL ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡65. ∆»¿»ƒ∆««

שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט . מנחות
בערב . להקריב  יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף  שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח  בשנתחנך אלא נחלק  משנה 65)לא

שם. במנחות

   1 
על 1) תמיד יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר

של  תמיד עם עצים גזרי  שני  העלאת ומצות המזבח , גבי 
שחר.

.‡‰„e˜È L‡ ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÁaÊn‰ ÏÚ ƒ¿«¬≈ƒ¿≈¿»««ƒ¿≈«
„ÈÓz3ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ :Ó‡pL ,4Û‡ . »ƒ∆∆¡«≈»ƒ«««ƒ¿≈««

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„È L‡‰L Èt ÏÚ5L‡ ‡È‰Ï ‰ÂˆÓ , «ƒ∆»≈»¿»ƒ«»«ƒƒ¿»¿»ƒ≈
ËBÈ„‰‰ ÔÓ6ÌÈ‰k‰ Ô‰‡ Èa e˙Â :Ó‡pL ,7L‡ ƒ«∆¿∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…«…¬ƒ≈

.ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«

בוערת.2) כט .3)יוקדת, עשה המצוות' ב 'ספר ראה
להלן 4) ראה האש, לקיום שהיא שלישית מערכה וזוהי 

- א מה, ביומא אולם שם. המצוות' ב 'ספר הוא וכן ה"ד.
ה) שם, (שם שנאמר ממה האש קיום של מערכה למדו
ה"ה  להלן רבינו כתב  וכן בו", תוקד המזבח  על "והאש

מלפני5)(לחםֿמשנה). אש "ותצא כד) ט , (שם שנאמר
('קרית  החלבים" ואת העולה את המזבח  על ותאכל ה'

ב .6)ספר'). כא, יומא הזה, בעולם שנבראה אש כלומר,
פ "ה  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' ב . סג, עירובין א. נג,

"הכהן".7)ה"י . צ "ל

.ÌÈˆÚ ÔÈÎBÚ ˜aa8ÁaÊn‰ L‡a ÔÈÎBÚÂ , «…∆¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
L‡ ÏL ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ9Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ Úe :Ó‡pL , «¬»»¿»∆≈∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈

˜aa ˜aa ÌÈˆÚ10ÌÈÊ‚ ÈL ˙BÏÚ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ .11 ≈ƒ«…∆«…∆¿≈ƒ¿»¿«¬¿≈¿»ƒ
‰ÎÚn‰ ÈˆÚ ÏÚ ˙BÈ ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ıÚ ÏL12, ∆≈ƒ»ƒ∆««≈«¬≈««¬»»

ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .˜aa ÌÈˆÚ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ Úe :Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈≈ƒ«…∆¿≈ƒƒ
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈÊ‚ ÈL13:Ó‡pL , ¿≈¿»ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;L‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ eÎÚÂ14, ¿»¿≈ƒ«»≈ƒƒ«¿»»¿
a„Ó e˙k‰ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙aL15. ∆¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«»¿«≈

ביומא 8) אבל בבוקר. המזבח  בראש עצים מסדרים כלומר,

למדוהו  שהרי  בלילה, כשר המערכה שסידור מפורש - ב  כז,
מוקדה  על העולה "היא ב ) ו, (ויקרא שנאמר ממה לג.) (שם
להלן  וראה גדולה", מערכה "זו – הלילה" כל המזבח  על

ובה"ה. זו הנ"ל 9)בהלכה העצים מבערים כלומר,
ראשונה, מערכה היא וזו אש, של גדולה מערכה ועושים

ה"ד. להלן סידור 10)ראה זה מפסוק  למדו - ב  כו, ביומא
מערכה  ואילו בסמוך), להלן רבינו (וכדברי  עצים גזרי  שני 

וגו'". העולה "היא הנ"ל מהפסוק  למדו שתי11)גדולה
גדיש  כמחק  ועוביין רחבן, ואמה אורכן אמה עצים, בקיעות
יום  ועבודת ה"ג), מזבח  איסורי  מהל' פ "ז (למעלה סאה של
בו  שנאמר הנ"ל מהפסוק  למדוהו שהרי  כז:), (יומא היא

איכא). ד"ה שם ('תוספות' האש 12)"בבוקר" להרבות
זוכה  שהיה הכהן כי  ה"ה, פ "ד להלן וראה ה"א). פ "ו (להלן
מעלה  והוא המערכה, את המסדר הוא המזבח  את לתרום

עצים. גזרי ב .13)שני  כו, ו'סיפרא'14)יומא שם,
הי "א). פ "ה דנדבה (דיבורא שם:15)ויקרא ביומא,

שטעון  הערביים בין של לתמיד מנין אומר: רשב "י  "תניא,
וערכו  שם) (ויקרא שנאמר כהנים, בשני  עצים גזרי  שני 
ה) ו, (שם דכתיב  שחר, של לתמיד ענין אינו אם עצים.
ענין  תניהו עליה, וערך בבוקר עצים הכהן עליה ובער

הערביים". בין של לתמיד

.‚ÈL Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL ÌÈÊ‚ ÈL¿≈¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‰k16Èa È„ÈÁÈ ıÚa „Á‡Â „Á‡ Ïk ,:Ó‡pL ;B„ …¬ƒ»∆»¿∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆∆¡«

Ô‰Îa  ÁL ÏL Ï‡ .ÌÈL Ô‡k È‰  eÎÚÂ¿»¿¬≈»¿«ƒ¬»∆««¿…≈
„Á‡17. ∆»

כלומר,17)שם.16) הכהן", עליה "ובער (שם) בו שנאמר
שם). (יומא, אחד כהן

.„ÏÎa ÁaÊn‰ L‡a ÔÈOBÚ L‡ ÏL ˙BÎÚÓ LÏL»«¬»∆≈ƒ¿…«ƒ¿≈«¿»
ÌBÈ18ÔÈÈ˜Ó ‰ÈÏÚL ,‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ  ‰BL‡ .ƒ»«¬»»¿»∆»∆»«¿ƒƒ

,‰pË˜ ,dcˆa  ‰iL .˙Baw‰ ‡L ÌÚ „ÈÓz‰«»ƒƒ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«»
ÏÎa ˙Ë˜ ÈË˜‰Ï ‰zÁÓa L‡ ÔÈÁ˜BÏ ‰pnnL∆ƒ∆»¿ƒ≈¿«¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ‰ÈÏÚ ÔÈ‡  ˙ÈLÈÏL .ÌBÈ¿ƒƒ≈»∆»¿∆»¿«≈ƒ¿«

L‡‰19„˜ez „ÈÓz L‡ :Ó‡pL ,20. »≈∆∆¡«≈»ƒ«

א.18) מה, שם וברייתא ב . מג, יומא במשנה יוסי , כרבי 
שם. המשנה, בפירוש גם ה"א,19)וראה למעלה ראה

כאן. משנה' וב 'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
יוסי רבי  למד - א מה, ביומא אבל כט . עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח  על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ BÊ  ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««

˙Ë˜ ÏL ‰iL ‰ÎÚÓ BÊ  Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰ÎÚÓ BÊ  Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

 ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ„Ùe ÌÈÈ‡ Ï‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב , למעלה
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עיי "ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי  כן נקראת
ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין

ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי , לרבי  שם יומא
כט . עשה המצוות' וב 'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,

המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי  יוסי  רבי  לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב  נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח , גבי  על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב , גבי 
המזבח ". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי "ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ  ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„ÈB‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«

ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï‡ .‰˜BÏ  daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È‰L ;eËt  ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ "ב  צו ו'סיפרא' ב . צא, וזבחים ב . מו, יומא
פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב 'ספר נראה שם ב 'סיפרא'

נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח  על "והאש הפסוק 
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב 'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י ועי ' תכבה". לא המזבח  על תוקד תמיד  "אש השני 

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב  כדברי 
וכיבה  המזבח  גבי  מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני  התירוץ  וכדברי  חייב ". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי  על הוא חייב  גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא  אינו
מקצת, בכיבוי  עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח  על

כאן). שמח ' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף  המזבח , לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי  ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ "ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי "ב . להלן ראה הגחלים, את פ "ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי  שנר הי "ג,

החיצון. ממזבח  השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ ÈˆÚ cÒnLk33ÁÊÓa dcÒÓ  ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34ÁÊn‰ ÔÓ cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈÊb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂÂ36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈÊb‰ ÈL‡Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי  מסדר היה המזבח , את שתרם זה
ה"ה. פ "ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט , תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי  אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח ,
הבאה  =) הרוח  שתהא כדי  אמר, חד חסדא: ורב  הונא רב 
את  מציתין שיהיו כדי  אמר, וחד בה. מנשבת מזרח ) משער

של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף  שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח  שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח  שמצד שיורה מזרח ,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי  בין כלומר,
היה  "וריוח  במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח  מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב , ואחת למזרח  אחת גיזרה בריבוע  העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני  עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע  ומסדרין חוזרין זה ריבוע  ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח  ריבוע  גבי  על ריבוע  ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי37)לריבוע " במשנה: שם
כי רבינו, ומפרש בתפוח ". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח  באמצע  אשר הדשן מקום הוא התפוח 
ובפירוש  הי "ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
כשלש  ד"ה - ב  צ , בחולין רש"י  פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי  נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח  לאמצע  האפר שמגרפין שאחרי  תפוח ,
(רבינו  תפוח  בדמות המערכה מקום באמצע  כרי  כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ Be ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ cÒnL Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙Ë˜ ÏL ‰iL ‰ÎÚÓ cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ „‚kÓÈtÏk Ôw‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk de ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aLe¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ

מהל'38) פ "ז למעלה וראה א. נח , וזבחים שם, תמיד
לגחלים  עכשיו צריכים שהיו "ולפי  ה"ג. מזבח  איסורי 
היו  קטורת, שם ולהקטיר הפנימי  המזבח  אל ולישאם
(המפרש, אפר" ולא טובים גחלים שיעשו יפים בוררים

שם). להקטיר 39)בתמיד במחתה, אש לוקחים שממנה
ה"ד). (למעלה "לסדר 40)קטורת במשנה: שם, בתמיד

דרומית  מערבית מכנגד לקטורת (ה)שניה המערכה (את)
המפרש, וכתב  אמות". ארבע  צפון כלפי  הקרן מן משוך
המזבח  מן ואין בצפון מזבח  כוליה תנא, האי  "קסבר שם:
ועומד  ממוצע  ההיכל שהרי  אמות, חמש אלא הפתח  נגד
עשר  מאותן יש היכל, של פתחו אמות ועשר העזרה באמצע 
מן  אמות חמש הרי  הצפון, מן וחמש הדרום מן חמש אמות
וארבע  היכל, של פתחו צפונית אמות חמש נגד המזבח 
ורוצה  מערבית (דרומית) הקרן מן להרחיק  שרוצה אמות
אמות  ארבע  שבאותן לפי  דרומית, קרן על אותו להמשיך
ואמה  יסוד אמה שהם לפי  המערכה, לסדר יכול אתה אי 
ולימדך  וכו' כהנים רגלי  הילוך ואמה קרנות ואמה סובב 
נגד  עדיין היא האמה אותה שגם תסדר החמישית שבאמה
ההיכל  פתח  נגד המערכה שיעשה בעינן ואנן וכו' הפתח 
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רבינו  מדברי  שמבואר ולפי  ב . נח , בזבחים הוא וכן וכו'".
היה  המזבח  כי  הי "גֿטו) הבחירה בית מהל' פ "ה (למעלה
ושתי הפתח , כנגד אמות עשר דרום, בצד אמה עשרים
אין  כי  כרחנו, על לומר, צריך – הפתח  מן צפונית אמות
בזבחים  שאמרו ומה הפתח , כנגד המערכה לעשות צורך
להרחיק  שהוצרכו ומה (לחםֿמשנה), הכל לדברי  אינו שם,
יסוד  של אמה שם: המפרש, שכתב  כמו היינו אמות, ארבע 
להילוך  מקום ואמה קרנות של אמה סובב , של ואמה
מ "ה. פ "ב  תמיד יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה הכהנים.

במדה 41) עצים שם נותן שהיה לומר, ורוצה במשנה. שם
שיוכל  כדי  גחלים, סאים חמש שם ישארו שכשישרפו כזו,

בריוח . בהן הניטל 42)לחתות דבר שכל במשנה. שם
קרן  באותה אלא ניתן אינו החיצון, במזבח  ליתנו מבפנים
ממנה  סמוך יותר קרן לו ושאין לפנים, יותר סמוכה שהיא

נח :). (זבחים

.Ëd˙B‡ ‰OBÚ L‡‰ Ìei˜ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰ÎÚÓ«¬»»¿ƒƒ∆ƒ»≈∆»
ÁaÊn‰ ÔÓ ‰ˆiL ÌB˜Ó ÏÎa43˙‡ da ˙ÈvÓe , ¿»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿≈««ƒ»∆

‰hÓÏ L‡‰ ˙ÈvÈ ‡ÏÂ .L‡‰44,ÁaÊnÏ d˙B‡ ‰ÏÚÈÂ »≈¿…«ƒ»≈¿«»¿«¬∆»«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ L‡Â :Ó‡pL ;ÔÈ˙ÈvÓ BÓˆÚ ÁaÊna ‡l‡∆»«ƒ¿≈««¿«ƒƒ∆∆¡«¿≈«ƒ¿≈«

Ba „˜ez45BL‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡lL ‰˙v‰Ï Ô‡kÓ , «ƒ»««»»∆…ƒ¿∆∆»¿…
.ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«

שום 43) חז"ל בדברי  מצינו שלא ממה ללמוד יש כן
המוריה'). ('הר לזה מקום -44)קביעות ב  מה, ביומא

על  לימד תכבה. לא המזבח  על תוקד תמיד "אש בברייתא:
המזבח  על אלא תהא שלא קטורת של שניה מערכה
קיום  של השלישית המערכה על דיברו שלא הרי  החיצון",
ועי ' להלן. וראה קטורת, של שניה מערכה על אלא האש,

המוריה'. שם.45)ב 'הר חננאל' 'רבינו בפירוש הוא כן
של  שניה מערכה על נאמר זה פסוק  כי  ה"ה למעלה וראה

עיון. וצריך למעלה, וראה קטורת,

.ÈÔLc‰ ˙Ó‰46ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚÓ47˙ÂˆÓ  ¬»««∆∆≈««ƒ¿≈«¿»ƒ¿«
‰OÚ48‰„BÚ ‡È‰Â .ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Â :Ó‡pL ,49 ¬≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆¿ƒ¬»

‰p‰k ˙B„BÚÓ50ÔLc‰ Ô‰a ÌBzL ‰p‰k È„‚e .51 ≈¬¿À»ƒ¿≈¿À»∆≈»∆«∆∆
‡La Ì‰a LnLnL ÌÈ„‚a‰ ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ«¿»ƒ∆¿«≈»∆ƒ¿»
ÌÈ„‚a LÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe :Ó‡pL ;˙B„BÚ¬∆∆¡«»«∆¿»»¿»«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Â ÌÈÁ‡52'ÌÈÁ‡' ÓB‡ BÈ‡ . ¬≈ƒ¿≈ƒ∆«∆∆≈≈¬≈ƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰iL ‡l‡ ,ÏÁ È„‚a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈…∆»∆ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡‰53ı‡ C„ BÈ‡L ÈÙÏ .54ÒBk ‚ÊÓiL »ƒƒ¿ƒ∆≈∆∆∆∆∆ƒ¿…
.BaÏ ‰„˜ Ì‰a ÏMaL ÌÈ„‚aa BaÏ¿««¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿«

כיצד 46) הי "ב  להלן וראה המזבח . גבי  מעל הדשן הסרת
יום 47)תורמין. "בכל כי  א. כ, יומא במשנה מפורש כן

המזבח ". את ותמיד 48)תורמין א. וכב , שם, יומא ראה
ל. עשה המצוות' ו'ספר ב . וכח , א. ב :49)כח , כג, יומא

הדשן" "הוצאת אבל היא", עבודה דברי ֿהכל "בהרמה
הט "ו. להלן ראה עבודה, אינה – כהונה 50)לחוץ  וצריכה

ה"ח ). מקדש ביאת מהל' פ "ט  ולמעלה שם, ותמיד (יומא
בד  ומכנסי  בד מדו הכהן "ולבש (שם) שנאמר כהונה ובגדי 
- ב  כג, ביומא וראה הדשן". את והרים בשרו על ילבש

רבינו. בדברי  שאמרו 51)ולהלן מה מפרש (רבינו
פחותין  אחרים וכו' ולבש "ופשט  שם) (יומא, בברייתא
דברי לפי  שהרי  הדשן, בהוצאת ולא הדשן בתרומת – מהן"
רבינו  פסק  (וכן עבודה אינה הדשן" "הוצאת תנאֿקמא
הרי וכאן כהונה, בגדי  צריכה אינה כן ואם הט "ו), להלן
שלובש  בגדים התורה הקישה ולבש", "ופשט  מפורש
עלֿכרחינו  אלא כהונה, בגדי  ששניהם שפשט , לבגדים
(שם) אלעזר כרבי  ולא הדשן. בהרמת מדבר שהפסוק 
סוף  הוא ולבש ופשט  אלא והוציא", "אחרים שדרש
אלא  להלן. וראה וגו'", הדשן את "והרים הקודם מהפסוק 
יוחנן  ורבי  רב  בפלוגתת - א ט , במעילה כי  לציין שיש
ששם  לומר ודוחק  כהונה. בגדי  צריכה שהוצאה מפורש

אליעזר  דרבי  אליבא לרבימדבר אלא כן אמרו שלא ויתכן .
להלן  ראה כרב , פסק  ורבינו כן, אמרו לא לרב  אבל יוחנן,

הפרק ). הדשן",52)בסוף  את "והוציא מפורש (בפסוק 
וכמו  הקודם, שבפסוק  הדשן" את ל"והרים רבינו כוונת אבל

למעלה). שם.53)שכתבנו בברייתא כתנאֿקמא
שם.54) יומא ישמעאל, רבי  של ברייתא

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡55‰ÏÚiMÓ  ÌBÈ ÏÎa ?ÔLc‰ ÔÈÓBz ≈»«¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆«¬∆
ÁM‰ „enÚ56ÈÚˆÓ‡ LÈÏL ˙lÁzÓ  ÌÈÏ‚e ; ««««»¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÏL57‰ÏÈl‰ ˙BˆÁÓ  ÌÈetk‰ ÌBÈe ;58. ∆«¿»¿«ƒƒ≈¬««¿»

במשנה.55) - א כ, יום 56)יומא "בכל שם: במשנה,
מלפניו  בין לו סמוך או הגבר, בקריאת המזבח  את תורמין
רבי גברא. קרא אמר, "רב  כ:) (שם ובגמרא מלאחריו". בין
לדברי (שהרי  כרב  רבינו ופסק  תרנגולא". קרא אמר, שילא
נראה  (וכן שם). 'מאירי ' – מוקדם זמן הוא שילא רבי 
שם: אמרו שהרי  השחר, עלות אחר שהוא (כ.), בזבחים
לקדש", צריך אין למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו "קידש
ידים  בקידוש פוסלת שלינה רבי , לדעת שאפילו שם, וביארו
ועד  הגבר שמקרות רבי  שמודה כאן, נפסל אינו – ורגלים
הנץ  אחר עד השחר מעלות והיינו לינה, פסלה לא צפרא
קידוש  זמן היה ואם ה"ט ) המקדש ביאת מהל' (פ "ה החמה
השחר  עמוד שהרי  לינה, פסלה בוודאי  – השחר עלות לפני 
כב .) (יומא שאמרו ומה מקום. בכל לינה שעושה הוא
גם  שכשרה היינו – היא לילה עבודת הדשן שתרומת
- ב  כז, יומא 'תוספות' ועי ' כשרה, ביום גם אבל בלילה,
ברכות  למסכת ר"י  תוספות בהשלמת וראה איכא. ד"ה
ה"א). פ "ד ולהלן ,107 הערה צב  עמ ' לז כרך "סיני "

שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,
ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים

היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי  עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.ÈÌ˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓBz „ˆÈk59ÏBË 60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
LBÏÂ61‰Ó‰ È„‚a62Ï‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»

BÏ ÌÈÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67Lk ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
Lk ÏL BÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
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CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı‡Ï ‰hÓÏ „BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ OÚ BÓk Lk‰ ÁÊÓÏ ı‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
ÔBÙv‰74‰tˆ‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»

Lk‰ ÔÓ ˜BÁ75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ
ÛBÚ‰ ˙‡Ó77‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

Ïˆ‡ ‰tˆÏ „ÈBÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס  שזכה מי  כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ "ד משנה ראה הפיס , לפני  טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח , את לתרום רוצה שהוא "מי  א: כו,
מי להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי  הפיסו ויפיס , יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס  אדם אין כי 
טובל  בגדיו, כשמחליף  הכיפורים, שביום כשם כי  (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע "פ  הלבישה, לפני  הוא
בגדים  ולובש כהונה בגדי  כשפושט  שלפנינו בנידון כן כמו

הכהנים 61)פחותים). כי  ה"א, פ "ד להלן ראה
כהונה. בגדי  הפיס  לפני  לובשים היו בפיס  המשתתפים

ה"י .62) למעלה ממי63)ראה ורגליו ידיו רוחץ  כלומר,
מן  ורגליו ידיו "קידש ב : כח , תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי  כתב : שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח  קרבים שאין הוא
יח ֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח  אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ "ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י , שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט "ז ושם ה"א.
השרת, מכלי  מאחד קידש ואם הכיור, ממי  לקדש מצוה כי 

כשר  זה ('תפארת 64).הרי  כך" הזהירוהו אב  בית "ראשי 
שם). תמיד, "ואע "פ 65)ישראל' א: כח , שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע  שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע  ישכח  ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח :) במשנה שם
בפירוש 67)הכסף ". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע 

שם). תמיד "והרי68)המשנה, א: כח , במשנה שם
של  במערבו למזבח  הכבש בין במקצוע  נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח 

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב 
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע  הם שהרי  שבמזבח , היטב 
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי  צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח . הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה

חוץ  ויוצא מזרח  דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע  הכבש אצל כבש של במזרחו והולך
מקום  הוא רחוק  ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי  אמה, עשרים המזבח  מן הדשן
בית  מהל' פ "ב  למעלה כמפורש העזרה, בקרקע  תופס  הכבש
המזבח " "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע "פ  הי "ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח  מן רחוק  שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח  אצל אותה והשליך
שמקום  הרי  אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח  מן רחוק  הדשן

במשנה.76)רח .למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ "ו וראה שם,

הי "ב . ה"י .79)פ "ג למעלה ראה

.‚ÈÌzL ‰Ê „iL Á‡80ÌÈˆ81ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡82 ««∆»«∆∆»«»ƒ∆»«…¬ƒ
Ì‰ÈÏ‚Â Ì‰È„È ÔÈLc˜Óe83‰‰Óa84˙‡ ÔÈÏËBÂ , ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»¿¿ƒ∆

˙BÙ‚n‰85˙BBpv‰ ˙‡Â86,ÁaÊn‰ L‡Ï ÔÈÏBÚÂ ««¿≈¿∆«ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
eÏk‡˙ ‡lL ˙Baw‰ ÈeÓ‡Â ˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡ ÏÎÂ¿»≈¿≈»¿≈≈«»¿»∆…ƒ¿«¿

ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ‰ÏÈl‰ Ïk87ÔÈ‡ Ì‡ . »««¿»«¬ƒƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«ƒ≈
„‚k Lka Ì˙B‡ ÌÈ„BÒ  ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿∆∆

Bq‰88˙BÙ‚na ÔLc‰ ˙‡ ÔÈÙBb Ck Á‡Â . «≈¿««»¿ƒ∆«∆∆««¿≈
ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏkÓ89Èab ÏÚ ‰ÓÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe , ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿≈««¬ƒ¬≈»««≈

Áetz‰90‡e‰Â ,zÎÒÙa ‰ÓÚ‰ d˙B‡ ÔÈÙB‚Â . «««¿¿ƒ»»¬≈»ƒ¿«¿≈¿
C˙Ï ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk91‰hÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓe ,92. ¿ƒ»∆«¬ƒ∆∆ƒƒ¿«»

ÌÈÏ‚e93ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ eÈ‰ ‡Ï »¿»ƒ…»ƒƒ∆»«ƒƒ
ÈB ‡e‰L ÈtÓ ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‰‰B‚ ‰ÓÚ‰»¬≈»¿»¿∆¿««ƒ¿≈«ƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ94. «ƒ¿≈«

ב .80) כח , שם ישהו 81)משנה, שלא כדי  רצים לכך
קידוש  בלי  ולמזבח , האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ "ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אף ֿעלֿפי  ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס , בזה היה ולא כן. לפני  וטבלו בפיס , אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק  מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי "ד. להלן המוריה' ב 'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
בגשתם  או וגו' ירחצו מועד אהל אל "בבואם כ) ל, (שמות
ורגליהם  ידיהם שקידשו אמרו, שם ובמשנה המזבח ", אל
מאחד  קידש שאם לפי  "כיור", הזכיר לא ורבינו הכיור. מן
ה"י . מקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה ראה כשר, השרת מכלי 

פ .84) הערה למעלה הדשן 85)ראה את להסיר "יעים
שם). (המפרש, לתפוח " (רבינו 86)ולפנותו שפודין

שם). (המפרש, האברים" את "להסיר שם) המשנה, בפירוש
עד 87) להקטירן יכולין שאין בלינה, יפסלו שלא "כדי 

סודרן  שהיו לא ואם שחרית, של תמיד אברי  שיקטירו לאחר
אינם  המזבח  בראש אבל בלינה, נפסלין היו המזבח , על

שם). (המפרש, בלינה" אין 88)נפסלים "אם במשנה שם
רבינו  וכתב  הכבש", על בסובב  אותן סודרים מחזיקן, צדדים
על  ענינו הכבש, על בסובב  שאמר "מה כי  המשנה, בפירוש
כתב : המפרש אבל כאן. כתב  וכן הסובב ", כנגד הכבש
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ביו  הוא וכן הכבש". גבי  על או בסובב  ב ."סודרין מה, מא
בלינה  נפסלין אין הכבש על וגם ה"ד. פ "ב  צו וב 'סיפרא'
את  שיסדרו ולאחר דבר. לכל כמזבח  הוא הרי  שהכבש
אחר  הגדולה, המערכה אל האברים יחזירו המערכות
למעלה  וראה שם) (המפרש, שחר של תמיד אברי  שהקריבו

במשנה.89)ה"ה. למעלה 90)שם וראה במשנה, שם
גדול 91)ה"ז. כלי  היתה "ופסכתר מ "ה: פ "ה בתמיד

כופין  משמשת היתה דברים ושלושה וכו' לתוך מחזקת
את  בה ומורידין בשבת, השרץ  ועל גחלים גבי  על אותה
הפסוק  ועל ה"ו). פ "ג להלן (ראה המזבח " גבי  מעל הדשן
"פסכתרותיה". אונקלוס : תרגם "סירותיו", ג) כז, (שמות
שם) המשנה, בפירוש (רבינו סאה" ט "ו מחזקת מדה "ולתך
לרבינו, המשנה פירוש (ראה קבין ששה היא סאה וכל
חצי שהם קבים, תשעים הוא "לתך" כן ואם עו:) מנחות

שם). ורע "ב  הרא"ש בפירוש (ראה נקרא 92)כור וזה
ואילו  כח :). תמיד המשנה, פירוש (ראה מזבח " "דישון
לעיר  מחוץ  אל מלמטה שמוציא מה הוא הדשן" "הוצאת
ה"ז) (למעלה בהשגות הראב "ד ודעת הי "ד). להלן (ראה
צ .) (חולין רש"י  אבל ויום, יום בכל היא הדשן שהוצאת
(תמיד  והמפרש דאמרי ) איכא ד"ה כז: (יומא וה'תוספות'
כי סוברים שם, להראב "ד המיוחס  בפירוש וכן כח :) פ "ב 
רק  כי ֿאם המזבח  מעל הדשן את מוציאין היו יום בכל לא
 ֿ משנה ראה רבינו, וכדעת התפוח . גבי  על הדשן כשרבה

כאן. להלן).93)למלך וראה המשנה, (פירוש במועדים
מפני94) אותו, מדשנין היו לא "וברגלים שם: תמיד משנה,

כדאמרן  הרבה דשן עליו "כשיש = למזבח " נוי  שהוא
עד  שמהלכין אהרן לבני  הוא שבח  סה:) (פסחים בעלמא
ונראה  הרבה דשן עליו כשיש שבח  כך בדם, ארכובותיהם
שם  והראב "ד שם). (המפרש, בטל" המזבח  עומד שלא
עם  בידים, אלא ברגלים הדשן מורידים היו שלא פירש

המגרפות.

.„ÈÌÈ‰k‰ ÔÓ ‰ˆiL ÈÓ Ïk95ÔLc‰ ÔÓ ‡lÓÓ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ«…¬ƒ¿«≈ƒ«∆∆
ÔLc‰ CÙLÏ ÈÚÏ ıeÁ ‡ÈˆBÓe ‰hÓÏ e„ÈB‰L96. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆

Òeit ıeÁÏ ÔLc‰ ˙‡ˆB‰Ï ÔÈ‡Â97.‰ˆB‰ Ïk ‡l‡ , ¿≈¿»««∆∆«ƒ∆»»»∆
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k ÏvÚ˙ ‡Ï ÌÏBÚÓe98. ≈»…ƒ¿«≈…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

ולא95) בפיס , עמדו שלא אלו שאין אפילו מה כי  טבלו.
נכנס  אם אלא אינו טבל, אלאֿאםֿכן לעזרה נכנס  כהן
ואילו  ה"ד), המקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה (ראה לעבודה
(ראה  עבודה אינה לעיר מחוץ  אל מלמטה הדשן הוצאת

הט "ו). הדשן 96)להלן את "והוציא ד) ו, (ויקרא שכתוב 
לירושלים  שמחוץ  הדשן בית והוא למחנה", מחוץ  אל

משיח  כהן פר אצל שנאמר הנשרפות, החטאות שם ושורפין
אל  למחנה מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב ) ד, (ויקרא

ישרף ". וכו' הדשן זו 97)שפך מלאכה כי  אף  כלומר,
"והוציא  ד) ו, (שם נאמר שהרי  אחד, כהן ידי  על נעשתה
שהוצאת  כיון פיס , זה על היה לא – יחיד בלשון הדשן" את
מלהוציא  כהן נתעצל לא מעולם כי  ואם עבודה. אינה הדשן
כדי עד רבים קופצים זה על היו לא בסמוך) (ראה הדשן
בסמוך. להלן ראה זה, דין ומקור כב .). יומא (ראה סכנה
להודיע  רבינו הוצרך לא המזבח  דישון גבי  הי "ג ולמעלה
עושים  היו מהכהנים שרבים מאחר פיס , שם היה לא כי 

כאן. המוריה' וב 'הר שם, למעלה ראה משנה,98)זאת,
ומכאן  להלן. ראה עבודה, אינה כי  אף  כלומר, א. כט , תמיד

פיס . זה על היה שלא

.ÂË‰„BÚ ıeÁÏ B˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â99ÔÈ‡ , ¿««ƒ∆≈»»«¬»≈
ÚaB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÓeÓ ÈÏ100B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnLÎe . «¬≈ƒƒƒ¿∆ƒƒ

˙BÁe‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  ÈÚÏ ıeÁÏ¿»ƒ«ƒƒ¿»∆≈»
‰˜ÊÁa Ba ˙BMÓ101ÌÈÈÊÁ ‡ÏÂ ,102.B˙B‡ ÌÈÙBb ¿«¿¿»¿»¿…¬ƒƒ¿ƒ

˙Áa epÁÈpiL  BÓOÂ :Ó‡pL ,ÌL epfÙÈ ‡ÏÂ103. ¿…¿«¿∆»∆∆¡«¿»∆«ƒ∆¿««
Ba ˙B‰Ï eÒ‡Â104. ¿»≈»

ה"י .99) למעלה רבי100)ראה כדברי  שלא ב . כג, יומא
שם. למעלה ראה שנאמר 101)אליעזר, ממה כן למד

יפזר". שלא "ושמו, "הזרמים",102)להלן רומי : בדפוס 
ושמו  "ואמרו, תמיד: מסכת בסוף  המשנה בפירוש הוא וכן
שלא  לומר רוצה יתפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו בנחת, -
שכתב  מה (וראה השטף " בפני  או הרוח  בפני  אותו יתן
רומי , דפוס  לרמב "ם במבוא זצ "ל מיימון הכהן הגרי "ל

.(10ֿ11 עמ ' קוק  הרב  מוסד בפסחים 103)הוצאת הוא כן
הדשן  בתרומת נאמר זה פסוק  שהרי  עיון, צריך אבל ב . כז,
על  העיר וכבר שם, בפסחים הוא וכן הדשן, בהוצאת ולא

הראב "ד. יוחנן,104)זה ורבי  רב  נחלקו - א ט , במעילה
אין  אמר רב  המזבח , גבי  שעל תפוח  מאפר נהנה בענין
בגמרא: שם וביארו בו. מועלין אמר יוחנן ורבי  בו, מועלין
כהונה  בגדי  שצריך כיון יוחנן ולרבי  מצוותו, נעשה לרב 
נעשה  שזהו כרב , רבינו ופסק  בו. מועלין – בהוצאה
בו" ליהנות "ואסור כתב  ולפיכך ה"י . למעלה ראה מצוותו,
מהל' בפי "ט  דבריו מדוקדקים וכן בו. שמועלים כתב  ולא
אפרם  כו' הנשרפין "וכל שכתב : הי "ג המוקדשין פסולי 
איסור  אלא שם שאין הרי  – המזבח " מדשן חוץ  מותר,
כתב  הדשן, תרומת לגבי  מעילה מהל' בפ "ב  ואילו בלבד,
הרמת  קודם בין החיצון המזבח  "דשן יג), הלכה (שם

- הרמה אחר בין בו".הדשן, מועלין
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נמצאים עתה בזמן שישנם בלבולים . . אין הפרש אם זה באופן שמבהיל את עצמו או באופן שהעניינים אכן מבלבלים. שכן בכל אופן 
צודקת הטענה שישנם בלבולים... הנה יהי־רצון שהשם יתברך יסיר את צדקת הטענה... שלא יהיו עניינים המבלבלים...

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



קפו                
         

      

ה'תשע"ח  אדר י"ז ראשון  יום 


  

    
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי  שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡‰ ÌBia" :Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ‡N5ÔBL‡‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó  ‰Ê „Ï ‰È‡ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

 "ÈÁÊ Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰Bza e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ Á‡ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף  פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב '. חמץ ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע  כדי 

רוקח ). (מעשה ברשותו מושבת החמץ  יהיה היום, בחצות
מסיני .5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע ", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק  ט "ו פרק  (איוב 
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב 

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח '. הלכה א' בפרק 

.‰Óe8,‡È‰ ?‰Bza ‰eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏhiL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,ÙÚk B˙B‡ LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È‰ B˙eLaL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eLa ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk Cˆ Ba ÔÈ‡L „Îe ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב '): עמוד ד' דף  פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב  ולא "תשביתו" דכתיב  סגי ", בעלמא

(רש"י ). השבתה היא בלב  (ר"מ )9)והשבתה רומי  בדפוס 
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע  החמץ  "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי  משנה. הכסף  הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע  לחמץ  אבל לו, ידוע  שאינו לחמץ  רק  מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב '): עמוד כ"ז דף  פסחים (מסכת הגמרא מדברי 
שריפה): אלא חמץ  ביעור אין הסובר יהודה לרבי  (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב  יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב  יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח  ידוע  שחמץ 
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן

ביטול  מועיל לא ידוע  שלחמץ  כיון – החמץ  את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי  אותו. ולשרוף  לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב '), עמוד ו' דף  (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ , של יפה גלוסקא הפסח ) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע  עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב "ם מפרשי  אבל משנה). (כסף  החמץ 
ז' דף  (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ "ט  א', עמוד
שביטול  הרי  בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח  הידוע  חמץ 
זו  גירסא לפי  גם כי  הרש"ל, ותירץ  ידוע ? לחמץ  מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע , חמץ  ביטל אם הרמב "ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי  "שלך לך", יראה  "לא
כדי מביתו, אותו לבער שחייב  אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי  א'). עמוד מ "ט 
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי  בלבך".
הלכה  ג' פרק  להלן רבינו בדברי  וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח  ובמעשה ט ' והלכה ז'

.‚ÈcÓe11ÌÈÙBÒ12NtÁÏ 13ıÓÁ‰ Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜cÏÂ ÌÈBÁe ˙B‡BÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏeb15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL  ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17NÚŒ‰Úa‡ ÏÈÏ18B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

p‰19ÈtÓ ,20B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„Ï ‰ÙÈ p‰21ÔÈ‡Â .22L„Ó ÔÈÚB˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד  ב ' דף  פסחים במסכת אחרי12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב  אין החמץ , את שביטל

"בדיקתֿחמץ ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ , חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב ' דף  פסחים מסכת (תוספות בפסח 

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ  את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק  ב '): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס  עשר", לארבעה "אור במשנה): ב ' עמוד ב ' דף 
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב  כי  להורות "אור"

הרי "ף ). בהשגת (הראב "ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף  פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף  פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי 

(רש"י ). הנר לבדוק 22)אור וישכח  בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף  פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני  שעה חצי 
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26B‡Ï ‡ÏÂ ‰l‰ B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קפז                 
         

‰nÁ‰27‰˜e‡‰ B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .p‰ B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆
Ï‡ .˙B‡BÁÓe ÌÈBÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»

‰„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ B‡Ï d˜„a Ì‡ , dB‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»
Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡ ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…
ÌL31. »

ב ').26) עמוד ז' דף  פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק  ששכח  כגון היום, בודק  אם
הלכה  ג' בפרק  להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק 

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח ' דף  פסחים (מסכת

שם. לבדוק  ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ . הרביעי  בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף  הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי  בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח  (הב "ח , בדיקה וצריכים

.‰BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34 BÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏhÓ ‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï‡ .36BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ Ó‡È38BÏhÓ ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח ' דף  פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ . שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי  שבין בקיר
חבירו. חמץ .35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי ... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע 
וגם  רוקח ). (מעשה קס "א ה' משנת יד כתב  ברמב "ם נמצא

משנה. כסף  ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק  צריך ביום גם שהרי  בודק  אינו ביום שגם
כתב  מנוח  רבינו אבל רוקח . מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק 
משנה. כסף  ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי  ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי  ויבוא ב '39)עליו דף  פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.ÂBÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙BˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,˜a ˙ÙÂ ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙Èe ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙BˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙BˆB‡Â ,ÎL ˙BˆB‡ Ï‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙Èe ,48˙Èe ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èe , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ ÈBÁÂ ,ÒÈen‰49 el‡ ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈
ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ

.‰˜È„a CÈˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»

˜„BaLÎe51˙BeL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûzn‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈
.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח ' דף  פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף  לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ ). אפשר ואי  משופע  שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק  שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב :
מוסב  מהן", מסתפק  "שאינו שכתוב : ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק  אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק 
מה  אחת בפעם שנוטל קבע , להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע  לשם ליכנס  רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח ' דף  (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב "ד
לפי צריך אינו שמסתפק  שאע "פ  בשמן "טעה וכתב  עליו

לסיפוקו". קבע  ששמן 45)שיש מפני  הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק  אע "פ 

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע  שם להכנס  דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס  רוקח  במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח  משתמשים כמה קבוע  לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע  שם נכנס  יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע  בהם כתוב  שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע  שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב ' דף  פסחים במסכת (משנה
ב '). עמוד ח ' דף  (שם דרב  אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙ÈÏ ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ cÏ ÔÈ‡Â ,ÈÚÏ ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È‰  ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ NÚ ÁÈp‰Â ,NÚŒ‰Úa‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰b È‰L ,‰iL ÌÚt ˜cÏ CÈˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט ' דף  פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ  בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי 
לא  עוד השני  שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ  בדק 

סוף . לדבר ואין הבדוק , ט '55)למקום דף  פסחים (מסכת
ב '). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙ÈÏ ÒÎpL aÎÚ ‰‡ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜cÏ CÈˆ  ‰˜È„a Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ k ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈet ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈet‰ È‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ B‡ BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈet‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È‰  ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„Be ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב ').56) עמוד י ' דף  פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק  מקודם.
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רבינו). בדברי  ט ' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח ).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף 

.Ë‰‡60,kk B„Èe ˜e„a ˙ÈÏ ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈet ‡ˆÓe ÂÈÁ‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡  ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈet‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
ÙÏ ˜BÈz‰ CcL ,‰ÏÈÎ‡Cc ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa  ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈˆ  ÏÏk ÔÈet ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÙÏ aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜cÏƒ¿…

ב ').60) עמוד י ' דף  פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף 
משנה). (מגיד הככר אותו כדי 

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈeaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ aÎÚ ‡e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜cÏ CÈˆ  ˜e„a ˙ÈÏ ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úew‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב ').62) עמוד ט ' דף  פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י 
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט  הרוב  אם

על  כמחצה הוא הרי  אלא הרוב , אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח ' בפרק  (וראה מחצה

חמץ 65)י "א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק . ונחשב 
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק  מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק , על באה חמץ  בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק  של בנידון לבדוק  חכמים חייבוהו לכן חמץ ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י "א בפרק  [ועיין משנה).

שם]. ברדב "ז

.‡ÈÔÈeaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡e ,˜e„ BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈaÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz69aÎÚ ‡e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„e ÂÈÁ‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈeaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó kk LÙe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
LtL kk‰ ÏËÂ aÎÚ ‡e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜cÏ CÈˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa  ˜e„a ˙ÈÏ ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב ').66) עמוד ט ' דף  פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק , לבית והמצה בדוק  שאינו לבית הובא שהחמץ 

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק  י ' דף  פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני  של בתים "שני  הגירסא: בכ"י 

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס  שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי "א ה' משנת בכ"י 

בדוק ". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע  חסר קס "א

.ÈÁÈp‰72Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

 ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙ÈÏ ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜cÏ CÈˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב ').72) עמוד י ' דף  פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח  שהחמץ 

אחר. חמץ  ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ  צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב 
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ  אם יודע  ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס  אבל הבדוק ". לבית ונכנס  שפירש הככר

הזה. הקטע  אין שלנו ובדפוסים מספק .75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa kÎÂ ˙ÈÏ aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰  ÒÎpL ÔBL‡‰ ‡e‰ :ÌÈÓB‡  ÂÈÙa kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡‰ ‰È‰ .˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔBÁ‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜cÏ CÈˆ  ÔÏ ‡ˆiL ‰ÊÂ ,ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa kÎÂ aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜cÏ CÈˆ 78kÎÂ aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ kk‰ ‰fL ,˜cÏ CÈˆ BÈ‡  ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

aÎÚ‰79iÁ ÔÈ‡  ÂÈÙa ˙Ùe BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È‰Ï80Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב ').76) עמוד י ' דף  פסחים שקלי77)(מסכת לא "עכברי 
שנכנס . הככר אותו זה אין ובודאי  שם), (גמרא מהדדי "

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י 
העכבר  מן שאם לבדוק ", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי  בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט  קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ  ‰B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„ÈB‰Ï ÌlÒ84‰B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

Ba ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡ 87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏhÓ. ¿«¿¿ƒ¿«

ב ').83) עמוד י ' דף  פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף 
שברשותו. החמץ  את בפסח .85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי  על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק  פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡  ‰ÈLÈÏ d„ÁiL B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË BÊ È‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;ÚÏ iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡  ‰Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰Ú‰ ÈL Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡  Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,˜ Ba ÌzÒÏ91iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B eÈ‰ .ÚÏ¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B  Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.ÚÏ CÈˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;ÚÏ iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב ') עמוד מ "ה דף  פסחים (מסכת
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ויבשה. חמץ .89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה
א'). עמוד מ "ה דף  כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי 

מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי 
אפשר  אי  כי  מהן. החמץ  ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈeÓ‡ ÌÈc93 ˙Èa Ï‡ ;‰Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,ÚÏ94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙Èa ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜ec ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰  epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,ÚÏ iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜˜ B‡ ˙BB˜ B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa ÏhÓ ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב ').92) עמוד מ "ה דף  פסחים חצאי93)(מסכת ששני 
לבער. חייב  אינו מקומות בשני  חמץ  ידי94)זיתים על

(רש"י ). החצאים שני  יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י ).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח  אינו
למעלה 96) שכתב  למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי  בצק  בענין ט "ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח  אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב  כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב  לסתום או לחזק  אינו שאם העריבה, שבסדקי 

משנה). (כסף  זית חצי  אפילו

.ÊÈÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98NÚŒ‰Úa‡a99‰Ê È‰  ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ eÓ‡Â ,˜„ ‡lL ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È‰  e‰e˜„101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„Ï ÔÈLk Ïk‰Â ,ıÓÁ eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜cÏ ««ƒ¿…

ב ).97) עמוד ד' דף  פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ . הבית את בדקו כדי99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק  הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף  ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי מדרבנן, אלא אינה חמץ  שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק  לבדוק , חייב  אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈÈkNn‰103BÁÏ ˙Èa104ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
ÈkNn‰ ÏÚ  NÚŒ‰Úa‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜cÏ105 NÚŒ‰Úa‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜cÏ ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜cÏ ÎBN‰ ÏÚ  ˜e„ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב ').103) עמוד ד' דף  פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו
משנה). (מגיד בה נקנית קרקע  ששכירות מהדרכים

בו 105) ליכנס  יכול הוא אין מפתח , להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ  בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם

ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי  באחת
בעל  אלא לבדוק , אותו מחייב  זה אין אצלו, נמצא המפתח 

משנה). (כסף  לבדוק  חייב  לאדם 107)הבית לו נוח  כי 
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח 

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי  על שאף  אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח  ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי  הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע 

רמב "ן). בשם משנה (מגיד בדוק  בחזקת הבית

.ËÈNÙÓ‰109‡iL ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz  «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜cÏ ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜cÏ112ÁÒt‰ Ì„˜ ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ Ú ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒÁ‡Â ,˜cÏƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜cÏ CÈˆ ÔÈ‡  ÊÁÏ BzÚc114B˙È ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

ˆB‡115CkŒÁ‡Â ,˜cÏ ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz  »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡  ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï BˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒÁ‡Â ˜cÏ CÈˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜cÏ CÈˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע  פורש א'). עמוד ו' דף  פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח  בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח .112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח  ימי  בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי ביתו את ימצא שבחזירתו כדי  לדרך, צאתו לפני  לבדוק 
(רש"י ). שנמצא 114)מחמץ  במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף 
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ  כי 

(רש"י ). כמבוער הוא הרי 

ה'תשע"ח  אדר י"ח שני יום 

    
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני  בו נתבארו

י "ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק  שלא מי  וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי  הבדיקה מן פטור שהוא ומי  והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLkNtÁÓe Ì„‡ÈÏÈÏaNÚŒ‰Úa‡ ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈBÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓÔÓe ˙B‡BÁn‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
BÚÓe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁzBÚÏ ‰ˆ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

BÚÓ ,NÚŒ‰Úa‡ ÈÏÈÏa. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב , פסחים ב .3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
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קצ                
         

ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.
א. ב .7)ח , י , פסחים ב :8)משנה, יא, פסחים משנה,

שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ  ביעור שהרי 
כרבי ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ  ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח .) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס "א. תמה בסי ' רמ "א ועיין בלילה. חמץ  שורפין

.ıÓÁ‰ÁÈpnLÈ„k NÚŒ‰Úa‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa‡ „Ú ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „ÙÓe fÙÓB‡ ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
ÒÁ B‡ˆÓe Ba ‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙Á‡ ÌÚt ˜cÏÂ ÂÈÁ‡ NtÁÏ CÈˆ »ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈaÎÚ‰ e‰eb. ¿»»«¿»ƒ

ב .10) י , פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי ".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב 'ירושלמי ': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב .14)בכת"י  ט , פסחים

.‚ÏÁ˙‡ ÔÈ˜„Ba  ˙aLa ˙BÈ‰Ï NÚŒ‰Úa‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒÚ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
BÚÓ ‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa‡ ÁBÏhÓ  ˙BÚL‰ÙBÎÂ„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.BÚÓe ,ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט , פסחים משנה,
ראב "ד. ועיין השבת", מלפני  אי ֿאפשר 16)הכל שהרי 

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי  עשר, שלשה ביום לבדוק 
בטיהרא  "שרגא כי  הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ "ב 
מועיל?). הוא מה השמש, בפני  (=נר מהניא" מאי 

(לעיל 17) פסח  בערב  חמץ  לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ  חמישית, שעה שכל ואף  ה"ט ), פ "א
כלי עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב "ח  הריב "ש). בשם יוסף ' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙNÏ CÈˆÂ ,‰Óez ÏL ˙Ba ˙Bkk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒÚÚÈ ‡Ï ‰‡Óh‰ ÌÚ ‰B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

ÛNÈÂ‰B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË ÛBN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏÈ„k ‰B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa‡ „Ú ÏÎ‡Ï. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואף ֿעלֿפי  יוסי , וכרבי  במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי "ד מפורש לא
שחל  בי "ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן בשבת. להיות

מנוח '). ו'רבינו א.21)כסף ֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני  ח ): יח , (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי " משמרת את לך ספק 23)נתתי 

טמאה. ספק  ב .24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓŒ‰Úa‡ ÏÈÏa ˜„ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba  NÚ˜„ ‡Ï .˙ÈÁLa NÚŒ‰Úa‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba  ˙ÈÁLa˙ÚLa ˜„ ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba  eÚa‰ ˜„ ‡ÏÂ Ï‚‰ Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚‰ Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ÚiL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב .25) י , פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ "ב  למעלה וראה תלה). סי ' (או"ח  כדינו

החמץ .27) שריפת זמן ששית, ֿ 28)בשעה בחול היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח '), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ  ועל ביוםֿטוב , גם שבודק  סוברים

כלי . ה"ד.29)עליו בפ "א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ NÚŒ‰Úa‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
CÓ  Ï‚‰ CB˙a B‡ NÚŒ‰Úa‡Ì„˜ «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea" :˜cÏ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰eÚa ÏÚ »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„Be ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï Ï‚‰ Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

CÓ BÈ‡. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי 
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די  התורה מן כי  והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ  ובדיקת ה"ב ) פ "ב  (לעיל
פי "א  ברכות (בהל' הרמב "ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי  שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב  בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע  בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב , פסחים לבער 35)משנה, חייב  אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ  אלא מדרבנן, אפילו החמץ  את
החמץ  את ולמצוא לבדוק  צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב  שלא במקום ולהשימו
 ֿ (כסף  הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.ÊÓBbLÎeNÚŒ‰Úa‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜cÏ ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
ÏhÏ CÈˆ  ˙BÚL LL Ì„˜ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B BÈ‡Â B˙eLa ‡LpL ıÓÁ ÏkÓ‡ÈÂ ,: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË ‡e‰ È‰ ,ÂÈ˙È‡ ‡lL È˙eLa LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

ÙÚk ‡e‰ È‰ÂÏ‡ ."‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÏÚÓÏe ˙ÈMLBÈ‡ È‰L ,ÏhÏ ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL.‰È‰a Ò‡ kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק  ב : ו, פסחים
רש"י )". עיין 37)מיד, ולשרוף , לבער חייב  שרואה מה כי 

שני . פרק  בתחילת ה"ב :38)לעיל פ "ב  פסחים 'ירושלמי '
ואיני ביתי  בתוך לי  שיש חמץ  כל לומר: צריך אמר, "רב 
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ה"ב . פ "ב  למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי "ה 39)יודע 
כעפרא, הפקר וליהוי  ליבטיל לומר: שיש הלוי , מר"י  קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי 

ב .40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני  אלעזר: רבי  "אמר ב : ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב  ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י ) עליהן, (להתחייב 

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ,BaÏ ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ Ú ‰Ê È‰  BÚ ‡ÏÂ eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï'.Ïh ‡ÏÂ Ú ‡Ï È‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
BiÁÏ ,B˙eL ‡e‰ el‡k e‰NÚ e˙k‰Â ,B˙eLƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓÏÎa BÚÏ iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk  BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏkBÚÓe ÚÏ „Ú ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈLBt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈˆ BÈ‡. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע  אינו אם אבל
ואי . ד"ה שם וב 'תוספות' כא. 'ירושלמי '44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי  ה"ד. פ "ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני  חמץ  כי  דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח '). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב "ם שכוונת

שעו  משש פסח  רבינו בערב  מדברי  נראה וכן הערב . עד ת
עיי "ש. חמץ , הלכות שבפתיחת המצוות' ב 'מנין

ב .45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי  א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח  אסור 47)שהיום ביוםֿטוב  אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף  לבערו.
- פ "א) ריש יוםֿטוב  בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי  ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון  חמץ 
 ֿ (כסף  ביוםֿטוב  לשרפו אפשר אי  לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
 ֿ (מגיד לשרפו לו התירו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓB˙ÈaÓ ‡ˆiL˙BNÚÏ eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe‡.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
ÊÁÈ  B˙ÂˆÓÏ ÊÁÏÂ ÚÏe ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡ÏBaÏa ÏhÈ ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
‰p‰˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,BaÏa ÏhÈ  «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„ÂCB˙a ıÓÁ BÏ LiL kÊÂ BÓˆÚ CˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ÊÁÈ  B˙Èa. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰.Bi„Â BaÏa BÏhÓ  »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט , פסחים פסח .50)משנה, במשנה 51)ערב 
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט  כתוב :

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב : במשנה

הרמב "ם  מדברי  אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע  חמיו",
כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף  זר לאדם שגם מוכח 

מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון
היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ 

לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ , בביעור יעסוק  שאם
האחרת. ה"ב .55)המצוה פ "ב  למעלה חיל 56)ראה

ורוצחים. אדם.57)שודדים בני  ישוב  מקום השוטף 
בסכנה.58) אדם בני  שוכבים ותחתיו מתמוטט , קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי  חמץ , בביעור יטפל ולא

(כסף ֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓÁÈp‰L˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba ÈÙÏ LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL Á‡ kÊÂ‡È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏhÓ ‰Ê È‰  ‡BiL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡  ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÏÚ Ú k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈB˙ÈÏ ÊÁiLk „iÓ ÚÏ iÁÂ ,'. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני 

בתוך 66)(רש"י ). ילמד אדם כל 'הרוקח ', כתב  "מכאן
בו  שלשין הכלי  מן שיפול כל הבצק , כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ  על

ברשותו 67) אינו שהחמץ  מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי 
פסח 68)לבטלו. בערב  אבל עובר, בפסח  חמץ  שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח ). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח ). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈkBÙBN ?ıÓÁ eÚaBÙ B‡ ,‰BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜BÊ B‡ ,ÁeÏÌ‡Â .‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰ »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È‰  ‰‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒÁ‡Â BÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜BÊ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ÙÚ ÂÈÏÚ‡e‰ È‰  ˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa ÏhÏ CÈˆÂ ;ÚÓk‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .ÚÏ CÈˆ BÈ‡ ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙN ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï‡ÏÈ‡B‰  ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙN Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈÈÎÂ epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È‰ ,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏMÈ ‡ÏÂ B ‰Ù‡È ‡ÏÂ ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a eÒ‡ ÏÈLz‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈeÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰Á‡ BÙBNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי ' מי72)הרב  ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי  על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח , יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב .76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס "מ .78)אבנים. 10 הוא טפח  הגל 79)כל יפקח  שמא
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(רש"י ). לפניו החמץ  ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
א.80) כא, פסחים ב .81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב .83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

ה'תשע"ח  אדר י"ט  שלישי יום 

    
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ  זה אי  על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ , תערובת בקיום נו.האיסור

.‡e˙kÌ‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡È ‡Ï" :‰Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓËÌ"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

 "ÌÎÈza ‡ˆnÈ ‡Ï ‡N" :ÓBÏ „eÓÏz ?BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡BÈÓË‰ B‡BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙Èa ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡˜BÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙Á‡ ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL ÏÎa  "EÏb ÏÎa" :ÓBÏ „eÓÏz «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eLÓ ÚÏ iÁ ‡‰ÈÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL  "EÏ ‰‡È ‡Ï" :ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈÁ‡ ÏL ‰‡B ‰z‡ Ï‡ ,‰‡B ‰z‡ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
db. »…«

יט ):2) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא רבינו דברי  מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב ? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי  מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב  מה
המכילתא. בדברי  אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי 

"לא3) בכלל (כסף ֿמשנה).È‡‰שאינו רואהו אינו שהרי  ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי  ,"

(כסף ֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי , ביד חמצו בו שמניח  המקום שהרי 
פרשת  המכילתא כדברי  שלא וזהו (כסף ֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף  ברשותכם, בתיכם "מה י ) (פרשה שמות
שיכול  אף ֿעלֿפי  נכרי  ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב "י המכילתא כדברי  אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי  ב . ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי "8)כתוב  ביד אותו ו"הפקיד
 ֿ (לחם לביתו וקרוב  שכנו כשהגוי  הוא בסמוך, שלמעלה

ב .9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eLelÙ‡Â ˙Á‡ ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ BÚ ‰Ê È‰  Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,zÓ ‰Ê È‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡  Ï‡NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL LBz b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eLÓ ıÓÁ‰Á‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈˆ Ï‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰NÚ ‰‰B‚, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡BÈ ‡nLBÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈLBt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡BÈ. »ƒ≈¿ƒ»

ב .13) ה, של 14)פסחים החמץ  אין סוף  שסוף  לפי 
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב  בביתו חמץ  מוצא כדין כלי , עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב  מוצאי  עד קצר, זמן הוא ששם לפי  ה"ח ) פ "ג
חוששים  - הפסח  ימי  כל בביתו שהחמץ  כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ  ויתגלה צורך לאיזה הכלי  ינטל שמא  אנו

(כסף ֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚÏa˜ Ì‡ ,Ï‡NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ‚ B‡ „‡ Ì‡L ,˙eÈÁ‡ Ï‡NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

BÚÏ iÁ ‰Ê È‰  ÂÈÓ„ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ  ˙eÈÁ‡˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï zÓ Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eLaL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני  רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני  (חמץ ) חמירא בעירו רבא ): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח  ומטילין
ובעיתו  קאי  ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב ) מגניב 
הוא) (כשלכם דמי " כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי 

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ "ב ). פסחים לו 21)('ירושלמי ' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני  בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚÌ‡ ,Ï‡NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ BiÁÓ ‚ B‡ „‡ Ì‡L Ï‡Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

BÚÏ iÁ ‰Ê È‰ ,˙eÈÁ‡el‡k LÁ È‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈÁ‡a Òp‡‰ BiÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף .22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב : ה, פסחים
ר"ח : ופירש זו), שלפני  בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני 
ישראל  בבתי  שלהם החמץ  את מפקידים היו החיילות "בני 
אלא  משגיחים אין באונס , הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק  בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב 'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי  ואעפ "כ

ובראב "ד. יא סי ' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡NÈÔÈ‰‰LÌ"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁÌ‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eLa ‰Ê È‰  ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰ÁÒt‰ Á‡Ï zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ ÚwL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ  ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰eÒ‡Â ,Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«
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לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי  ב . ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני26)שמשכן.

שלו.27)פסח . הוא הרי  בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי  ה"ה): פ "ב  (פסחים

באתי  לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי 
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח 
הישראל  יכול הפסח  שבתוך כיון הפסח , לפני  הזמן קבע 
ברשותו. הוא הרי  - המשכון ולפדות החוב  לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאף ֿעלֿפי 
ה"א) שכירות מהל' (פ "י  ואבידה גניבה של באחריות וחייב 
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי  -

ישראל 30)לא:). של שחמץ  א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי , ביד המופקד

.ÂÏ‡NÈıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡ eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡NÈ „ÈaBÎBÓ ‰Ê È‰  ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „Ïe ;ÁÒt‰ Á‡. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ "ב  פסחים י "ד 32)תוספתא "של נוסף : בכת"י 
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי  תנאי , שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי , את יקיים שלא לחשוש יש תנאי , ידי 
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע ,

.ÊÓB‡Ì"ekÚÏ Ï‡NÈÁ˜BÏ ‰z‡L „Ú : ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰ÓaÁ˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â CËˆ‡ ‡nL ,Ï‡NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ Á‡ EnÓkÓÈ ‡Ï Ï‡ .ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z'‰‡È Ïa' ÏÚ BÚ ‰Ê È‰  ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ "ב  פסחים שעה 35)תוספתא לפני  פסח  בערב 
לעצמך.36)חמישית. חמץ  חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק  לעצמו לקנות רוצה שאינו אף ֿעלֿפי  הרבה,
על  לו ויתן הפסח  לאחר העודף  את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח . שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח  הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף  זה. על לו מרמז רק  ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח  עליו שעבר שחמץ  כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ "א (ראה מדרבנן

פסח .39)קיט :). תעשה 40)לפני  "אם לנכרי : שאומר
לך  נתון החמץ  - הפסח  לאחר או הפסח  בתוך פלוני  דבר
אין  עדיין - התנאי  נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ 

.Á˙ÚzıÓÁÏa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈBÚ  «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈen‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï'e '‰‡ÈÁ˙eÎÂ ,,ÈÏa‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈcÓ el‡˙Úz Ba LiL c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡Â ıÓÁBÓi˜Ï zÓ ‰Ê È‰  »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי41) כותח  בפסח , עוברין "אלו א: מב , פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י . וכן ימצא" שאין 42)ובל אף  חמץ , בו שנתערב 
אכילתו, על לוקה ואין פרס , אכילת בכדי  חמץ  כזית בו
ובל  יראה ב "בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ "א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ  כזית יש סוף  סוף  שהרי  ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסף ֿמשנה דגים ציר
קמח . לתוכו ושמים ולחם.44)במלח , חמוץ  מחלב  עשוי 

ב .45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ  חז"ל בפי  נקרא

.Ë˙Ú ?„ˆÈkÔÈ„Ú‰ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È‰ ,eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡  ˙BBÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï zÓ ‰ÊÔ˙Â ,˙BBÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰zÓ  eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

 ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡‰Â „ÒÙ È‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÚÏ iÁ. «»¿«≈

ב .47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי 
מיד 49)(רש"י ). הקמח  מסריח  העורות, שעלֿידי 

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי  שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב  וכיון הפסח , זמן כשמגיע 

לבער. חייב  - הפסח  בימי  אחרֿכך שנתקלקל

.ÈBÏÈw‰ ÔÎÂ‰iË‰Â˙ÈÏtÒ‡‰Â ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡Èz‰Â,ÁÒta ÔÓi˜Ï zÓ  ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙eˆ ‰„ÒÙ È‰L. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב , פ "ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰dÓˆÚÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
Ïk‰‡Ó‚ÏÓe ,‰ÁÒpLÚÏ CÈˆ BÈ‡ . «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a‰hÁ ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL˙BÈ ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï zÓ  ‰Ê ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙eˆ ÔÈ‡L. ∆≈«∆»≈∆∆

ב .57) מה, שום 58)פסחים בלי  בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק  נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב . פ "ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח  עשויה תחבושת

המכה. על כלב .61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח , לפני  שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף  נסרחה או נסרחה ולבסוף 
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח  כשנתחמצה
פירוש  לפי  ה'ירושלמי ' בשם (הראב "ד נתחמצה ולבסוף 

ב .63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח . סמוך (הראב "ד).65)אפילו כלב  מאכילת ונפסל

.ÈcıÓÁ Ba Ú˙pLÌ„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏkÌ„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;˜"‡Èz‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

eÒ‡ ,BÓi˜Ï znL ÈtŒÏÚŒÛ‡  B ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡ÏÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿
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א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ "א כמבואר בטל, אינו
אלא 68) לאכילה), טוב  =) מעליא חמץ  בו שנתערב  היינו

בתוכו  נתערב  אם אבל לאכילה, ראוי  אינו הביטול שעלֿידי 
תמב ). סי ' (או"ח  מותר - לאכילה ראוי  שאינו נוקשה , חמץ 

לחולים.69) מותר.70)רק  בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ "א לעיל

ה'תשע"ח  אדר כ' רביעי יום 

    
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ , דיני  בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח , פת ללוש ראוי  וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ , מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני  נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ , בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈBÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B ‡ˆBiÎÂ Ê‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙Ba3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a zÓ ‰Ê È‰  ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁÒ ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף  פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ , תהליך
י "ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש  אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני  מחמשת
המינים  חמשת בקמח  זה קמח  להחליף  ויבואו לקמח  אותם

תנ"ג). סימן (הרמ "א

.˙LÓÁ5˙BÙ ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ  ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a zÓ  ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙BÙ ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙BÙ ÈÓe .ÔÈÁÈÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L„e8ÏÎÂ ÌÈBnŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ‡MÓ Ô‰ ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב ).5) עמודים ל"ה  דף  פסחים הרמב "ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב  תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי  הוא וכן הרמב "ם) בן הר"א בשם
שאין  פי  על אף  זה ולפי  מוגה. בספר הרמ "ך מצא וכן
ולפני רוקח ). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב "ד
ואסור  נוקשה חמץ  הוא הרי  גמור חמץ  שאינו שאע "פ 

א'). עמוד נ"ד דף  במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה

יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב . של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט ' (פרק  בבשר לאכלם

(הגמי "י ).8)כ"ב ). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין
וראה 9) א' עמוד ל"ו דף  פסחים (מסכת בברייתא הוא כן

כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏMÓ ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;eÓb ıÓÁ ‰Ê È‰  ÏMa Ì‡Â .˙BÈÏ ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈLza12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏMÓ Ï‡ ;˙Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒÁ‡Â ,‰a‰ ÌÈn‰ ÁÈz‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,zÓ ‰Ê È‰  ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ Îe .17ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰Êb ,‰Ê c Ò‡Ï Ún‰ ÏÎe „ÙÒeƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈzÈ18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ  נותנים אינם רותחים שמים פי  על שאף 
מסכת  (רש"י  מחמיץ  הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב '). עמוד ל"ט  דף  עמוד 11)פסחים מ ' דף  פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק  לקלות וכרמל. קלי  מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ  ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי  בשמן, אותו שקולים פי  על אף 

למעלה. שכתב  כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי 
ל"ט  דף  פסחים (מסכת מחמיץ  אינו במים שורהו אפילו

ב '). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי  האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב ' עמוד ל"ט  דף  פסחים (מסכת

חימוץ . לידי  מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי "ף  הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי 

.„zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙BÙ ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏMÏ À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙BÙ ÈÓa BÏMa Ì‡  ˙BÙ ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙BÙ ÈnL ,zÓ ‰Ê È‰ ,ÔÓMa ˙Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי  "אמרי  ב '): עמוד ל"א דף  פסחים (מסכת
העשוי קמח  (מאכל שרי " ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי "ף ). מחמיצים אינם פירות שמי  מותר) ומלח  בשמן
יש  כרת חיוב  שאין שאע "פ  ב ' בהלכה למעלה הנוסחא לפי 
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח  לא שמא

כרת.

.‰ÏÓk20 B˙B‡ ÔÈÁBËÂ e‡a B˙B‡ ÔÈ‰‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏMnLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏMÓ ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï‡ ,d˙B‡ eÁËÂ eÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡BÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,eÒ‡  ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח . רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת
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קצה                 
         

כדי חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח  נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח , (רבינו לחזקן

ב '). עמוד שרי22)מ ' פפא "רב  שם): פסחים (מסכת
התיר  פפא שרב  רבינו ומפרשה בתסיסי " קדירה לממחה

כנ"ל. אסור, בקמח  אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈBÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ Ô‰L24eÙ Ì‡  ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰Ê ÔBÈÙÏ¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ ' דף  פסחים חסדא 24)(מסכת כרב  (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב  כלי  והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏÏ zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
ÈÚe „ÙÒe Èv‰ ı‡e ÚLa Ï‡NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏÈ ‡lL ,Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ  ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני  היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ . שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈBÚN B e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈLz«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È‰L ,eÒ‡ ÏÈLz‰ Ïk È‰  ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
ÙBNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈLz‰ ‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰Bz ÏL eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏpL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב  פי  על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ  תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ  כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ ÌzÓLe" :Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ eÓLÂ ‰vna e‰f‰  ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ‰fÏ Ì„‡ CÈˆ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ CÎÈÙÏ ¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡BÈ ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
eÒ‡L ÌLk  ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡NÈÏ BÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34BÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ÎBÓ  ÁÒt‰ Ì„˜ ÈÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
epkÓÈÂ ÈÎp‰ ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי  ט ' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
חדש). פרי  בשם וקובץ  רוקח  (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני  להלן ט ' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ ' דף  פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י "ג, הלכה ח ' פרק  להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני אבל לבסוף . המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ ' דף  פסחים (מסכת
חימוץ .33)ב '). לידי  מביאתן בלי34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח , יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק  וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט  (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס  לא שהרמב "ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk  »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡ BÈ‡  Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37eÚMk ‰‰zL Ì‡  ˜ÒtiLk Ï‡ .38È‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב ') עמוד ל"ט  דף  פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח . מתמיד באופן הנופל הדלף  שטרוד

י "ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ  לו נותן היינו 38)אינו
י "ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„Ïa41ÔÈnÁ ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi Ba e‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰eÒ‡ ˙t‰ È‰ 44. ¬≈««¬»

"בפסח "39) שכתוב  וממה א') עמוד מ "ח  דף  פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ  איסור בזמן דוקא משמע  לפסח  כתב  ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי  שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט "ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק  י "ב  הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ "ב  דף  פסחים (מסכת
בחמין  ולא י "ב ) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי  ולא ובר"ח ) במ "מ  ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי  לפי  בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע  המים את מחממת  והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י  שיצטננו בכדי  ולהלינם הארץ 
מפני הקרקע  בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע  מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי "ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י : אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב  זה רבינו

.È‰M‡ L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
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ÌÈÚ‰ ÌBÈa ÚÈ˜‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈
˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙ÁBÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈

Á‡ „a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈˆ  ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»
˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»

,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
eÚMÓ ˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙zÓ ˙t‰  ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב '): עמוד מ "ח  דף  פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי 
להחמיץ . וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע  ב ') עמוד כ"ח 
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ "ב  דף  פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ . שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י 

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני  את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡ BÈ‡  BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ ÛNÈÂ ,ıÈÓÁ‰ k  ÂÈÏÚ B„È ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡  ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ ÛNÈÂ ,ıÈÓÁ‰ k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙BÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59eÒ‡ ‰Ê È‰  »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב ' עמוד מ "ח  דף  פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י '). בעץ  מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ  וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני  שיעור
ב '). עמוד שני58)מ "ח  שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי 
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק  למעלה ועיין א'. עמוד מ "ה דף 

י "ט ). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙNÈ Ô‰ÈzL 61ıÓÁ Ô‰ È‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.eÓb»

מ "ו 60) דף  פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק  וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע  שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק  שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי  שהחמיץ  בו

.ÂËÔÈ˜ÈÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈiˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈzÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ eˆ elÙ‡Â ,ÌÈeÒ‡ ÌÈz64‡nL  »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„ ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈÁ‡ e‡BÈ65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי ' א') עמוד ל"ז דף  פסחים (מסכת
ועוף . כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס .65) ע "י  שנעשו יודע  אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66Á‡ ‰Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁBL «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
 ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב ').66) עמוד מ ' דף  פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י "ח . הלכה להלן נראה וכן (ב "י ). חמץ  איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒen‰ ˙‡ ÔÈBL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

 e‚‰ Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙Ba ÔÒen‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈzÈ ‡Ï ‡nL ‰Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב ') עמוד ל"ט  דף  פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח  יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ .

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒeÓ ÔÈÏB‚zÏ LeÏÏ zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈwÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡  B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב "י ).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי בא אינו בבצק  עוסק  שאדם זמן שכל י "ג הלכה למעלה

י '. בהלכה עוד ועיין חימוץ ,

.ËÈ‰L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒeÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
LÈ dNa ÏÚ ‰ÙL Ï‡ ,ıÁnÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙ÒÁ‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76 Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
ÏcÁ‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È  Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב ') עמוד ל"ט  דף  פסחים במסכת (משנה
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קצז                 
         

הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי '73)העבה דרכם
קפידא  אין ובזה ולהזיע , במורסן הגוף  ולשוף  למרחץ  ליכנס 
זיעה  רק  מים, אין הגוף  ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף  מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ , מחום

במשנה).74) מיני76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני  אפילו
להחמיץ . אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני 
מהר. כך כל מחמיץ 

.ÎzÓ79ÔÈÏz‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰ ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83ÏÁÂ L„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡‰ ÌBie86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï  „Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈvL ‡e‰ „Ïa ÔBL‡‰ ÌBie , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔBÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב ' פרק  (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני 

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל "ו דף  פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי  היתה שבתי  עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי  יהושע  ור' אליעזר ר' אצל פסח ) של
ד"ה  ב ' עמוד ל"ה דף  שם תוס ' – במים (מעורב  ודבש ושמן

ראב "ד). (ועיין דבר" לי  אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי )
המלה  חסרה תס "ב  סימן או"ח  בב "י  (וגם "ביין" העתיק 
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב ').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח  הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי  בן יהושע  ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב ". המצות לי  תלושו לא פסח  של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒÁŒÈÏk Ïk88 ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙ÒÁ Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙BÚ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È‰  ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡N ˙Èk91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב '): עמוד ל' דף  פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ  בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס , בכלי  הרי "ף  ופירשה ברי "ף ] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ  בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ  בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי  אבל להגעילם. אפשר ואי  חרס  כלי 
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס  להגעילם. הוא יכול שהרי  בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי  זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי  בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.ÎÒÁ ÏL Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»
ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡  dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ

ÏMÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈
ÏMÏ zÓ 95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי "ף  שפולט  מפני 
באש  מסיקו שהוא פי  על ואף  במצה. ומבליע  שבלע  החמץ 
בפנים  היא הבליעה שהרי  בכך מתכשר אינו האפיה לפני 

שם). (רי "ף  מבחוץ  אלא אינו "אופה".94)וההיסק  בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡ ÈÏÎa ÔÈÁ˙Ba98Ô˙B  ÔÈÒtÏ‡Â ˙B„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈzÓe99ÛËBL CkŒÁ‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡ ÈÏÎa vp‰ ˙‡Â ‰l‰ ˙‡ ÁÈzÓ 102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח  בטור (הובא גאון האי  רב  מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי  תכ"א)

.(495/14 עמ ' צוק "מ  הוצ ' י ' פרק  האש.98)זבחים על
הכלי99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי "ף  גם כתב  כן

מי כי  כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט  עד במים
תנ"ב ). סימן או"ח  (טור הכל יפלוט  מתי  לשער יודע 

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי 
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע  הכלי  יחזור
ד"ה  ב ' עמוד צ "ו דף  זבחים תוספות ועיין רש"י . בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי  על ואף  ב ') עמוד ל' דף  פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי  לקחם ואם האור ידי  על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י "ז בפרק  רבינו שכתב 
בחמץ  כאן – האש ידי  על פולטו כך האש ידי  על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ  היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B  ˙BÒBÎÂ ˙BÚ˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒÁ‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי  החמץ  בהם ראשון,104)ששפכו מכלי 
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa  ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL NÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙BÚ˜106ÔÈNBÚL ,‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
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˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107 Ô‰L ‰Ók ÒÁ eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈
‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««

ÁÒt‰109.Ô‰a ÏMÓe «∆«¿«≈»∆

ראשון.106) מכלי  בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב '). עמוד ל' חרס 108)דף  שכלי  העידה שהתורה לפי 

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב . הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף  פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz‰Ï ‰ˆL ÔBL‡ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È‰  BÎB˙a BÁÈz‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈzÓe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ ea‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒÁ‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע "ו דף  זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי  על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ה'תשע"ח  אדר כ"א חמישי יום 

    
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב  דיני  בו נתבארו

והמחויי לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי  בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח , בערב 

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z Úa" :Ó‡pL ,NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜ÓÔÓÊ ÏÎeÔa˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰:˙eL ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡  Ï‚‰ ‡La Ï‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰BÁ  „Ïa NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï‡ .˙BÙ B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף , חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י  הן
לז:). (קידושין לארץ  בחוצה ובין בא"י  בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב : אע "פ 

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי  הפסח , את יאכלו
שאף ֿעלֿפי לך לומר מצות", תאכלו "בערב  מיוחד: פסוק 
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח  קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב  שלא מכיון
אכילת  לגבי  פסח , קרבן מהל' פ "ח  בסוף  שכתב  (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח  אלא גזרו שלא נראה הפסח )
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב  השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע  ובמצות מנוח '). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.‡ˆÈ  ‰vÓ ÚÏa‡ˆÈ ‡Ï  BÓ ÚÏa ;ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï BÓ È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È  „Á‡k BÓe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk Bn‰L ,‡ˆÈÈÒa ÔÎk .‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡  ÔÚÏe B. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי  בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני  מפני 
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין
קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי  יצא" - מרור "בלע  אחר: ובנוסח 
מנוח ') וב 'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י  וויניציאה
שלא  "שאי ֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י  וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק  אינו ולפיכך
ראב "ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי  ויצא מיני9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב  שכיון
אבות  מהל' בפ "ג רבינו כתב  וכן חוצץ . הוא הרי  מאכל,
הטהור  העוף  נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי  בגרונו, נגע  שלא אע "פ  ובלעו בה וכיוצא  בחזרת
 ֿ בכסף  שם ועיין טהור" זה הרי  ובלעו, בסיב  כרכו טמא.

רוקח '). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰ÂiÁ  ‡t˙ CkŒÁ‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t˙pL Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט , השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב  ה"ד). שופר מהל' בפ "ב  (וראה
שאין  חשב  אם אבל פסח , והיום מצה שזוהי  כשידע  שדווקא

יצא. לא - פסח  היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡:Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙ÚL ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈc  "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê‡ ÔB‚k ,ÌÈc ‡L Ï‡ ;B˙BÁ È„È Ô‰ ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰ ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ . לידי  ולא וקלקול סרחון לידי 

.‰‰NBÚ‰LÈ Ì‡  Ê‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË daÌÈÏk‰ ˙qÚ .B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ , »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB‰L ÔÓÊa È„È d ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙BÁ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB‰ ÔÈ‡ ;‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,ddLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙BÙŒÈÓaÁÒta B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏÏÁÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e‡aL BÓk ,"ÈÚÈ„È ‡ˆÈ ‡Ï  ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈
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ÔÒeÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙BÁ˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒeÓeÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d ‡ˆBÈÂ ˙zÓ BÊ È‰  ˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ "ז.17) פ "ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס , אכילת בכדי  כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ  החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב "ן
ידי בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני  שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס . אכילת בכדי  כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי  כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב "ד

בשביל 19)פרס . עיסה שעשה והיינו מ "ח . פ "א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי 
נקיה. פת פ "ה 23)היתה (למעלה משנה' ב 'כסף  ראה

חובתו  ידי  יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי  לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני  שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף  שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ  לידי  באה שאינה מצה וכל חימוץ , לידי  בא

בה. רומי .25)יוצא בדפוס  בפ "ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב , העיסה לשין "שאין הכ"ב  אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי בשר, בה יאכל שלא עדי  ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב . פ "ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ "ה שסובין 28)למעלה מ "ו, פ "ב  בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב  בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח  לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡ B‡ ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡ÔÈa  ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙‰ CkŒÁ‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒÁ‡Â ÁÈz‰L ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ ‰Ê È‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒBtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏLÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
ÈeM‰ ˜È˜a‰vÓ Ï‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ BÈ‡  dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח  מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי34)בה לגבי  יוסי  כרבי 
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
ÏË ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰eÒ‡ÔBL‡ NÚÓ B‡ ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óez ‰Ïh ‡lLÏk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙BÁ È„È B ‡ˆBÈ  ÔBÊn‰ ˙ka ÂÈÏÚ ÔÈÎnL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙ka ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙BÁ È„È B¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ  תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק  שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה
לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו

בבלי38) תלמוד עלֿפי  הוא וכן ה"ג. פי "ג שבת 'ירושלמי '
זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח .) (פסחים
בה: שכתוב  מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע "פ  שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב "שינוי ", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב  שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב "א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח '

מא). נראה 39)עמוד וכן הי "א. ברכות מהל' פ "א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב 'ירושלמי '

.ÁÌÈ‰k‰‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óeze «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰LÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL NÚÓ ÏL ‰vÓaÏ‡ ;ÌÈÏLeÈaÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLeÈa elÙ‡ ,ÌÈeka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
NÚÓe ,˙BLBn‰ ÏÎa z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈeka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL LÙ‡ ÈL:e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡‰ ‰vÓ  "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙BLBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙BLBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק 
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק , זר שהרי 

שמים. בידי  מיתה א.43)חייב  לו, ֿ 44)פסחים אף ֿעל
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב .45)פי  לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ÈÊ È˜È˜e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
 "˙Bvn‰ ˙‡ ÌzÓLe" :Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
ÁÊ‰ ÔÈÚÏ ˙nzLÓ BÊ Ï‡ ;daÌ‡Â .Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ ‰Ê È‰  ˜eMa kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È eÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ ÔÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה , ותניא כרבא ב . לח , שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈiÁ Ïk‰ «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„ÚÂÔË˜ .B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ  ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜ BÏ ÔÈBL  ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע , בזמן שתלויה מצוה שכל ואף  ב . מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ , באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

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



ר                
         

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב :) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק  חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב "ן
(כסף ֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÙBÒ Èc‰vÓ Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
‡l‡ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰ÈÁ‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ÊBÁ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BÙe ˙BÁ‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰BÁ‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי  אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב 

קיט :). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח 

.ÈÈ„k ,ÁÒt‰ Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .Úa d˙ÏÈÎ‡Ï k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ Ú ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜È B‡ ˙Bt ËÚÓ ‡e‰Ô‰Ó BÒÎ ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂÚ ÔÓˆÚ ÔÈÈÚÓ eÈ‰ ÌÈBL‡‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙BÈÁ ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ ÈÚ B‡ ˙B˙aL ÈÚ ‡La Ï‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡  ÌÈBË. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי  על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח '). ו'רבינו רוקח ' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ "י ): (פסחים פסחים ערבי  פרק  בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי  לבדו [חמץ ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידימשאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט : פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי  יוצא אינו בה שאף  מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול ֿ 59)הותר (מגיד קטנה מנחה
דפסחים). בפ "י  המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני  הוא "מטביל ב : קז, פסחים
בירק ". מטביל יצחק  רבי  (ברכות 61)רש"י ), [בגמרא

(ועיי "ש  הלב  סועד שהוא אסור יין שמעט  מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב 'תוספות').
ה'טור' שכתב  כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט  שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי ' (או"ח 

לג]. עמוד "זמנים" בספרי  וראה א.62)שם. קח , פסחים
ב .63) צט , שם

ה'תשע"ח  אדר כ"ב שישי יום 

    
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב  בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב  כוסות, הארבעה וחיוב  התורה,
סופרים. מדברי  הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב 

.‡tÒÏ ‰Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈˆÓa eÈ˙B‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ BÎÊ" :Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ BÎÊ" :Ó‡pL BÓk ,"ÌÈˆnÓ. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :ÓBÏ „eÓÏz ?NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa  "‰Ê eÚa Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia EÏ¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ BÓe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa tÒÏ ÌÈiÁ  ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È‰  eÈ‰LÂ eÚ‡L ÌÈca CÈ‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê. ∆¿À»

  

      
       

    

?לכא בשבת המדבר הפסוק  של עניינו  מה  להבי וצרי
החיוב בדבר המצוות' ב 'ספר שכתב  מה  פי  על שתירצו  יש 
 לבנ "והגדת הפסוק  את וציטט , מצרי ביציאת לספר
 ב לו  אי  ש "א הגמרא  דורשת שעליו  כו '" ההוא   ביו
עליה  שחייב  השבת זכירת כמו  עצמו " לבי בינו   ג חייב 

עצמו . לבי בינו 
חזר  החזקה ' ב 'יד  כי   " ברמב כ  לתר אפשר שאי  אלא 
את  "זכור הפסוק  והביא  המצוות' ב 'ספר שכתב  ממה  בו 
רק  הוא  זה  שחיוב  לחשוב   מקו כלל אי וא "כ  הזה "  היו

.ב לו  שיש  בזמ
בא  כו '" הזה   היו את "זכור הפסוק  בהמש בזה : והביאור
מצות  תאכל  ימי "שבעת כו '"...  חמ יאכל "ולא  החיוב 
 עניי לקדשו " השבת  יו את "זכור בפסוק  משא "כ  כו '"
בפסוק  כמו  שלא  , בדברי זכירה   עצמו  בפני  הוא  הזכירה 
בא  החיבור ובוא "ו  לו  שבהמש הזה "  היו את "זכור
בפני כציווי  לפרשו  אפשר אי  ולכ  חמ יאכל ולא  הציווי 
"זכור  הפסוק  להביא  הוצר לכ ," בדברי "זכירה   עצמו 
 עניי הוא   בדברי הזכירה  בו  כי  לקדשו " השבת  יו את
זכירה  שהיא  שבפסח  הזכירה  על  ג ראיה  ומכא בפ"ע .
לאבותינו  שנעשו  ונפלאות  בנסי לספר היינו  , בדברי

כו '".  במצרי
       

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ïשבכל (פ "א מצרים יציאת
המצוה פסח  בליל ואילו ה"ג) שמע  ÂËÙ˙קריאת ÙÒÏ
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לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אף ֿעלֿפי  ציווי , הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי  קמוצה), (=בזי "ן מקור בלשון
הוא  בפסח  כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י  וראה מקור. בלשון שנכתב  אף ֿעלֿפי  ציווי ,
(עשה  המצוות' ב 'ספר רבינו כתב  וכן ח ). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב 'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב 'ספר רבינו כתב  וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף  מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח  ואיך וחמס ,
פסחים, סוף  ובתוספתא טוב ". יותר יהי ' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח  בהלכות לעסוק  אדם "חייב  אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו, לבין בינו
בן  ביתוס  אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח  בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי  בא: פרשת סוף  במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח  בהלכות לעסוק  שצריכים תלמידים של
וכן  פסח . בהלכות לעסוק  שהחיוב  הרי  העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי  שני  "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰."לזה זה שואלין

.:Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"EÏ z„b‰Â".B„nÏÓ ÂÈ‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ  ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈkelk ,Èa :BÏ ÓB‡  ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCeaŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈle ,ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
 ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙eÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈˆÓa eÏ Ú‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰  ea ‰LÓ È„ÈŒÏÚ. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב "י5) מכילתא בשם שם המצוות' ב 'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי  שנאמר "מכלל עוז'): ב 'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע "פ  לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח  אבל ה"ד) דפסחים (פ "י  ה'ירושלמי '

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :eÓ‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú‡ CÎÂÌ‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜ÌÈÊB‚‡ÂÌ‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ˜BÚÂ ,Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ„ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡  ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL  ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL  BcÏ ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט , קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי 
הסעודה. לאחרי  כן להם מחלקים שתמיד השינוי ,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב "ד 12) פסחים". בלילי  מצה "חוטפין א: קט , פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈˆÂ?„ˆÈk .ÁLa ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,tÒÓe ÏÈÁ˙ÓeÈ˙B‡ eÈ‰ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„BÂ Ï‰‰ Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
ewL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„BÚ Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙ÓÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È‡ „‡ Èn‡"Ó L„iL  ‡e‰Â .e˙eÁe eÏ »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰Lt‰ Ïk Ó‚iL „ÚCÈ‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È‰  BÊ ‰Lt L„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב 
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס  הי ' מתןֿתורה לפני 

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי  אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב  = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כי ֿתבוא.19) פרשת ב 'ספרי ' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ„ ‰LÏL Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
 NÚŒ‰MÓÁB˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

BÓe ‰vÓÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ  ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â" :Ó‡pL ,ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

BÓ ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰ÌÈiˆn‰ enL ÌeL ÏÚ  «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ  ‰vÓ .ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ„e. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי 
לומר  היא שהמצוה - פסח " זבח  "ואמרתם כז): יב , (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח  ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח  שינה
ה"ד, (פ "ח  להלן כתב  וכן ומצה. מרור פסח  וכתב : המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב : שם על

.ÂB„Â Bc ÏÎaBÓˆÚ ˙‡ ˙B‡‰Ï Ì„‡ iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :Ó‡pL‰Ê c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„Ú Èk zÎÊÂ" :‰Bza ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ ‰z‡ el‡k  ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙eÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב .24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי ". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק : כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ„ÚBqLkÏÎ‡Ï CÈˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
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 „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙eÁ Cc ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»
ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ iÁ  ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆

ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa‡BÏ.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆
BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï  ‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ  Ô‰Ó ÒBk Ïk eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני  כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב  ה"ח  להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי  היסב  אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח ". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע "פ 
הנס  באותו היו הן שאף  כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח :). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע  על סח ) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי , והצלתי , "והוצאתי , וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי ". אבל אסור, לפחות שרק  נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב . חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י ) ספ "ח  להלן כתב  וכן בהגהה). ס "ז תעב  סי '

חמישי . כוס  ליתא.30)לשתות רומי , בדפוס 
הגבאים.31)

.ÁÏ‡NÈaL ÈÚ elÙ‡‰M‡ .ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡ ‡È‰ ‰eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ‡ Ïˆ‡ Ôe .‰aÒ‰ ‰ÎÈˆ Ba ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
ÒÓ BÈ‡ ,Ba ÈÙa „ÈÓÏz Ï‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈˆ, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL Ba BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰Òn‰ ÔÎÂ ,ÂÈt ÏÚ B‡ BtÚ ÏÚÔÈ‡  ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa‡ ˙i˙Le ‰vÓ ˙Èfk‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡  B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È‰ ,Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב .32) צט , להסב 33)פסחים דרכה  אין אשה , שסתם 
פעם. בכבודו 34)בשום חייב  שהבן ואף  א. קח , פסחים

על  מוחל אב  שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב  שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי  חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב "ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי "ש  ערפו" או פניו על שוכב  היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב 'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני  הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני 
במרור  גם זה, לפי  כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב ]. עמוד "זמנים" - משובח  זה הרי  הסיב  אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa‡È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈÓ ÔzÚa‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ  ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙eÁ È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa‡‰Úa‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎÈ„È ,‡ˆÈ ˙eÁ È„È  ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ  Ba. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי , חריף  היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף  יין, רביעית רוב  יהיה וכוס  כוס  שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב . קח , פסחים
ביניהן 43)(רש"י ). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי  יצא לא -
הכוס .44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ CÓ ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÎaLec˜ ÂÈÏÚ ÓB‡ ,ÔBL‡ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
ÓBb ,ÈÚÈ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙ka ÂÈÏÚ CÓ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

ÈM‰ ˙ka ÂÈÏÚ CÓe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚÔÈe . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈÏ. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב "ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי  חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני 
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי  "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי  ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב  שחלק  והחילוק  ז"ל, מארי  אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי  "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי  אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח ' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י  עד ההלל "ומקצת נוסף : בכת"י 
רוקח '). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח .). (פסחים יהודה כרב  ה"י ) פסחים 48)פ "ח  משנה,
ב . אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי '). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙ÒÁ‰,ËÈhÏ ÎÊ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈˆÓa Ba ÔÈ„BÚ eÈ‰L?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B‚B‚ B‡ ÌÈÓz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒB„ÂÔ˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓe ,Ô˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

(50 ֿ ואף ֿעל קיד.) (פסחים במשנה צדוק  ברבי  אלעזר כרבי 
מפני וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פי ֿכן
מנוח ' ו'רבינו תעה, סי ' או"ח  ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי  אלעזר שלרבי  כתב  המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב "ח  שם שכתב  ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי  ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח  זכר שאמר: לוי  כרבי  ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח  תחת שנאמר התפוח , תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי : "אמר שם: בגמרא
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עב ) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח , זכר חריף ) לעשותו
הביא  - לטיט " "זכר שכתב : אף ֿעלֿפי  ורבינו, לטיט ". זכר
זכר  משום חריף ) לעשותה =) חומץ  לתוכה שנותנים
"צריך  הרי "ף : כגירסת וגרס  תעב ). סי ' או"ח  ('טור' למרירות

שם). (ב "ח  לתפוח " "זכר גרס : ולא לקהוייה"

.È,dÓˆÚ ÈÙa ‰Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ BÓ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈBÓe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ Na ÏÎ‡ÏÈcÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa BcÏ Bn‰ ÏÎ‡Ï  ÌÈÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט , (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח  שאין ובזמן מרור, יש פסח  שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈBÓ˙ÊÁ‰ Ô‰ ‰Bza ÌÈeÓ‡‰ ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk  Bn‰Â ‡ÈÁÁ‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .BÓ ‡˜ el‡ ˜È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ  ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰ÓÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
LÈ elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂÔ˜ÏL Ì‡Â .B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔLÎÔ‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ÔÏM B‡. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט , פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט  והרמב "ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאף ֿעלֿפי  בחזרת גם מצוה

תעג). סי ' יוסף ' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב .57) לט , הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ  שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תשע"ח  אדר כ"ג ש "ק יום 

    
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי  הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי  מה לו

.‡:‡e‰ Ck NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ „Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
‡Ba" CÓe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ Èt2ÔÓÊe3‰˙BLÂ4. ¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«¿∆
"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ CkŒÁ‡Â5ÂÈ„È ÏËBÂ6. ¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈»»

Á‡ ˜ÈÂ BÓ ÂÈÏÚÂ ,CeÚ ÔÁÏL ÔÈ‡ÈÓe7‰vÓe , ¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈«»
‰‚È‚Á Ne ,ÁÒt‰ Nk ÏL BÙe‚Â ,˙ÒÁÂ8ÌBÈ ÏL «¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»∆

ÈL ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈ‡ÈÓ ‰f‰ ÔÓfe .NÚŒ‰Úa‡«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ««À¿»¿≈
N ÈÈÓ9.‰‚È‚ÁÏ ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ÎÊ „Á‡ : ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי א'). עמוד קט "ו דף  (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב  (כמו בחרוסת הירק  את מטביל הוא

ב '). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני ) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס ' שם ועיין ב ' עמוד ז' (מסכת 7)דף 
ב '). עמוד קי "ד דף  לפני8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע . על הפסח  קרבן אכילת שתהיה כדי  הפסח  קרבן
ב ').9) עמוד קי "ד דף  פסחים (מסכת יוסף  כרב 

.˜È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" CÓe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙ÒÁa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ˜BÚ CkŒÁ‡Â .˙ÈfkÓ13‡B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14BcÏ15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡Bw‰ ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL  ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏMÓe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈBÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜È ‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈLBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי  לתינוקות שינוי  לעשות
א'). עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח "א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי  בחרוסת היא ירק  טבילת שגם פ "ז) סימן וח "ב 
רבינו  שלדעת ח ' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס  את
לטיט , זכר לעשות ודאי  וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י "א). הלכה ז' (פרק  למעלה שכתב  גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ "ז) סימן ח "ב  (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי  לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי  שיהיה כדי 
ב '). עמוד קט "ו דף  פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב 

א'). ספר כ"ב  מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב  והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב  וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני17) היא והטבילה הדברים סדר לפי  הן השאלות
שבירושלמי . במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי .19)והמרור אלא נאכל אינו פסח  שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב  בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני  ההסיבה שאלת

שינוי . משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa˜ eÏ ÔÈ‡L21ÓBbL „Ú ,‡B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È‡ „‡ Èn‡" ˙Lt Lc¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק  (למעלה
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.„‰Ê ÁÒt" :ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡pL ,ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

Bn‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê BÓ" :ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈiˆn‰ enL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ eÓÈÂ :Ó‡pL ,ÌÈˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓfe ."'eÎÂ ÌÈˆnÓ e‡ÈˆB‰ L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B‡ eÈ‰L ÁÒt" :ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב  כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט "ז  (דף  פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב '): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ " קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף  טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ . קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני 
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי  אף  הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב  בדברים והפסיק  השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק  למעלה כתב  וכן למצה
אופסלה  כ"י  ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח , רבינו כתב  (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ ' ב ' ספר כ "ג שנה תרביץ 
והקדים  שינה ההגדה בנוסח  ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח " זבח  "ואמרתם בפסח : נכתבה
דף  פסחים (תוס ' אמירה צריך בהם שגם מפסח  ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט "ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי  בפסח ,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י "ב ), הלכה ז' פרק  (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח  אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח , שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח . עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י 

.‰ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈiÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓBÏ c‰Ï ‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙eÁÏ ˙e„ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓfe ."ÌÈBÓe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÈa ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÁ‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«
E˙„BÚa ÌÈNNÂ EÈÚ26ÌÈÁf‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ

ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆÏ EÁaÊÓ È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»
.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈

CÓe ."Ï‡NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Cea28Èt ‡Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ
.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב ').24) עמוד קט "ז דף  פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי  ולא ה' "עבדי  – חורין בני  שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח ' (פרק  השובע  על הפסח  שיאכל כדי  ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק  למעלה  (ראה
י '). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òet ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
CÓe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ‡Lk ˙BkÎ ÈzL ÏÚ CÓ BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bkc ‰Ó  "ÈÚ ÌÁÏ" :Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈBËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
CBk CkŒÁ‡Â .‰ÒeÙa Ô‡k Û‡ ,‰ÒeÙa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙ÒÁa ÏaËÓe ,˙Á‡k BÓe ‰vÓ33Cea" :CÓe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈBÓe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa BÓe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ CÓ , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט "ו דף  פסחים (מסכת המטונף  במקום ונגע 
ב ').30) עמוד ל"ט  דף  ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט "ו דף  פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב '). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט  החולקים כחכמים
קט "ו  דף  פסחים (מסכת כמי  ההלכה הוכרעה לא שהרי  הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea" :CÓ CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz NÚŒ‰Úa‡ ˙‚È‚Á NaÓ ÏÎB‡Â ,"Áf‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea" :CÓe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,ÁÊ ÏL ˙ËBt ÁÒt‰ ˙ka ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙ËBt ÁÊ ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי  הן, מצוות שתי  ופסח  שזבח 
א'). עמוד קכ"א דף  פסחים

.ÁCnL Á‡  Ôa˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" CÓe ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙ÒÁa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" CÓe ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"BÓ ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙ÒÁa BÓ ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…
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‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙ÒÁa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,BÓe ‰vÓ CBÎÂ ÊBÁÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ÎÊ ‰Î ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙ÒÁa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב  כמו לטיט  ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי  כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי  י "ב ) הלכה ז' פרק  (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק  (למעלה הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי  בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט "ו דף  פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב ') עמוד קט "ו דף  פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב 

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ NaÓ ÏÎB‡ ‰BÁ‡e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈÁ‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓfe . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰ÈÁ‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח  אחר מפטירין שאין
מיני הפסח  אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב ' עמוד קי "ט 
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח  מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי  שאוכלים

תשבי ). בשם רע "א שמואל 40)(תוס ' אמר יהודה כרב 
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒÁ‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙ka CÓe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
ÓB‚Â ÈÚÈ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒÁ‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,ÈM‰ ˙ka ÂÈÏÚ ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43Èt ‡Ba" CÓe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒÁ‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B‰ ÏÚ" „Ú "BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa‡ BÓk ‰BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ïa»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆiL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק  קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב 

א'). עמוד קי "ח  דף 44)דף  פסחים (מסכת ר"ח  גרס  כן
ר' דברי  הגדול הלל עליו אומר "חמישי  א '): עמוד קי "ח 
הרמב "ם: בן הר"א בשם מביא רוקח  מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק  לשתות נוהג הרמב "ם "שאביו

מוסיף ".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt Na eÓ‡È ‡nL ‰Êb46ÌB˜Ó ÏÎe .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»

„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

‡ epnÓ qÁL50aÁÓ ‡e‰Â ‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa zÓ ‰Ê È‰ 52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף  פסחים במסכת והרי46)(משנה
בחוץ . קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי . ב ') עמוד כ"ב  דף  ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע "ד דף  פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח . דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח , אחד.52)קרבן כוס  אפילו

.ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó  ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈc‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ „q‰55 „Ïa BÓ ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
Èt ‡Ba" :˙BÎ ÈzL Bn‰ ÏÚ CÓ ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "BÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ CÓ ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î ‡Ïa Bn‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי "ף ).53) כוס  דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט "ו דף  (שם חסדא כרב  ב '). עמוד קי "ד

.‚ÈÈÓ56˙nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57 ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" CÓ ,˙nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈÁ‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי "ף ).56) ו' פרק  למעלה (ראה מצה לשם
השובע .58)ט '). על אכלו שהרי  אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק  (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י "א).

.„ÈÊBÁ BÈ‡  ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰eÁ Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÊBÁ 61.eÏÎ‡È ‡Ï  eBÚÂ Ôlk eÓc . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È  Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק "כ דף  פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני  הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני  כאוכל הוא והרי  כהפסק 
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני  הפסח 
למצה. הדין והוא א') עמוד פ "ו דף  פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני  שיתר מכיון
הישנים. לגבי  דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי  כרבי  ֵ

למה  מוסבים יוסי  ר' שדברי  רבינו וסובר ב ') עמוד ק "כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי 
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב "ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק  יוסי  שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן
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ה'תשע"ח  אדר י"ז ראשון  יום 

סג. עשה מצות
סד. עשה מצות קמו. תעשה לא מצות

― הס"ג קרּבןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" ֿ הּבקר מן קרּבנֹו  . ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר נדרי ֿ וכל וגֹו' ּבׁשערי  ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:

  הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ
לאֹוכל ללּמד ּביןאּלא ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
האזהרה הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּקלעים
מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ֿ מֹועל. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלכל
מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה
לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָואם
מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּׁשּנהנה

מּסנהדרין ט' רּביּובפרק ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; אֹומר: ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָיהּודה

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם והביאּו  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ
.ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

    ּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" החּטאת  היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשע"ח  אדר י"ח שני יום 

קיב. קלט. תעשה לא מצות
סה. עשה מצות

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר מּלאכֹול   ְְֱֲִִִֶַַַַָ

יּובא אׁשר ֿ חּטאת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד ֿ אהל אל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

ּתּׂשרף"  ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ספרא ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ֿ תעׂשה ּבלא עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ראׁש ְְִִַַַַָָֹ

   ּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול ֿ ראׁשֹו את  הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת "וזאת  אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנּו ּומה קרב
יום ראשון ֿ שלישי י "ז ֿ י "ט אדר 

ְֱִִֵֶֶַַָָָ

ה'תשע"ח  אדר י"ט  שלישי יום 

פט. עשה מצות
קמח. קמה. תעשה לא מצות 



― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻקדׁשים,
ּבהם"  ספרא ּולׁשֹון . מּנין" : ְְִִִֶַָָ

לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? ּכל על ּכּפרה קדׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת
לפני עליהם לכּפר העדה ֿ עון את לׂשאת לכם נתן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ואתּה

ה'"  ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָמתּכּפרין".

אינּה כן ֿ ואחרי חצֹות. עד ולילה ליֹום אּלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּתאסר
מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמצוה
קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה הּכהנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלזכרי
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ―ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים קדׁשים    ְֲִִִֵַַָָָָ
נגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ֿ ּׁשּלא מה ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. עׂשה אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ֿ ּכהּנתכם" את  קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ּבּגבּולין מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ֿ ּכיעבֹודת ואחר דיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּכ ֿ ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹובד,
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רז         
  

מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".
ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן  :אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

הּפרּוׁש  ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא הּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ֿ תעׁשה, ּבלא עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לאמּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ֿ ּדבר ּכל ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי  ֿ לא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ֿ קדׁש ּכי יאכל  עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תשע"ח  אדר כ' רביעי יום 

סו. עשה מצות
סז. עשה מצות קמז. תעשה לא מצות

קלח. קג. קב. תעשה לא מצות
― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
וגֹו'"  וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח ּתֹורת  ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
הּמע ארּבעת העֹולה. מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּקרּבנֹות, ֿ מעׂשי ּכל הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָוהחּטאת
אינֹו הּצּבּור אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ֿ קרּבן ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
ׁשהּוא ֿ האׁשם מן חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם
מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹזבחים

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה , ְֲִֶֶֶַַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ּודברים ׁשאם ּודברים , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה .ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִַַַָָָָ

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל  :אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא   ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ֿ תעׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ֿ סּוג ּבכל הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ֿ מנחה ואם וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ֿ תקריב ּכי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ֿ מנחת ואם וגֹו'; קרּבנ ֿ הּמחבת על   ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
 הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
וגֹו'"  הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יׂשים "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

ׁשמן"  .לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹוןלבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
הּמׁשנה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה  ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת מּלאכֹול     ְֱִִֵֶַֹ

ּכליל ּכהן ֿ מנחת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה  ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול    . ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על והעֹובר  : ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על ֿ תעׂשה לא ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תשע"ח  אדר כ"א חמישי יום 

פח. עשה מצות קכד. תעשה לא מצות
קנה. תעשה לא מצות פג.
יום רביעי ֿ חמישי כ 'ֿ כ "א אדר 

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מנחֹות  אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
 יאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּמׁשנה    .אפּיתּה על וחּיבין ואמרה: , ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
 מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו  ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
 יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה יבֹוא  ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוהּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" אהרן  . ֲֲֶַָֹֹ
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רח        
  

― הפ"ג ֿ הּמצוה ּכל ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

עלתיכם"  ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ֿ רגל ּבכל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

רגלים    אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל :להביא ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹוברהּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

מאיר?        ִֵ
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ּדכתיב:  ְֲִִֵֶַָָָָָָ
אתית ּכי ―   איּתי ְִֵֵַָ

נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ׁשהם  וערכים   ֲִִֵֶַָָ
וחרמים    ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה וׁשכחה  לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה ֿ הּמצוה את מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר ֿ תּדר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

לׁשּלמֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ח  אדר כ"ב שישי יום 

פה. פד. עשה מצות
צ. תעשה לא מצות

― הפ"ד ֿ הּמצוה ּכל להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה  רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
 ֿ "ּפן יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי ּתעלה ּבספרי אמרּו . ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ

ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ
אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר  וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הםמצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּוזבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ֿ ּׁשּנתחּיבנּו ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמה
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ֿ הּבחירה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלבית
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ֿ ּפי ֿ על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר  רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

 ספרי ּולׁשֹון . ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ",   מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת חּיב  אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו ֿ כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
 ׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ּבהקּדמֹות ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטהזבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;
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רט         
  

."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
 :לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

אמרּו מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מ לעׂשּיה: ענׁשעלּיה עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה ה ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָ

אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.
"עלֹותי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ

"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבהּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
 ֿ ּומּמה קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה למקֹום : ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין ֿ ּפי ֿ על אף ּגםמקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ח  אדר כ"ג ש "ק יום 

פט. תעשה לא מצות
כט. לט. עשה מצות

ל. עשה מצות פא. תעשה לא מצות
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ֿ מקֹום ּבכל ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֵֶֶָָ
 ?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכללּתעלה עלה .     ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה היתה,  :אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ֿ תעׂשה". ּבלא הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי ֿ ּתעלה "ּפן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים ֿ העֹולה את להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ֿ ּׁשאמר: ׁשּמּמה אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה

אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ֿ תעׂשה לא ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"
ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

אּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ֿ תעׂשה, ּבלא ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
עלה ֿ יעלה "אׁשר ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל ֿ זבח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו

מעּמיו" ההּוא האיׁש ונכרת  :ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁשזבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה― ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּכתיב:

נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח על  אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכתהערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּתמיד אמרּו ּובפרּוׁש . ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ על ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראהּמזּבח . תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

.

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
ֿ הּדׁשן את להסיר ּגּביהּכהנים מעל ֿ יֹום ּבכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ֿ בד ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

ֿ הּדׁשן" את ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות   וכּפּורים. ְְְִִִֶֶַָ
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    לבבכם לשבור  היום כמשפט 
במרום: קולכם שישמע כדי  זו ה"א

צריך , אני ראשו  כאגמון  לכוף שמא כלומר  תמיהא,
וקורין  דגים בו  וצדין  כפוף מחט  כמין  הוא אגמון 

בלע"ז : איי"ם לו    תמיהא ל '
פתח : חטף נקודה הה"א לפיכך  ' ל

ואיסור : משפט :קישור  הטיית 

: תסלקון מסטי דין  וכל  ת"י 
 ומרודי עניי כגון  צרתם על  ונאנקים נאנחים

נה): (תהלים בשיחי אריד  ג) (איכה
ומקרובך :   הבוקע השחר  כעמוד 

בעבים:  אעלה כמו  מהרה ורפואתך 
ל ): (ירמיה לך  ארוכה  

טובים: דברים בתנחומי

 
(„).'ÂÎÂ ÈÏ Ô‰לריב לחטוא לכם סיבה היא  הצום באמת

יחד  להתאסף  הדרך  כי  באגרוף  ולהכות זה עם  זה ולהתקוטט 
לידי ובאים עמו  ומתקוטט  שונאו עם  מצוי  והאדם הצום בימי

Ú˘.הכאה : ÛÂ‚‡:רשע אגרוף קרויה בה כשמכה Ï‡כי
.ÌÂÈÎ ÂÓÂˆ˙לפני להתפלל הצום יום כמשפט  צמים אינכם

השמים: אל קולכם ראוי‰ÊÎ‰.(‰)להשמיע  הענין בזה וכי
מענה  שהאדם יום שהוא  ומפרש  וחוזר  בו  שאבחר  צום להיות

בתענית: למטה ‰ÛÂÎÏ.נפשו ראשו  כופף  שהאדם  מה  האם
תקרא  לזה  וכי  ואפר  שק  תחתיו  ויציע  הגומא  כצמח  בהכנעה

רצון: ויום מקובל  צום Ê‰.(Â)לה' ‡Ï‰ הצום ענין  זהו באמת
לבטל  ר "ל הרשע  קשרי את ההוא ביום  שיפתח  בו  אבחר אשר 

יעשהו : לבל  ËÂÓ‰.הקשר ˙Â„‚‡ ˙‰ אגודות קשרי התר 
נגישת  (דומה העניים צוארי  על  לתת הוכנו  אשר העול  עצי 

צוארם): על  העול  ישימו  כאילו ודחקם  ÌÈˆÂˆהעניים  ÁÏ˘Â
.ÌÈ˘ÙÁ לנפשם שלחם בידך  ועשוקים הרצוצים העבדים 

חפשים: ויהיו  השבעית ËÂÓ‰.בשנה ÏÎÂאשר העול עצי כל 
בהם  לעשות תוסיפו  לא ר "ל מהם תנתקו  צוארם על שמתם

עבודה : ÒÂÙ.(Ê)שום ‡Ï‰ לחמך פרוס  ההוא ביום באמת
יאכל : מה לו ואין רעב  שהוא למי ÌÈ„ÂÓותן ÌÈÈÚÂ עניים .

ביתך:הנ  אל הביאם בו לחסות מקום ימצאו לא כי  על אנחים
‰‡˙ ÈÎ:משלך תכסהו לבוש  מבלי  ערום תראה כאשר .
.Í˘ÓÂ:יראוך לבל  מקרובך עצמך  תתכסה ‡Ê(Á)לא

.'ÂÎÂ Ú˜Èהשחר כעמוד הצלחתך אור יאיר  אז  כן כשתעשה 
לעולם : ומאיר בעבים תצמח Í˙ÎÂ‡Â.הבוקע  רפואתך

הג"עÍÏ‰Â.מהרה: אל להוליכך  לפניך תלך שעשית הצדקה
הצדיקים: נפשות גנוזות שם אשר  המקום אל  יאספך ה' ÂÎÂ'.(Ë)וכבוד  ‡˜˙ Ê‡ הוא לה' תקרא כאשר  אז כן  כשתעשה

שאלתך: למלא לך ÂÎÂ'.ישיב  ÚÂ˘˙: במ "ש הדבר  חפצך:‰È.כפל ˙ÈÒ.להשלים Ì‡עצי את מתוכך  תסיר וכל  מכל אם 
העניים : צוארי על שהכבדת ‡ˆÚ.העול ÁÏ˘ חברך פני מול אל אצבעך מלשלוח  תסיר  גם אם לומר  תסיר , אם על מוסב 

קנתור: ודברי  און  לחברך  מלדבר תסיר  וגם המריבים אדם בני דבריÙ˙Â˜.(È)כדרך לדבר  הטוב רצונך את  לרעב תוציא
המאכל : לו  תתן  בעת Ú‰.נחומים ˘ÙÂ: שבעה די  לה תתן ברעב  המעונה ‡ÍÂ.נפש  Í˘ÂÁ ÁÊÂ חשכת בעולם בהיות

עמהם: נכלל תהיה ולא  אורך  יזרח  ישועה:Í˙ÏÙ‡Â.הצרות  אור  בהזרחת הצהרים  כמו  תשוב  צרה אפלת לך תהיה אם

 
(„).‰ˆÓÂ מצה יתן וזדון  כמו  מריבה  י "ג)ענין ÛÂ‚‡.:(משלי 

באגרוף  או  באבן  וכן באצבעותיה  הכפופה היד יקרא (שמות כן

הרמים:ÌÂÓ.:כ "א) כפיפה ‰ÛÂÎÏ.(‰)בשמים מלשון
וכן ÔÂÓ‚‡Î.והשפלה: רך צמח  שם והוא גמא מן הפוך הוא

ואגמון  ט')כפה עבה :Â˘˜.:(לעיל  מצעÚÈˆÈ.יריעה מלשון
התרה:Á˙Ù.(Â)המשכב : ואיסורÂˆÁ˙.ענין  קישור  ענין 

למותם חרצובות אין ע"ג)וכן הקשור‡‚Â„Â˙.:(תהלים דבר  ענין 
אזוב  אגודת וכן י "ב)יחד  כמו ËÂÓ‰.:(שמות העול עצי ענין

ומוטות  כ "ז )מוסרות  כמו ÌÈˆÂˆ.:(ירמיה ונתיצה  שבירה ענין
אביונים ד ')הרוצצות יצא ÌÈ˘ÙÁ.:(עמוס כמו  חירות ענין 

חנם  כ "א)לחפשי ממקומו :˙Â˜˙.:(שמות והסרה העתק  ענין 
(Ê).ÒÂÙלהם אין  פורש  וכן ובציעה  שבירה ד ')ענין :(איכה

.ÌÈ„ÂÓבשיחי אריד כמו ונאנקים  נ "ה)נאנחים :(תהלים
.Í˘ÓÂהוא בשרנו אחינו כי  כמ "ש  ל "ז )מקרובך :(בראשית
.ÌÏÚ˙˙:והסתר העלם המאירÁ˘Î.(Á)מלשון  האור הוא

השמש : יצא לא עד  המזרח  כמו Í˙ÎÂ‡Â.בפאת רפואה ענין 
עמי בת  ח')ארוכת אישÍÙÒ‡È.:(ירמיה ואין  כמו  הכנסה ענין

אותם י "ט)מאסף  ותשובה:ÚÈ‰.(Ë):(שופטים עניה  מלשון 
.ÚÂ˘˙ קולי שמעת  שועתי כמו  צעקה  ב')ענין  הנה ‰È.:(יונה

העול :ËÂÓ‰.אני: הגון :‡ÔÂ.עצי שאינו  דבר ענינו
(È).˜Ù˙Â תפק אל זממו  כמו ק"מ)ותוציא ענין Í˘Ù.:(תהלים

נפשכם את יש  אם כמו כ "ב)רצון עינוי:Ú‰.:(בראשית מלשון
.ÁÊÂ: הארה וחושך :Í˙ÏÙ‡Â.ענין  אופל ÌÈ‰ˆÎ.מלשון 

עת  השמים:היא בחצי השמש  עמידת
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(‡) .ÂÒÈ È„˘ ÌÚ Â‰ () שדי העם

ישתרר : אדם   יענה להתווכח  הבא
דבריו . (‰)  מעט כלומר 

אשר  דברתי, אחת פותרים ויש עוד , אוסיף ולא אמרתי
ט)אמרתי עוד :(לעיל אענה לא מכלה הוא ורשע תם

יג )שאמרתי אוסיף:(לעיל לא עמדי תעש אל 
(Â)   .ÈËÙ˘Ó Ù˙ Û‡‰ (Á)

שהוא  ולהראות משפטי להפר  שדבריך  תוכיח  האף
ותכשיט :(È)מעוקל : עדי ל '(È)לשון 

במדוכה טו )דכו  לעתיד :(ÂË):(במדבר מוכן 

 
(‡).ÔÚÈÂ מה דבר  לו ישיב למען מאמריו  מן  פסק  מתחלה 

עוד : לו השיב  ענה ולא  עמד בה"א ‰Â.()וכאשר  היא
מדבריו  מוסר  קבל  שדי עם הרב  אתה האם  לו  שאל כי  השאלה
זה  ומה תשובתו לענות לו  ראוי  אלוה  עם המתווכח  הלא

˜È˙ÂÏ.(„)תשתוק : Ô‰ מאד קל  שאני בעצמי  הכרתי הנה 
הדבר זה  ומה בהשגחה  בא  שהכל  לדעת חכמה למדתי ולא
ולא  פי אל ידי שמתי ולזה מענה  בפי אין  כי לך אשיב  אשר 

ממאמריך : פסקת כאשר  מאומה  „È˙.(‰)דברתי ˙Á‡
על  תגר  לקרוא אמרי  בראשית דברתי  אשר  האחת הנה כאומר 
לא  עתה אבל אז  דברתי הנה המערכה ביד  הכל  מסרת אשר 
שלא  אני רואה עתה כי מאמרי להחזיק דבריך על עוד אשיב

בידיך: הכל אבל המערכה ביד שתיÌÈ˙˘Â.מסרת אבל 
אדע לא עדיין  כי  עם הנה הרשע  על וטוב  הצדיק  על  הרע יבוא  א"כ מדוע בהשגחה בא  הכל אם לומר  שאלתי  אשר השאלות

אחריך: להרהר  יראתי  כי לשאול עוד אוסיף  לא עכ "ז  עליהם  Â‚Â'.(Ê)תשובה ‡ Ê‡ הוא במתניו  החגור  כי זריזות ענין  הוא
וכדומה ‡˘‡ÍÏ.מזורז: וגו ' לויתן תמשוך וגו ' זרוע  ואם  שאל  אשר  היא  והשאלה עליהם תשובה הודיעני ואתה אשאלך  אני 

האלה: להדברים הוא מודה אם לו  שישיב  הלא ‰‡Û.(Á)אמר וכאומר תפר משפטי גם וכי  לו  ואמר  זאת על גם  להשיבו חזר 
כגמולו: לאיש  אשיב לא כי על בטל שמשפטי תחשוב כי מהראשונה קשה תחשב˙ÈÚÈ˘.זה כי  בעבור משפטי  תרשיע  ר"ל

תמיהתו  עיקר  אבל  רשע אם הוא הצדיק  חבירו של מטמונו יודע  מי  כי  כ"כ לתמוה מקום אין  לו וטוב  רשע  על  כי לצדיק אותך 
תרשיע מחשבתך בעבור  וכי המקום  לו ואמר מאד  מעונה והיה  לצדיק  עצמו  חשב כי  יתמה  עצמו  ובעבור לו  ורע  צדיק  על היה

ÚÂÊ.(Ë)משפטי: Ì‡Â הנה ה' מדרך  מה נטיה ינטה  שלא בעצמו שלם ימצא וכאשר  אלהים  בצלם הוא עשוי האדם  הנה  כי
וכו ' כיום היה ולא וכו ' השמש  וידום וכו' דום בגבעון  שמש שנאמר  וכענין  השמים בצבא ואף  דבר בכל וימשול מאד  רב  כחו

איש  בקול ה' י )לשמוע  וכי(יהושע דבר  בכל למשול האל כמו  הזרוע  כח  לך  יש  אם וכי לצדיק  עצמך תחזיק  איך לו אמר  ולזה
ואמיתי: שלום לצדיק יאות  כאשר השמים  צבא על מה לגזור  בקול כמוהו ‡.(È)תרעם ‰„Úהדבר לבחון  עתה נסה כאומר
נפלאים: מעשים לעשות והדר  בהוד  עצמך והלבש  ובגובה בגאון עצמך רשעי‰ıÙ.(È‡)וקשוט  על וכעסך אפך עברת פזר 

שלם: לצדיק  ויאות  ראוי כאשר והשפילהו  בו  עיניך תן  ר "ל והשפילהו גאה בל וראה שפתיך ברוח  לענשם  Â‚Â'.(È)עם ‰‡
במ "ש : ענין  כפל  במקומם:ÍÂ„‰Â.הוא  הרשעים את הדוך  פיך את ÌÓË.(È‚)במאמר וחבוש  בעפר  טמנם יחד כולם את 

גזרתך : תתקיים אם ותראה וכתישה והכנעה שפלות עליהם גזור  ר "ל  ונסתר  טמון  במקום  ‡Í„Â.(È„)פניהם  È‡ Ì‚Âכאשר
אתה  גמור  שצדיק עליך  לומר  אודך אני גם הנה הזאת הזרוע  כח  לך  להיות לך  תושיע ימינך  זכות אשר  ההיא בהמעלה  תהיה

לצדיק : עצמך תשבח  לבדך שאתה במה  לי  מה הוא כן ולא  הואיל עתה ÂÓ‰˙.(ÂË)אבל ‡ ‰‰צדיק היית אם כי כאומר 
יעמוד  א"כ  ומי למולם  יעמוד מי  אין אשר  כאלה  נפלאות  בריות עשיתי  אמנם אם  גמול מלשלם ידי קצרה היה לא באמת גמור 
מת: ולא עמך עודנה עתה והנה בראשית ימי  בשבעת  בראתי  אשר הבהמה  היא האחת והנה גמול מלשלם בידי  למחות למולי 

.ÈˆÁ: כבקר השדה עשב  יאכל  כי  מעולם טריפה בשר  בפיו  בא לא ימיו רבים כי עם

 
().Â‰: ריב מוסר :ÂÒÈ.מל' ÈÙ.(„)מל' ÂÓÏפי אל 

עצתי למו  כט)כמו  גבור :‚Î.חגור :‡Ê.(Ê):(לעיל  כאיש 
.ÍÈˆÏÁ:מתניך(Á).Ù˙:ובטול הפרה ענין ÚÂÊ.(Ë)מל'

בזרוע : נתון  הוא  כי ורעש :˙ÌÚ.כח  רעם  מל'Ú„‰.(È)מל'
וקשוט : קדים ‰ıÙ.(È‡)גאוה:‚‡ÔÂ.עדי יפץ  כמו (לעיל פזר 

וזעם :ÂÚ˙.:לח) עברה הכנעה:‰Â‰ÚÈÎ.(È)מל ' מל'
.ÍÂ„‰Âדכא עד  אנוש  תשב כמו  כתישה צ)ענין :(תהלים

(‚È).ÌÓË טמונים והנם כמו  נסתר  במקום ההסתרה ענין
ז )בארץ נהרות ÂÁ˘.:(יהושע מבכי כמו  וסגירה  תפיסה ענין 
כח)חבש  בהמות ÂÓ‰˙.עתה :‡.(ÂË):(לעיל  שמו  כך

אלף בהררי בהמות נ )וכמ "ש  הבר :(תהלים שור  והוא



ריי     
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    לבבכם לשבור  היום כמשפט 
במרום: קולכם שישמע כדי  זו ה"א

צריך , אני ראשו  כאגמון  לכוף שמא כלומר  תמיהא,
וקורין  דגים בו  וצדין  כפוף מחט  כמין  הוא אגמון 

בלע"ז : איי"ם לו    תמיהא ל '
פתח : חטף נקודה הה"א לפיכך  ' ל

ואיסור : משפט :קישור  הטיית 

: תסלקון מסטי דין  וכל  ת"י 
 ומרודי עניי כגון  צרתם על  ונאנקים נאנחים

נה): (תהלים בשיחי אריד  ג) (איכה
ומקרובך :   הבוקע השחר  כעמוד 

בעבים:  אעלה כמו  מהרה ורפואתך 
ל ): (ירמיה לך  ארוכה  

טובים: דברים בתנחומי

 
(„).'ÂÎÂ ÈÏ Ô‰לריב לחטוא לכם סיבה היא  הצום באמת

יחד  להתאסף  הדרך  כי  באגרוף  ולהכות זה עם  זה ולהתקוטט 
לידי ובאים עמו  ומתקוטט  שונאו עם  מצוי  והאדם הצום בימי

Ú˘.הכאה : ÛÂ‚‡:רשע אגרוף קרויה בה כשמכה Ï‡כי
.ÌÂÈÎ ÂÓÂˆ˙לפני להתפלל הצום יום כמשפט  צמים אינכם

השמים: אל קולכם ראוי‰ÊÎ‰.(‰)להשמיע  הענין בזה וכי
מענה  שהאדם יום שהוא  ומפרש  וחוזר  בו  שאבחר  צום להיות

בתענית: למטה ‰ÛÂÎÏ.נפשו ראשו  כופף  שהאדם  מה  האם
תקרא  לזה  וכי  ואפר  שק  תחתיו  ויציע  הגומא  כצמח  בהכנעה

רצון: ויום מקובל  צום Ê‰.(Â)לה' ‡Ï‰ הצום ענין  זהו באמת
לבטל  ר "ל הרשע  קשרי את ההוא ביום  שיפתח  בו  אבחר אשר 

יעשהו : לבל  ËÂÓ‰.הקשר ˙Â„‚‡ ˙‰ אגודות קשרי התר 
נגישת  (דומה העניים צוארי  על  לתת הוכנו  אשר העול  עצי 

צוארם): על  העול  ישימו  כאילו ודחקם  ÌÈˆÂˆהעניים  ÁÏ˘Â
.ÌÈ˘ÙÁ לנפשם שלחם בידך  ועשוקים הרצוצים העבדים 

חפשים: ויהיו  השבעית ËÂÓ‰.בשנה ÏÎÂאשר העול עצי כל 
בהם  לעשות תוסיפו  לא ר "ל מהם תנתקו  צוארם על שמתם

עבודה : ÒÂÙ.(Ê)שום ‡Ï‰ לחמך פרוס  ההוא ביום באמת
יאכל : מה לו ואין רעב  שהוא למי ÌÈ„ÂÓותן ÌÈÈÚÂ עניים .

ביתך:הנ  אל הביאם בו לחסות מקום ימצאו לא כי  על אנחים
‰‡˙ ÈÎ:משלך תכסהו לבוש  מבלי  ערום תראה כאשר .
.Í˘ÓÂ:יראוך לבל  מקרובך עצמך  תתכסה ‡Ê(Á)לא

.'ÂÎÂ Ú˜Èהשחר כעמוד הצלחתך אור יאיר  אז  כן כשתעשה 
לעולם : ומאיר בעבים תצמח Í˙ÎÂ‡Â.הבוקע  רפואתך

הג"עÍÏ‰Â.מהרה: אל להוליכך  לפניך תלך שעשית הצדקה
הצדיקים: נפשות גנוזות שם אשר  המקום אל  יאספך ה' ÂÎÂ'.(Ë)וכבוד  ‡˜˙ Ê‡ הוא לה' תקרא כאשר  אז כן  כשתעשה

שאלתך: למלא לך ÂÎÂ'.ישיב  ÚÂ˘˙: במ "ש הדבר  חפצך:‰È.כפל ˙ÈÒ.להשלים Ì‡עצי את מתוכך  תסיר וכל  מכל אם 
העניים : צוארי על שהכבדת ‡ˆÚ.העול ÁÏ˘ חברך פני מול אל אצבעך מלשלוח  תסיר  גם אם לומר  תסיר , אם על מוסב 

קנתור: ודברי  און  לחברך  מלדבר תסיר  וגם המריבים אדם בני דבריÙ˙Â˜.(È)כדרך לדבר  הטוב רצונך את  לרעב תוציא
המאכל : לו  תתן  בעת Ú‰.נחומים ˘ÙÂ: שבעה די  לה תתן ברעב  המעונה ‡ÍÂ.נפש  Í˘ÂÁ ÁÊÂ חשכת בעולם בהיות

עמהם: נכלל תהיה ולא  אורך  יזרח  ישועה:Í˙ÏÙ‡Â.הצרות  אור  בהזרחת הצהרים  כמו  תשוב  צרה אפלת לך תהיה אם

 
(„).‰ˆÓÂ מצה יתן וזדון  כמו  מריבה  י "ג)ענין ÛÂ‚‡.:(משלי 

באגרוף  או  באבן  וכן באצבעותיה  הכפופה היד יקרא (שמות כן

הרמים:ÌÂÓ.:כ "א) כפיפה ‰ÛÂÎÏ.(‰)בשמים מלשון
וכן ÔÂÓ‚‡Î.והשפלה: רך צמח  שם והוא גמא מן הפוך הוא

ואגמון  ט')כפה עבה :Â˘˜.:(לעיל  מצעÚÈˆÈ.יריעה מלשון
התרה:Á˙Ù.(Â)המשכב : ואיסורÂˆÁ˙.ענין  קישור  ענין 

למותם חרצובות אין ע"ג)וכן הקשור‡‚Â„Â˙.:(תהלים דבר  ענין 
אזוב  אגודת וכן י "ב)יחד  כמו ËÂÓ‰.:(שמות העול עצי ענין

ומוטות  כ "ז )מוסרות  כמו ÌÈˆÂˆ.:(ירמיה ונתיצה  שבירה ענין
אביונים ד ')הרוצצות יצא ÌÈ˘ÙÁ.:(עמוס כמו  חירות ענין 

חנם  כ "א)לחפשי ממקומו :˙Â˜˙.:(שמות והסרה העתק  ענין 
(Ê).ÒÂÙלהם אין  פורש  וכן ובציעה  שבירה ד ')ענין :(איכה

.ÌÈ„ÂÓבשיחי אריד כמו ונאנקים  נ "ה)נאנחים :(תהלים
.Í˘ÓÂהוא בשרנו אחינו כי  כמ "ש  ל "ז )מקרובך :(בראשית
.ÌÏÚ˙˙:והסתר העלם המאירÁ˘Î.(Á)מלשון  האור הוא

השמש : יצא לא עד  המזרח  כמו Í˙ÎÂ‡Â.בפאת רפואה ענין 
עמי בת  ח')ארוכת אישÍÙÒ‡È.:(ירמיה ואין  כמו  הכנסה ענין

אותם י "ט)מאסף  ותשובה:ÚÈ‰.(Ë):(שופטים עניה  מלשון 
.ÚÂ˘˙ קולי שמעת  שועתי כמו  צעקה  ב')ענין  הנה ‰È.:(יונה

העול :ËÂÓ‰.אני: הגון :‡ÔÂ.עצי שאינו  דבר ענינו
(È).˜Ù˙Â תפק אל זממו  כמו ק"מ)ותוציא ענין Í˘Ù.:(תהלים

נפשכם את יש  אם כמו כ "ב)רצון עינוי:Ú‰.:(בראשית מלשון
.ÁÊÂ: הארה וחושך :Í˙ÏÙ‡Â.ענין  אופל ÌÈ‰ˆÎ.מלשון 

עת  השמים:היא בחצי השמש  עמידת

    

  

            ©©−©§¨¬¤¦À©Ÿ©«£−Ÿ¦©©´¦®¦−©¡´©©£¤«¨©©−©¦¬¤§À̈©Ÿ©«
             ¥´©−Ÿ¦¨´£¦¤®¨¹̈¦À©´§¦§¦«©©´¦−©§¦§´Ÿ¤«¡¤®¹§©À¦§´Ÿ¦«©©«©§¨´

         ¤¦ −¦¬§¨À̈©Ÿ©«¡¨¨´§¤´¤£¨¤®¤¹§¨§À§¦¥«¦© −©¨¥´
             ¦§¨¦®©¹§¦¥À¦§©´©¦§¨«§¦§−©¨¥¬¨®¹§À¨¬Ÿ©§¥«£¥¬¨´¨´¨®Ÿ©

           §−§¨¨´¦§¨«¨ −¥¤§´©¤®§¥¬¨¥¹¤À§©§¦¥«§¥´¨¥−¤©§¦¥®©£−Ÿ
           §¨¦´©§¨«¨§¥´¤¨¨´¨®©§¹¥¤À£´Ÿ©¨«§©£¦¬¤®¨¦«¦−©§´§¦¤«

      ¦¥¨´§ −¥£¤¨¦´¦¦¨®¹̈¦À©¨¨¬Ÿ¥«


(‡) .ÂÒÈ È„˘ ÌÚ Â‰ () שדי העם

ישתרר : אדם   יענה להתווכח  הבא
דבריו . (‰)  מעט כלומר 

אשר  דברתי, אחת פותרים ויש עוד , אוסיף ולא אמרתי
ט)אמרתי עוד :(לעיל אענה לא מכלה הוא ורשע תם

יג )שאמרתי אוסיף:(לעיל לא עמדי תעש אל 
(Â)   .ÈËÙ˘Ó Ù˙ Û‡‰ (Á)

שהוא  ולהראות משפטי להפר  שדבריך  תוכיח  האף
ותכשיט :(È)מעוקל : עדי ל '(È)לשון 

במדוכה טו )דכו  לעתיד :(ÂË):(במדבר מוכן 

 
(‡).ÔÚÈÂ מה דבר  לו ישיב למען מאמריו  מן  פסק  מתחלה 

עוד : לו השיב  ענה ולא  עמד בה"א ‰Â.()וכאשר  היא
מדבריו  מוסר  קבל  שדי עם הרב  אתה האם  לו  שאל כי  השאלה
זה  ומה תשובתו לענות לו  ראוי  אלוה  עם המתווכח  הלא

˜È˙ÂÏ.(„)תשתוק : Ô‰ מאד קל  שאני בעצמי  הכרתי הנה 
הדבר זה  ומה בהשגחה  בא  שהכל  לדעת חכמה למדתי ולא
ולא  פי אל ידי שמתי ולזה מענה  בפי אין  כי לך אשיב  אשר 

ממאמריך : פסקת כאשר  מאומה  „È˙.(‰)דברתי ˙Á‡
על  תגר  לקרוא אמרי  בראשית דברתי  אשר  האחת הנה כאומר 
לא  עתה אבל אז  דברתי הנה המערכה ביד  הכל  מסרת אשר 
שלא  אני רואה עתה כי מאמרי להחזיק דבריך על עוד אשיב

בידיך: הכל אבל המערכה ביד שתיÌÈ˙˘Â.מסרת אבל 
אדע לא עדיין  כי  עם הנה הרשע  על וטוב  הצדיק  על  הרע יבוא  א"כ מדוע בהשגחה בא  הכל אם לומר  שאלתי  אשר השאלות

אחריך: להרהר  יראתי  כי לשאול עוד אוסיף  לא עכ "ז  עליהם  Â‚Â'.(Ê)תשובה ‡ Ê‡ הוא במתניו  החגור  כי זריזות ענין  הוא
וכדומה ‡˘‡ÍÏ.מזורז: וגו ' לויתן תמשוך וגו ' זרוע  ואם  שאל  אשר  היא  והשאלה עליהם תשובה הודיעני ואתה אשאלך  אני 

האלה: להדברים הוא מודה אם לו  שישיב  הלא ‰‡Û.(Á)אמר וכאומר תפר משפטי גם וכי  לו  ואמר  זאת על גם  להשיבו חזר 
כגמולו: לאיש  אשיב לא כי על בטל שמשפטי תחשוב כי מהראשונה קשה תחשב˙ÈÚÈ˘.זה כי  בעבור משפטי  תרשיע  ר"ל

תמיהתו  עיקר  אבל  רשע אם הוא הצדיק  חבירו של מטמונו יודע  מי  כי  כ"כ לתמוה מקום אין  לו וטוב  רשע  על  כי לצדיק אותך 
תרשיע מחשבתך בעבור  וכי המקום  לו ואמר מאד  מעונה והיה  לצדיק  עצמו  חשב כי  יתמה  עצמו  ובעבור לו  ורע  צדיק  על היה

ÚÂÊ.(Ë)משפטי: Ì‡Â הנה ה' מדרך  מה נטיה ינטה  שלא בעצמו שלם ימצא וכאשר  אלהים  בצלם הוא עשוי האדם  הנה  כי
וכו ' כיום היה ולא וכו ' השמש  וידום וכו' דום בגבעון  שמש שנאמר  וכענין  השמים בצבא ואף  דבר בכל וימשול מאד  רב  כחו

איש  בקול ה' י )לשמוע  וכי(יהושע דבר  בכל למשול האל כמו  הזרוע  כח  לך  יש  אם וכי לצדיק  עצמך תחזיק  איך לו אמר  ולזה
ואמיתי: שלום לצדיק יאות  כאשר השמים  צבא על מה לגזור  בקול כמוהו ‡.(È)תרעם ‰„Úהדבר לבחון  עתה נסה כאומר
נפלאים: מעשים לעשות והדר  בהוד  עצמך והלבש  ובגובה בגאון עצמך רשעי‰ıÙ.(È‡)וקשוט  על וכעסך אפך עברת פזר 

שלם: לצדיק  ויאות  ראוי כאשר והשפילהו  בו  עיניך תן  ר "ל והשפילהו גאה בל וראה שפתיך ברוח  לענשם  Â‚Â'.(È)עם ‰‡
במ "ש : ענין  כפל  במקומם:ÍÂ„‰Â.הוא  הרשעים את הדוך  פיך את ÌÓË.(È‚)במאמר וחבוש  בעפר  טמנם יחד כולם את 

גזרתך : תתקיים אם ותראה וכתישה והכנעה שפלות עליהם גזור  ר "ל  ונסתר  טמון  במקום  ‡Í„Â.(È„)פניהם  È‡ Ì‚Âכאשר
אתה  גמור  שצדיק עליך  לומר  אודך אני גם הנה הזאת הזרוע  כח  לך  להיות לך  תושיע ימינך  זכות אשר  ההיא בהמעלה  תהיה

לצדיק : עצמך תשבח  לבדך שאתה במה  לי  מה הוא כן ולא  הואיל עתה ÂÓ‰˙.(ÂË)אבל ‡ ‰‰צדיק היית אם כי כאומר 
יעמוד  א"כ  ומי למולם  יעמוד מי  אין אשר  כאלה  נפלאות  בריות עשיתי  אמנם אם  גמול מלשלם ידי קצרה היה לא באמת גמור 
מת: ולא עמך עודנה עתה והנה בראשית ימי  בשבעת  בראתי  אשר הבהמה  היא האחת והנה גמול מלשלם בידי  למחות למולי 

.ÈˆÁ: כבקר השדה עשב  יאכל  כי  מעולם טריפה בשר  בפיו  בא לא ימיו רבים כי עם

 
().Â‰: ריב מוסר :ÂÒÈ.מל' ÈÙ.(„)מל' ÂÓÏפי אל 

עצתי למו  כט)כמו  גבור :‚Î.חגור :‡Ê.(Ê):(לעיל  כאיש 
.ÍÈˆÏÁ:מתניך(Á).Ù˙:ובטול הפרה ענין ÚÂÊ.(Ë)מל'

בזרוע : נתון  הוא  כי ורעש :˙ÌÚ.כח  רעם  מל'Ú„‰.(È)מל'
וקשוט : קדים ‰ıÙ.(È‡)גאוה:‚‡ÔÂ.עדי יפץ  כמו (לעיל פזר 

וזעם :ÂÚ˙.:לח) עברה הכנעה:‰Â‰ÚÈÎ.(È)מל ' מל'
.ÍÂ„‰Âדכא עד  אנוש  תשב כמו  כתישה צ)ענין :(תהלים

(‚È).ÌÓË טמונים והנם כמו  נסתר  במקום ההסתרה ענין
ז )בארץ נהרות ÂÁ˘.:(יהושע מבכי כמו  וסגירה  תפיסה ענין 
כח)חבש  בהמות ÂÓ‰˙.עתה :‡.(ÂË):(לעיל  שמו  כך

אלף בהררי בהמות נ )וכמ "ש  הבר :(תהלים שור  והוא
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Âãçà íBéå íéðL òLz ïa,ïéçà éãé ìò ìñBt àeä,Bãé ìò ïéìñBt íéçàäå;älçz ìñBt àeäL àlà,ïéçàäå ¤¥©¨¦§¤¨¥©§¥©¦§¨©¦§¦©¨¤¨¤¥§¦¨§¨©¦
óBñå älçz ïéìñBt.ãöék?Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa–ïéçà éãé ìò ìñt.ïéçà äéìò eàa, §¦§¦¨¨¥©¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦¨¨¤¨©¦

øîàî da eNòå,eöìç Bà èb eðúð–Bãé ìò eìñt. §¨¨©£¨¨§¥¨§¨§©¨
ÊBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìò àa Ck øçàå–ìñt ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨¨¤¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¨©

Bãé ìò.ïBòîL éaøøîBà:ìñt àG. ©¨©¦¦§¥¨©
ÁBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,dúøö ìò àa Ck øçàå–Bîöò éãé ìò ìñt.ïBòîL éaøøîBà: ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨©¨¨¨¨©©§¥©§©¦¦§¥

ìñt àG.Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,úîå–úîaéúî àGå úöìBç.úîå äMà àNð–Bæ éøä ¨©¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¨¥¤¤§¦§©¤¤¨¨¦¨¨¥£¥
äøeèt. §¨
ËBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,úøçà äMà àNð ìécâäMîe,úîå;äðBLàøä úà òãé àG íà ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨©¤¤¨¥¦¨©¤¨¦¨

eeee.lqet cg` meie mipy ryz oaìáà ,øîàî åì ùéå èâ åì ùéù ,øîàî äá äùò åà èâ ïúð íà åà .äàéá åúàéáã ,äéìò àá íà ïéçàì äîáéä úà
:øåîâ øîàî àìå øåîâ èâ åðéà.dlgz lqet `edy `l`äùò ë"çàå øîàî äùò ìåãâä åéçà íàù ,óåñá àìå äìçú ìñåô àåä øîàîáã ùøôî àøîâá

éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .óåñá ïéá äìçúá ïéá ãçà íåéå íéðù òùú ïá ìñåô äàéáá ìáà ,åéçàî äìñô àì ãçà íåéå íéðù òùú ïá àåäù äæ øîàî
àáä ãçà íåéå íéðù òùú ïá ,ãöéë ,ìéñô éîð óåñá åìéôà äàéá ìáà ,øîàîá ,íéøåîà íéøáã äîá .óåñå äìçú ïéìñåô ïäå äìçú ìñåô àåä àìà ,éðú÷

:'åëå åúîáé ìò
ffff.eci lr lqt:äá ïéñôåú íäéðùã øîàî øçà øîàîë äéì éåäã.lqt `l xne` y"xàéð÷ àéð÷ éà ,àéð÷ àì ÷ôñ àéð÷ ÷ôñ ù"øì òùú ïá úàéáã

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ìñô àì êëìéä ,åéçà àìå àåä àì ìòá àìù éîë äéì äåä àéð÷ àì éàå ,åéçà úàéá àéðäî àìå éøîâì
gggg.znaizn `le zvleg zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oaàì ìåãâá øîàîë àåäù ïè÷ä äæ ìù åúàéááù ,ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò ùéù

:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìòù àìå ãçà íáé ú÷éæ äéìòù éî ,íéçà 'ã ÷øôá ïðúå ,äéðù äìéôð ú÷éæ äéìò äìçå ,äðåùàø äìéôð ú÷éæ éãéî úàöé.dy` `yp
:íéçà åìå úîå ,åúîáé äðéàù.dxeht ef ixdäúåà åùò åì ä÷å÷æå ìéàåä äîáéá ìáà ,úåøòù éúù àéáéù ãò íåìë ïéð÷ åðéð÷ ïéà äàéá åúàéáã â"òàã

:øîàîë ïðáø

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

מעשה  אין התורה מן ואמנם אחד . ויום שנים תשע בן  שהוא ביבם דנה משנתנו
קונה  אחד  ויום שנים תשע בן של ביאתו שתהא תיקנו , חכמים אבל  כלום, קטן 

מאמרו  ואף גדול , של כמאמר  קניין.ביבמה קצת בה קונה

ìñBt àeä ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa,היבמה את –éãé ìò ÆÅÇÈÄÀÆÈÅÇÀÅ
ïéçà היינו מאמר, בה עשה או עליה בא שאם האחים, בשביל – ÇÄ

האחים, על נאסרת היא הרי  בשטר, או  בכסף íéçàäåÀÈÇÄשקידשה
Bãé ìò ïéìñBt; בשבילו –àeäL àlà ויום שנים תשע בן – ÀÄÇÈÆÈÆ

älçzאחד, ìñBtלפני מאמר בה עשה שאם מבואר, בגמרא – ÅÀÄÈ
האחים, על  פוסלה הוא seqa,אחיו , `l la` עשה הגדול אחיו שאם

ויום  שנים תשע בן שהוא זה מאמר  בה עשה כך ואחר  מאמר , בה

אחיו, על פסלה לא óBñåאחד , älçz ïéìñBt ïéçàäå שאפילו – ÀÈÇÄÀÄÀÄÈÈ
מאמרם  מקום מכל אחים, של  למאמרם תשע בן  של  מאמרו  קדם

היבמה. את עליו `mixenאוסר mixac dna אלא פוסל תשע בן (שאין 
seqaתחילה)? elit` zlqet d`ia la` ,xn`na משנתנו מתפרשת (כך 

מחסרא"), "חסורי של  בדרך  íBéåבגמרא, íéðL òLz ïa ?ãöékÅÇÆÅÇÈÄÀ
Bzîáé ìò àaL ãçà,מאמר האחים בה שעשו  לאחר  אפילו – ÆÈÆÈÇÀÄÀ

ìñt,היבמה את –ïéçà éãé ìò.עליהם שאסרה האחים, בשביל  – ÈÇÇÀÅÇÄ
ïéçà äéìò eàa,האחים מן  אחד  היבמה על  שבא כלומר  –eNòå ÈÈÆÈÇÄÀÈ

øîàî da או מאמר , בה עשו  או  –eöìç Bà èb eðúð,לה – ÈÇÂÈÈÀÅÈÀ
תשע, בן  של מאמרו  או ביאתו לאחר Bãéאפילו  ìò eìñt אסרו – ÈÀÇÈ

אחד. ויום שנים תשע בן אחיהם על  היבמה את

ז ה נ ש מ ר ו א ב

àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÀÇÇÈÈ
Bãé ìò ìñt ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìòÈÆÈÈÄÆÆÅÇÈÄÀÆÈÈÇÇÈ
חכמים  עשוה תשע בן  שביאת הראשון, על  היבמה את השני אסר  –

בה  תופסים ששניהם מאמר, אחר  כמאמר  זה והרי גדול, של  כמאמר
א). ה, לעיל ששנינו  ìñt(כמו àG :øîBà ïBòîL éaø בגמרא – ÇÄÄÀÅÈÇ

ספק  קונה ספק תשע בן ביאת שלדעתו שמעון , רבי של טעמו  מבואר
ביאת  ואין  לגמרי, בביאתו הראשון קנאה הרי קונה, אם קונה, אינה

אסרה  שלא ונמצא קנאה, לא השני  אף קונה, אינה ואם כלום, אחיו 
הראשון . על 
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àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÀÇÇÈÈ
dúøö ìòואחר מהן  אחת על  ובא נשים, שתי המת אחיו שהניח – ÇÈÈÈ

האחרת, על  בא Bîöòכך éãé ìò ìñtעל שתיהן את אסר – ÈÇÇÀÅÇÀ
כמאמר דינה אלא גמור, קניין  קונה אינה תשע בן ביאת שכן עצמו,
בזו , ומאמר  בזו  מאמר  "עשה ד ): ה, (לעיל  שנינו  והרי גדול, של

לקיים  ואסור מאמר ; אחר מאמר  שיש  וחליצה", גיטין שני צריכות
שנאמר  שתיהן, ט ט ט ט ):):):):את כהכהכהכה,,,, את((((דברים דברים דברים דברים  יבנה לא `eig"אשר zia– "

יא). ד , (לעיל בתים שני בונה ואינו בונה הוא אחד  ïBòîLבית éaøÇÄÄÀ
ìñt àG :øîBà,תחילה שייבם יבמתו את עצמו  על אסר  לא – ÅÈÇ

רבי שלדעת הקודמת, במשנה שבארנו תשע מהטעם בן  ביאת שמעון
הראשונה  את קנה כבר הרי קונה, ואם קונה, אינה ספק קונה ספק

אינה  ואם ביאה, אחר ביאה שאין  כלום, השנייה ביאת ואין בביאתו ,
את  לקיים מותר הלכך זו, ולא זו  לא בעל לא כאילו הריהו  קונה,

ראשונה. קנה שמא יקיים, לא שנייה אבל  iaxkהראשונה; dkld oi`e
.oernyúîå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaויש – ÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÈÅ

שלישי , אח úîaéúîשם àGå úöìBç תשע בן וביאת שהואיל – ÆÆÀÄÀÇÆÆ
בעלה, של הייבום מזיקת עדיין  יצאה שלא נמצא כמאמר, דינה
עכשיו  והרי  זיקתו, גם עליה ניתוספה תשע בן אחיו  של ובביאתו

וכתוב ייבומים, שני  זיקת ה ה ה ה ):):):):עליה כה כה כה כה ,,,, מהם...((((דברים דברים דברים דברים  אחד "ומת
זיקת  שעליה ולא אחד, ייבום זיקת שעליה מי  – עליה" יבוא יבמה

מתייבמת. ולא חולצת הלכך  ט), ג, לעיל שבארנו  (כמו ייבומים שני 
úîå äMà àNð ומת אשה, נשא אחד ויום שנים תשע בן אם – ÈÈÄÈÈÅ

בנים, äøeètבלא Bæ éøäקידושי שאין  הייבום, ומן החליצה מן  – ÂÅÀÈ
כמאמר, קונה ביאתו  שתהא חכמים תיקנו  ביבמה ברם, קידושין. קטן

המת. אחיו נישואי  מכוח לו  זקוקה והיא הואיל
ט ה נ ש מ ר ו א ב

àNð ìécâäMîe ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÄÆÄÀÄÈÈ
úîå ,úøçà äMà,בנים בלא –äðBLàøä úà òãé àG íà ÄÈÇÆÆÈÅÄÈÇÆÈÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìécâäMî–úîaéúî àGå úöìBç äðBLàøä,úîaéúî Bà úöìBç Bà äiðMäå.ïBòîL éaøøîBà:Bæéàì íaéî ¦¤¦§¦¨¦¨¤¤§¦§©¤¤§©§¦¨¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥
äöøiL,äiðMì õìBçå.ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà,ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa àeäL ãçàå ¤¦§¤§¥©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¨¨¤¥¦§¥
úBøòN. §¨
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‡äzôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBð.äàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä–áiç.åéáà úñeðà íãà àNBð,úzôîe §¦©¨£¨§©©§ª¨¨¥§©§©¤©©§¨©¨¥¨¨£©¨¦§ª©

åéáà;Bða úñeðà,Bða úzôîe.äãeäé éaøåéáà úzôîe åéáà úñeðàa øñBà. ¨¦£©§§ª©§©¦§¨¥©£©¨¦§ª©¨¦
·dnò äéða eøibúpL úøBibä–ïéîaéî àGå ïéöìBç àG,äMã÷a Búãìå äMã÷a àHL ïBLàø ìL BúøBä elôà, ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨§¦§§©§¦£¦¨¤¦¤¦§ª¨§¥¨¦§ª¨

äMã÷a Búãìå BúøBä éðMäå.dnò äéða eøøçzLpL äçôL ïëå. §©¥¦¨§¥¨¦§ª¨§¥¦§¨¤¦§©§§¨¤¨¦¨

hhhh.znaizn `le zvleg dpey`x ,licbdyn dpey`xd rci `l m`:äðåùàø äìéôð éãé úàöé àì ìéãâäùî äòãé àìå ìéàåä äéìò ïéîáé éðù ú÷éæãiax
.dvxiy dfi`l main xne` oerny:íéçà äòáøà ÷øôá ïðéøîà éîð éëäå .ïéîáé éðù ú÷éæ ïåòîù éáøì äéì úéìã.dipyl ulegeåäðéð úåøö åàì àäã

:ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúùë åæçî ,ïðáøã øîàî úö÷îá äúøö àéåäå ìéàåä ,àì åäééååøú éîåáéå ,äúøáç íåáéá àãç éøåèôàìcg`e ryz oa cg`
.mixyr oaàìå äðù íéùìùå ùîçì òéâä íàå ,äðù ä"ì ïá äéäéù ãò ,àåä ïè÷ úåøòù éúù éúééà àìã äîë ìëã ,äìòîì øåîàä ìëì ïéåù ïäéðù

:äîç ñéøñ äæ éøä ,äìòîì íéùøåôîä ñéøñ éðîéñ åá åàøð àìù éô ìò óà úåøòù éúù àéáä
`i`̀̀̀.dqep`d lr oi`yepáéúëã ,äúåçà åà äîà åà äúá àùéì øúåî äùà äúô åà ñðàù øçàì('ë àø÷éå)àå äùà úà ç÷é øùà ùéàå,äîà ú

:äøåú äøñà äçé÷ì êøã êì øîåì äçé÷ì äøîàð ïàëå äáéëù øîàð ïìåëá.xqe` dcedi iaxáéúëã(â"ë íéøáã)äìâé àìå åéáà úùà úà ùéà ç÷é àì
ðëðë ,åéáà ó,äéúåáåø÷î úçà åà äîà åà äúåçà åà äúá àùéì äùàä ïî ïòèðì åøñà íéîëç ìáà .äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìâé àì åéáà äàøù ó

ïéàéöåî ïéà äéìò ãùçðù äùàä úåáåø÷î åà åúúåôîå åúñåðà úåáåø÷î úçà àùðå øáò íàå .äøéáò ìâøä éãéì åúàå ãéîú íìöà äéåöî àéäù éðôî
àùéù øçàì àîù ùçéîì àëéì àúùäã ,äúåôîäå äñåðàä úúéî øçàì éøééî ,äìçúëì åìéôà òîùîã äñåðàä ìò ïéàùåð éðú÷ã ïéúéðúîå .åãéî äúåà

:äðåùàøä íò äðæé äúá
aaaa.oivleg `l:áàä ïî øàù íäì ïéà íéøâå ,ïðéòá áàä ïî äåçàã
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ìécâäMî, שהגדיל לאחר  היבמה על בא שלא –äðBLàøä– ÄÆÄÀÄÈÄÈ
úîaéúîהיבמה, àGå úöìBç,עליה ייבומים שני שזיקת לפי – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

מזיקת  יצאה לא שעדיין ונמצא כמאמר, דינה הקטן  וביאת הואיל 
הקודמת, במשנה שבארנו  כמו הראשונה, úöìBçהייבום Bà äiðMäåÀÇÀÄÈÆÆ

úîaéúî Bàמאמר שעשה בגדול  ט) ג, (לעיל ששנינו פי על ואף – ÄÀÇÆÆ
המאמר, בעלת מגזירת מתייבמת, ולא חולצת הגמורה אשתו שאף ומת,

תשע  בן ביאת חכמים עשו שלא קטן, בביאת גזרו  לא מקום מכל
מייבום הצרה את לדחות בגדול  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).כמאמר  אחת אחת אחת אחת  דעהדעהדעהדעה לפילפילפילפי ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי

מפרשים בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))ויש אחרת אחרת אחרת אחרת  דעתדעתדעתדעת על((((לפילפילפילפי חולקת משנתנו  שאמנם ,
שמא  חכמים שגזרו סובר, ההיא המשנה של התנא שכן ההיא, המשנה

צרתה  אף ולכן מתייבמות, אחד מבית הבאות יבמות שתי יאמרו:
והוא  בגדול , הדין  שנה בגדול התנא שעוסק וכיון מתייבמת; אינה

יבמות  שתי משום גוזר אינו משנתנו של התנא ואילו  לקטן; הדין
הוא  אבל  בקטן, ועוסק הואיל  קטן , התנא ונקט אחד, מבית הבאות

בגדול איגראיגראיגראיגר).).).).הדין  עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב".".".". יום יום יום יום  éaøÇÄ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
äöøiL Bæéàì íaéî :øîBà ïBòîL ביאת שמעון  רבי  שלדעת – ÄÀÅÀÇÅÀÅÆÄÀÆ

קניין  קונה ואם כלל , קונה אינה ספק גמור  קניין  קונה ספק תשע בן

לא  קונה, אינה ואם להתייבם, ומותרת אשתו הראשונה הרי גמור,
בעלה  של הייבום זיקת אלא עליה ואין  מעולם, הקטן של אשתו  היתה

äiðMìהראשון , õìBçå ונמצא קונה, אינה תשע בן  ביאת שמא – ÀÅÇÀÄÈ
לייבום  זקוקה אחת כל אלא צרות, הן ואין הראשונה, את קנה שלא

שתי לייבם ואסור קנאה, שמא מתייבמת, אינה אבל  אחר; אח מכוח
אחד . מבית הבאות ãçà,יבמות íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçàÆÈÆÆÅÇÈÄÀÆÈ

úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa àeäL ãçàå בין – ÀÆÈÆÆÆÀÄÈÈÆÅÄÀÅÀÈ
שערות, שתי  הביא שלא שנה עשרים בן  ובין אחד  ויום שנים תשע בן

שנה  וחמש שלושים בן  שיהא עד לעיל, ששנינו  מה לכל שווה דינם
ברם, כקטן. הוא נידון  שערות שתי הביא שלא זמן  שכל  אחד , ויום

הרי שערות, שתי  הביא ולא אחד ויום שנה וחמש  לשלושים משהגיע
ח  כסריס שדינו אלא דבריו , לכל גדול  ד ).הוא ח, לעיל (עיין מה
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äzôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBð את פיתה או  שאנס מי – ÀÄÇÈÂÈÀÇÇÀËÈ

אחותה, או אמה או בתה כגון קרובותיה, את לישא מותר  האשה,
בעילת  מחמת ולא קידושין, מחמת אלא האשה קרובות נאסרו  שלא

äàeNpäזנות. ìò äzôîäå ñðBàä את פיתה או  שאנס מי  – ÈÅÀÇÀÇÆÇÇÀÈ
בקידושין , לו  הנשואה אשתו כגון áiçקרובות בהן, האמור בעונש – ÇÈ

אנס  ואם (שריפה), דין בית מיתת חייב אשתו  של  בתה את אנס אם
כרת. חייב אשתו, אחות úzôîeאת ,åéáà úñeðà íãà àNBðÅÈÈÂÇÈÄÀËÇ

åéáàשכתוב כמו אביו , אשת אלא תורה אסרה שלא יח יח יח יח ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÄ
אשתו;ח ח ח ח ):):):): אינה וזו  תגלה", לא אביך אשת `mc"ערות `yep oke

Bða úzôîe ,Bða úñeðà הנשואה בנו  אשת אלא תורה אסרה שלא – ÂÇÀÀËÇÀ
שכתוב כמו בקידושין, טוטוטוטו):):):):לו  שם שם שם שם ,,,, אשת ((((שםשםשםשם תגלה לא כלתך "ערות

אשתו . אינה וזו  היא", åéáàבנך  úñeðàa øñBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÂÇÈÄ
åéáà úzôîe שנאמר א א א א ):):):):– כגכגכגכג,,,, אביו ((((דברים דברים דברים דברים  אשת את איש  יקח "לא ÀËÇÈÄ

יגלה, לא אביו  שראה כנף יהודה: רבי ודורש  אביו", כנף יגלה ולא
של יבם בשומרת זה פסוק דורש  קמא ותנא ומפותתו . אנוסתו והיינו

nw`.אביו. `pzk dklde

המפותה", ועל  האנוסה על "נושאין ברישא: ששנינו  שמה מבואר, בגמרא
בחייה  אבל והמפותה, האנוסה מיתת לאחר היינו לכתחילה, אפילו  שמשמע
לבוא  רגילה המפותה או שהאנוסה מפני קרובותיה, את לישא חכמים אסרו
עבירה. לידי  יבוא שמא חשש יש בה גס שלבו ומתוך  אותן, לבקר  לקרובותיה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dnò äéða eøibúpL úøBibä ומת נשים, נשאו שנתגיירו ולאחר – ÇÄÆÆÄÀÇÀÈÆÈÄÈ
בנים, בלא מהם ïéîaéîאחד àGå ïéöìBç àG אלא ייבום שאין – ÀÄÀÀÇÀÄ

שמדובר מעירים, ויש האב; מן אחווה להם אין  וגרים האב, מן  באחים
אחווה  להם שאין  ונמצא בקדושה, שלא ולידתם שהורתם בגרים כאן 

לזה זה הם וכזרים האם, מן  לא אף שלמה שלמה שלמה שלמה ");");");");כלל , elôàÂÄ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת
éðMäå ,äMã÷a Búãìå äMã÷a àHL ïBLàø ìL BúøBäÈÆÄÆÄÀËÈÀÅÈÄÀËÈÀÇÅÄ

äMã÷a Búãìå BúøBä,בקדושה בניה שני לה נולדו אפילו  כלומר – ÈÀÅÈÄÀËÈ
שנתעברה  בקדושה, היתה הורתו אף והשני שנתגיירה, לאחר היינו 

שלא  היתה הורתו והראשון  הואיל מקום מכל שנתגיירה, לאחר  בו
דין  בהם ואין  האב, מן אחווה ביניהם אין שנתגיירה, לפני  בקדושה,

dnòייבום. äéða eøøçzLpL äçôL ïëå מן אחווה להם אין – ÀÅÄÀÈÆÄÀÇÀÀÈÆÈÄÈ
מייבמים. ואין  חולצים ואין  האב,

izdw - zex`ean zeipyn
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Âãçà íBéå íéðL òLz ïa,ïéçà éãé ìò ìñBt àeä,Bãé ìò ïéìñBt íéçàäå;älçz ìñBt àeäL àlà,ïéçàäå ¤¥©¨¦§¤¨¥©§¥©¦§¨©¦§¦©¨¤¨¤¥§¦¨§¨©¦
óBñå älçz ïéìñBt.ãöék?Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa–ïéçà éãé ìò ìñt.ïéçà äéìò eàa, §¦§¦¨¨¥©¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦¨¨¤¨©¦

øîàî da eNòå,eöìç Bà èb eðúð–Bãé ìò eìñt. §¨¨©£¨¨§¥¨§¨§©¨
ÊBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìò àa Ck øçàå–ìñt ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨¨¤¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¨©

Bãé ìò.ïBòîL éaøøîBà:ìñt àG. ©¨©¦¦§¥¨©
ÁBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,dúøö ìò àa Ck øçàå–Bîöò éãé ìò ìñt.ïBòîL éaøøîBà: ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨©¨¨¨¨©©§¥©§©¦¦§¥

ìñt àG.Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,úîå–úîaéúî àGå úöìBç.úîå äMà àNð–Bæ éøä ¨©¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¨¥¤¤§¦§©¤¤¨¨¦¨¨¥£¥
äøeèt. §¨
ËBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,úøçà äMà àNð ìécâäMîe,úîå;äðBLàøä úà òãé àG íà ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨©¤¤¨¥¦¨©¤¨¦¨

eeee.lqet cg` meie mipy ryz oaìáà ,øîàî åì ùéå èâ åì ùéù ,øîàî äá äùò åà èâ ïúð íà åà .äàéá åúàéáã ,äéìò àá íà ïéçàì äîáéä úà
:øåîâ øîàî àìå øåîâ èâ åðéà.dlgz lqet `edy `l`äùò ë"çàå øîàî äùò ìåãâä åéçà íàù ,óåñá àìå äìçú ìñåô àåä øîàîáã ùøôî àøîâá

éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .óåñá ïéá äìçúá ïéá ãçà íåéå íéðù òùú ïá ìñåô äàéáá ìáà ,åéçàî äìñô àì ãçà íåéå íéðù òùú ïá àåäù äæ øîàî
àáä ãçà íåéå íéðù òùú ïá ,ãöéë ,ìéñô éîð óåñá åìéôà äàéá ìáà ,øîàîá ,íéøåîà íéøáã äîá .óåñå äìçú ïéìñåô ïäå äìçú ìñåô àåä àìà ,éðú÷

:'åëå åúîáé ìò
ffff.eci lr lqt:äá ïéñôåú íäéðùã øîàî øçà øîàîë äéì éåäã.lqt `l xne` y"xàéð÷ àéð÷ éà ,àéð÷ àì ÷ôñ àéð÷ ÷ôñ ù"øì òùú ïá úàéáã

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ìñô àì êëìéä ,åéçà àìå àåä àì ìòá àìù éîë äéì äåä àéð÷ àì éàå ,åéçà úàéá àéðäî àìå éøîâì
gggg.znaizn `le zvleg zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oaàì ìåãâá øîàîë àåäù ïè÷ä äæ ìù åúàéááù ,ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò ùéù

:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìòù àìå ãçà íáé ú÷éæ äéìòù éî ,íéçà 'ã ÷øôá ïðúå ,äéðù äìéôð ú÷éæ äéìò äìçå ,äðåùàø äìéôð ú÷éæ éãéî úàöé.dy` `yp
:íéçà åìå úîå ,åúîáé äðéàù.dxeht ef ixdäúåà åùò åì ä÷å÷æå ìéàåä äîáéá ìáà ,úåøòù éúù àéáéù ãò íåìë ïéð÷ åðéð÷ ïéà äàéá åúàéáã â"òàã

:øîàîë ïðáø

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

מעשה  אין התורה מן ואמנם אחד . ויום שנים תשע בן  שהוא ביבם דנה משנתנו
קונה  אחד  ויום שנים תשע בן של ביאתו שתהא תיקנו , חכמים אבל  כלום, קטן 

מאמרו  ואף גדול , של כמאמר  קניין.ביבמה קצת בה קונה

ìñBt àeä ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa,היבמה את –éãé ìò ÆÅÇÈÄÀÆÈÅÇÀÅ
ïéçà היינו מאמר, בה עשה או עליה בא שאם האחים, בשביל – ÇÄ

האחים, על נאסרת היא הרי  בשטר, או  בכסף íéçàäåÀÈÇÄשקידשה
Bãé ìò ïéìñBt; בשבילו –àeäL àlà ויום שנים תשע בן – ÀÄÇÈÆÈÆ

älçzאחד, ìñBtלפני מאמר בה עשה שאם מבואר, בגמרא – ÅÀÄÈ
האחים, על  פוסלה הוא seqa,אחיו , `l la` עשה הגדול אחיו שאם

ויום  שנים תשע בן שהוא זה מאמר  בה עשה כך ואחר  מאמר , בה

אחיו, על פסלה לא óBñåאחד , älçz ïéìñBt ïéçàäå שאפילו – ÀÈÇÄÀÄÀÄÈÈ
מאמרם  מקום מכל אחים, של  למאמרם תשע בן  של  מאמרו  קדם

היבמה. את עליו `mixenאוסר mixac dna אלא פוסל תשע בן (שאין 
seqaתחילה)? elit` zlqet d`ia la` ,xn`na משנתנו מתפרשת (כך 

מחסרא"), "חסורי של  בדרך  íBéåבגמרא, íéðL òLz ïa ?ãöékÅÇÆÅÇÈÄÀ
Bzîáé ìò àaL ãçà,מאמר האחים בה שעשו  לאחר  אפילו – ÆÈÆÈÇÀÄÀ

ìñt,היבמה את –ïéçà éãé ìò.עליהם שאסרה האחים, בשביל  – ÈÇÇÀÅÇÄ
ïéçà äéìò eàa,האחים מן  אחד  היבמה על  שבא כלומר  –eNòå ÈÈÆÈÇÄÀÈ

øîàî da או מאמר , בה עשו  או  –eöìç Bà èb eðúð,לה – ÈÇÂÈÈÀÅÈÀ
תשע, בן  של מאמרו  או ביאתו לאחר Bãéאפילו  ìò eìñt אסרו – ÈÀÇÈ

אחד. ויום שנים תשע בן אחיהם על  היבמה את

ז ה נ ש מ ר ו א ב

àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÀÇÇÈÈ
Bãé ìò ìñt ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìòÈÆÈÈÄÆÆÅÇÈÄÀÆÈÈÇÇÈ
חכמים  עשוה תשע בן  שביאת הראשון, על  היבמה את השני אסר  –

בה  תופסים ששניהם מאמר, אחר  כמאמר  זה והרי גדול, של  כמאמר
א). ה, לעיל ששנינו  ìñt(כמו àG :øîBà ïBòîL éaø בגמרא – ÇÄÄÀÅÈÇ

ספק  קונה ספק תשע בן ביאת שלדעתו שמעון , רבי של טעמו  מבואר
ביאת  ואין  לגמרי, בביאתו הראשון קנאה הרי קונה, אם קונה, אינה

אסרה  שלא ונמצא קנאה, לא השני  אף קונה, אינה ואם כלום, אחיו 
הראשון . על 

i p y m e i
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àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÀÇÇÈÈ
dúøö ìòואחר מהן  אחת על  ובא נשים, שתי המת אחיו שהניח – ÇÈÈÈ

האחרת, על  בא Bîöòכך éãé ìò ìñtעל שתיהן את אסר – ÈÇÇÀÅÇÀ
כמאמר דינה אלא גמור, קניין  קונה אינה תשע בן ביאת שכן עצמו,
בזו , ומאמר  בזו  מאמר  "עשה ד ): ה, (לעיל  שנינו  והרי גדול, של

לקיים  ואסור מאמר ; אחר מאמר  שיש  וחליצה", גיטין שני צריכות
שנאמר  שתיהן, ט ט ט ט ):):):):את כהכהכהכה,,,, את((((דברים דברים דברים דברים  יבנה לא `eig"אשר zia– "

יא). ד , (לעיל בתים שני בונה ואינו בונה הוא אחד  ïBòîLבית éaøÇÄÄÀ
ìñt àG :øîBà,תחילה שייבם יבמתו את עצמו  על אסר  לא – ÅÈÇ

רבי שלדעת הקודמת, במשנה שבארנו תשע מהטעם בן  ביאת שמעון
הראשונה  את קנה כבר הרי קונה, ואם קונה, אינה ספק קונה ספק

אינה  ואם ביאה, אחר ביאה שאין  כלום, השנייה ביאת ואין בביאתו ,
את  לקיים מותר הלכך זו, ולא זו  לא בעל לא כאילו הריהו  קונה,

ראשונה. קנה שמא יקיים, לא שנייה אבל  iaxkהראשונה; dkld oi`e
.oernyúîå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaויש – ÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÈÅ

שלישי , אח úîaéúîשם àGå úöìBç תשע בן וביאת שהואיל – ÆÆÀÄÀÇÆÆ
בעלה, של הייבום מזיקת עדיין  יצאה שלא נמצא כמאמר, דינה
עכשיו  והרי  זיקתו, גם עליה ניתוספה תשע בן אחיו  של ובביאתו

וכתוב ייבומים, שני  זיקת ה ה ה ה ):):):):עליה כה כה כה כה ,,,, מהם...((((דברים דברים דברים דברים  אחד "ומת
זיקת  שעליה ולא אחד, ייבום זיקת שעליה מי  – עליה" יבוא יבמה

מתייבמת. ולא חולצת הלכך  ט), ג, לעיל שבארנו  (כמו ייבומים שני 
úîå äMà àNð ומת אשה, נשא אחד ויום שנים תשע בן אם – ÈÈÄÈÈÅ

בנים, äøeètבלא Bæ éøäקידושי שאין  הייבום, ומן החליצה מן  – ÂÅÀÈ
כמאמר, קונה ביאתו  שתהא חכמים תיקנו  ביבמה ברם, קידושין. קטן

המת. אחיו נישואי  מכוח לו  זקוקה והיא הואיל
ט ה נ ש מ ר ו א ב

àNð ìécâäMîe ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïaÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÄÆÄÀÄÈÈ
úîå ,úøçà äMà,בנים בלא –äðBLàøä úà òãé àG íà ÄÈÇÆÆÈÅÄÈÇÆÈÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìécâäMî–úîaéúî àGå úöìBç äðBLàøä,úîaéúî Bà úöìBç Bà äiðMäå.ïBòîL éaøøîBà:Bæéàì íaéî ¦¤¦§¦¨¦¨¤¤§¦§©¤¤§©§¦¨¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥
äöøiL,äiðMì õìBçå.ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà,ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa àeäL ãçàå ¤¦§¤§¥©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¨¨¤¥¦§¥
úBøòN. §¨

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡äzôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBð.äàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä–áiç.åéáà úñeðà íãà àNBð,úzôîe §¦©¨£¨§©©§ª¨¨¥§©§©¤©©§¨©¨¥¨¨£©¨¦§ª©

åéáà;Bða úñeðà,Bða úzôîe.äãeäé éaøåéáà úzôîe åéáà úñeðàa øñBà. ¨¦£©§§ª©§©¦§¨¥©£©¨¦§ª©¨¦
·dnò äéða eøibúpL úøBibä–ïéîaéî àGå ïéöìBç àG,äMã÷a Búãìå äMã÷a àHL ïBLàø ìL BúøBä elôà, ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨§¦§§©§¦£¦¨¤¦¤¦§ª¨§¥¨¦§ª¨

äMã÷a Búãìå BúøBä éðMäå.dnò äéða eøøçzLpL äçôL ïëå. §©¥¦¨§¥¨¦§ª¨§¥¦§¨¤¦§©§§¨¤¨¦¨

hhhh.znaizn `le zvleg dpey`x ,licbdyn dpey`xd rci `l m`:äðåùàø äìéôð éãé úàöé àì ìéãâäùî äòãé àìå ìéàåä äéìò ïéîáé éðù ú÷éæãiax
.dvxiy dfi`l main xne` oerny:íéçà äòáøà ÷øôá ïðéøîà éîð éëäå .ïéîáé éðù ú÷éæ ïåòîù éáøì äéì úéìã.dipyl ulegeåäðéð úåøö åàì àäã

:ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúùë åæçî ,ïðáøã øîàî úö÷îá äúøö àéåäå ìéàåä ,àì åäééååøú éîåáéå ,äúøáç íåáéá àãç éøåèôàìcg`e ryz oa cg`
.mixyr oaàìå äðù íéùìùå ùîçì òéâä íàå ,äðù ä"ì ïá äéäéù ãò ,àåä ïè÷ úåøòù éúù éúééà àìã äîë ìëã ,äìòîì øåîàä ìëì ïéåù ïäéðù

:äîç ñéøñ äæ éøä ,äìòîì íéùøåôîä ñéøñ éðîéñ åá åàøð àìù éô ìò óà úåøòù éúù àéáä
`i`̀̀̀.dqep`d lr oi`yepáéúëã ,äúåçà åà äîà åà äúá àùéì øúåî äùà äúô åà ñðàù øçàì('ë àø÷éå)àå äùà úà ç÷é øùà ùéàå,äîà ú

:äøåú äøñà äçé÷ì êøã êì øîåì äçé÷ì äøîàð ïàëå äáéëù øîàð ïìåëá.xqe` dcedi iaxáéúëã(â"ë íéøáã)äìâé àìå åéáà úùà úà ùéà ç÷é àì
ðëðë ,åéáà ó,äéúåáåø÷î úçà åà äîà åà äúåçà åà äúá àùéì äùàä ïî ïòèðì åøñà íéîëç ìáà .äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìâé àì åéáà äàøù ó

ïéàéöåî ïéà äéìò ãùçðù äùàä úåáåø÷î åà åúúåôîå åúñåðà úåáåø÷î úçà àùðå øáò íàå .äøéáò ìâøä éãéì åúàå ãéîú íìöà äéåöî àéäù éðôî
àùéù øçàì àîù ùçéîì àëéì àúùäã ,äúåôîäå äñåðàä úúéî øçàì éøééî ,äìçúëì åìéôà òîùîã äñåðàä ìò ïéàùåð éðú÷ã ïéúéðúîå .åãéî äúåà

:äðåùàøä íò äðæé äúá
aaaa.oivleg `l:áàä ïî øàù íäì ïéà íéøâå ,ïðéòá áàä ïî äåçàã

`xephxa yexit

ìécâäMî, שהגדיל לאחר  היבמה על בא שלא –äðBLàøä– ÄÆÄÀÄÈÄÈ
úîaéúîהיבמה, àGå úöìBç,עליה ייבומים שני שזיקת לפי – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

מזיקת  יצאה לא שעדיין ונמצא כמאמר, דינה הקטן  וביאת הואיל 
הקודמת, במשנה שבארנו  כמו הראשונה, úöìBçהייבום Bà äiðMäåÀÇÀÄÈÆÆ

úîaéúî Bàמאמר שעשה בגדול  ט) ג, (לעיל ששנינו פי על ואף – ÄÀÇÆÆ
המאמר, בעלת מגזירת מתייבמת, ולא חולצת הגמורה אשתו שאף ומת,

תשע  בן ביאת חכמים עשו שלא קטן, בביאת גזרו  לא מקום מכל
מייבום הצרה את לדחות בגדול  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).כמאמר  אחת אחת אחת אחת  דעהדעהדעהדעה לפילפילפילפי ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי

מפרשים בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))ויש אחרת אחרת אחרת אחרת  דעתדעתדעתדעת על((((לפילפילפילפי חולקת משנתנו  שאמנם ,
שמא  חכמים שגזרו סובר, ההיא המשנה של התנא שכן ההיא, המשנה

צרתה  אף ולכן מתייבמות, אחד מבית הבאות יבמות שתי יאמרו:
והוא  בגדול , הדין  שנה בגדול התנא שעוסק וכיון מתייבמת; אינה

יבמות  שתי משום גוזר אינו משנתנו של התנא ואילו  לקטן; הדין
הוא  אבל  בקטן, ועוסק הואיל  קטן , התנא ונקט אחד, מבית הבאות

בגדול איגראיגראיגראיגר).).).).הדין  עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב".".".". יום יום יום יום  éaøÇÄ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
äöøiL Bæéàì íaéî :øîBà ïBòîL ביאת שמעון  רבי  שלדעת – ÄÀÅÀÇÅÀÅÆÄÀÆ

קניין  קונה ואם כלל , קונה אינה ספק גמור  קניין  קונה ספק תשע בן

לא  קונה, אינה ואם להתייבם, ומותרת אשתו הראשונה הרי גמור,
בעלה  של הייבום זיקת אלא עליה ואין  מעולם, הקטן של אשתו  היתה

äiðMìהראשון , õìBçå ונמצא קונה, אינה תשע בן  ביאת שמא – ÀÅÇÀÄÈ
לייבום  זקוקה אחת כל אלא צרות, הן ואין הראשונה, את קנה שלא

שתי לייבם ואסור קנאה, שמא מתייבמת, אינה אבל  אחר; אח מכוח
אחד . מבית הבאות ãçà,יבמות íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçàÆÈÆÆÅÇÈÄÀÆÈ

úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa àeäL ãçàå בין – ÀÆÈÆÆÆÀÄÈÈÆÅÄÀÅÀÈ
שערות, שתי  הביא שלא שנה עשרים בן  ובין אחד  ויום שנים תשע בן

שנה  וחמש שלושים בן  שיהא עד לעיל, ששנינו  מה לכל שווה דינם
ברם, כקטן. הוא נידון  שערות שתי הביא שלא זמן  שכל  אחד , ויום

הרי שערות, שתי  הביא ולא אחד ויום שנה וחמש  לשלושים משהגיע
ח  כסריס שדינו אלא דבריו , לכל גדול  ד ).הוא ח, לעיל (עיין מה
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äzôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBð את פיתה או  שאנס מי – ÀÄÇÈÂÈÀÇÇÀËÈ

אחותה, או אמה או בתה כגון קרובותיה, את לישא מותר  האשה,
בעילת  מחמת ולא קידושין, מחמת אלא האשה קרובות נאסרו  שלא

äàeNpäזנות. ìò äzôîäå ñðBàä את פיתה או  שאנס מי  – ÈÅÀÇÀÇÆÇÇÀÈ
בקידושין , לו  הנשואה אשתו כגון áiçקרובות בהן, האמור בעונש – ÇÈ

אנס  ואם (שריפה), דין בית מיתת חייב אשתו  של  בתה את אנס אם
כרת. חייב אשתו, אחות úzôîeאת ,åéáà úñeðà íãà àNBðÅÈÈÂÇÈÄÀËÇ

åéáàשכתוב כמו אביו , אשת אלא תורה אסרה שלא יח יח יח יח ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÄ
אשתו;ח ח ח ח ):):):): אינה וזו  תגלה", לא אביך אשת `mc"ערות `yep oke

Bða úzôîe ,Bða úñeðà הנשואה בנו  אשת אלא תורה אסרה שלא – ÂÇÀÀËÇÀ
שכתוב כמו בקידושין, טוטוטוטו):):):):לו  שם שם שם שם ,,,, אשת ((((שםשםשםשם תגלה לא כלתך "ערות

אשתו . אינה וזו  היא", åéáàבנך  úñeðàa øñBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÂÇÈÄ
åéáà úzôîe שנאמר א א א א ):):):):– כגכגכגכג,,,, אביו ((((דברים דברים דברים דברים  אשת את איש  יקח "לא ÀËÇÈÄ

יגלה, לא אביו  שראה כנף יהודה: רבי ודורש  אביו", כנף יגלה ולא
של יבם בשומרת זה פסוק דורש  קמא ותנא ומפותתו . אנוסתו והיינו

nw`.אביו. `pzk dklde

המפותה", ועל  האנוסה על "נושאין ברישא: ששנינו  שמה מבואר, בגמרא
בחייה  אבל והמפותה, האנוסה מיתת לאחר היינו לכתחילה, אפילו  שמשמע
לבוא  רגילה המפותה או שהאנוסה מפני קרובותיה, את לישא חכמים אסרו
עבירה. לידי  יבוא שמא חשש יש בה גס שלבו ומתוך  אותן, לבקר  לקרובותיה
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dnò äéða eøibúpL úøBibä ומת נשים, נשאו שנתגיירו ולאחר – ÇÄÆÆÄÀÇÀÈÆÈÄÈ
בנים, בלא מהם ïéîaéîאחד àGå ïéöìBç àG אלא ייבום שאין – ÀÄÀÀÇÀÄ

שמדובר מעירים, ויש האב; מן אחווה להם אין  וגרים האב, מן  באחים
אחווה  להם שאין  ונמצא בקדושה, שלא ולידתם שהורתם בגרים כאן 

לזה זה הם וכזרים האם, מן  לא אף שלמה שלמה שלמה שלמה ");");");");כלל , elôàÂÄ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת
éðMäå ,äMã÷a Búãìå äMã÷a àHL ïBLàø ìL BúøBäÈÆÄÆÄÀËÈÀÅÈÄÀËÈÀÇÅÄ

äMã÷a Búãìå BúøBä,בקדושה בניה שני לה נולדו אפילו  כלומר – ÈÀÅÈÄÀËÈ
שנתעברה  בקדושה, היתה הורתו אף והשני שנתגיירה, לאחר היינו 

שלא  היתה הורתו והראשון  הואיל מקום מכל שנתגיירה, לאחר  בו
דין  בהם ואין  האב, מן אחווה ביניהם אין שנתגיירה, לפני  בקדושה,

dnòייבום. äéða eøøçzLpL äçôL ïëå מן אחווה להם אין – ÀÅÄÀÈÆÄÀÇÀÀÈÆÈÄÈ
מייבמים. ואין  חולצים ואין  האב,

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç,úBáøòzä eìécâä,íéLð eàNðå,eúîå–úçàì ïéöìBç äòaøà,íaéî ãçàå ¨¥¨¦¤¦§¨§©§¥¤¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥©§¨¨§¦§©©§¤¨§©¥
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„dúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä,eúîå íéLð eàNðå úBáøòzä eìécâä–ïéîaéî àGå ïéöìBç älkä éða, ¨¦¨¤¦§¨©§¨¨¦§©©¨¨¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥§¥©©¨§¦§§©§¦

åéçà úLà ÷ôñ àeäL,åéáà éçà úLà ÷ôñ;ïéîaéî Bà ïéöìBç Bà äð÷fä éðáe,úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL ¤§¥¥¤¨¦§¥¥¤£¦¨¦§¥©§¥¨§¦§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤
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åéáà;älkä éðáe–íaéî ãçàå õìBç ãçà. ¨¦§¥©©¨¤¨¥§¤¨§©¥
‰dúçôL ãìåa dãìå áøòúpL úðäk–äîeøza íéìëBà elà éøä,ïøba ãçà ÷ìç íé÷ìBçå,ïéànhî ïðéàå Ÿ¤¤¤¦§¨©§¨¨¦§©¦§¨¨£¥¥§¦©§¨§§¦¥¤¤¨©Ÿ¤§¥¨¦©§¦

íéúnì,íéLð ïéàNBð ïéàå,úBìeñt ïéa úBøLk ïéa.úBáøòzä eìécâä,äæ úà äæ eøøçLå–íéLð ïéàNBð ©¥¦§¥§¦¨¦¥§¥¥§¦§¦©©£Ÿ§¦§§¤¤¤§¦¨¦

bbbb.odizecle eaxrzpy:áøòúð àìù ,éàãå ïá ïäî úçà ìëì ùéå.zg`l oivleg drax`úçà ìëã ,ïäî úçàì õìåç äòáøàä ïî úçà ìë ìù éàãå ïá
:äîáé äì õìç éøä åàì íàå ,äì íáéî éøä àéä åéçà úùà íà ,êùôð äîî äðàùé úéùéîçä ïáå .çà úùàì äì ÷ôñî.dylye `edõìåç íáéù äæ

:íìåë ïëå ,íáéî éùéîçäå íäîò íéðùå úéùéìùì ïéöìåçå åììä íéðùä ïéøæåçå .êùôð äîî íáéî éùéîçäå .åîò äùìùå úøçàì.zevilg 'céôì ,äìçú
,ïìåë úà ñðåë ãçàäå åäìåëì õìçîì äòáøàä åöîã ïéãä àåäå .÷åùì äîáéá òâôì àìã éëéä éë ,äòáøàä äì åöìçéù ãò íáéì éàùø íäî ãçà ïéàù

:íåáé úåöî àîéé÷úîå äéìéã éîøúî ãçå ãç ìëì àîìã ,éôè øéôù éëäã àìà
cccc.mixyk ezn:ïéàãåä.uleg cg`äöéìç êäá äì àéøúùà àä ,åéçà úùàì õìçå äìëä ïá àåä õìçã éàä éà ,êùôð äîî ,êãéà íáéî øãäå ,äìçú

ïáå ,éøëðä ïî úöìåçë äì àéåä ,õìç åéçà ïá úùàå äð÷æä ïá àåä õìçã éàä éàå .åì úøúåî åéçà ïá úùàã ,äð÷æä ïá àåäù êãéà äì áéñð øéôùå
:íáéî÷ øéôù äì íáéî éë äìëä

dddd.dnexza milke`:äîåøúá ïéìëåà ïäë ãáò ãçàå ïäë ãçàã.cg` wlg miwlegeåàá íà ,ãçàë ÷ìç íé÷ìåçå ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî
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ïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç זו של  בנה איזהו  ידוע ואין  – ÈÅÈÄÆÄÀÈÀÇÀÅÆ
מה  נתערב; שלא אחר בן עוד מהן  אחת לכל ויש  זו, של  בנה ואיזהו 

דוגמה  לשם אלא ואינו הוא, דווקא לאו  נשים" "חמש משנתנו  שנקטה
úBáøòzäבלבד; eìécâä,שנתערבו הבנים –eúîå ,íéLð eàNðå ÄÀÄÇÇÂÙÀÈÀÈÄÈÅ

הבנים  לחמשת מספק זקוקה מהנשים אחת כל  ונמצאת בנים, בלא –
ביניהם, יבם יש אחת לכל  שהרי נתערבו, מהם,äòaøàשלא – ÇÀÈÈ

úçàì ïéöìBç,אחיו אשת ספק היא שהרי הנשים, מחמש –ãçàå ÀÄÀÇÇÀÆÈ
dúBà íaéî אם נפשך , ממה לו היא שמותרת החליצה, לאחר – ÀÇÅÈ

חלץ  הרי לאו , ואם ייבום, מצוות בה מקיים הוא הרי היא, אחיו  אשת
לאחר . להינשא והותרה יבמה GLeלה àeääLועוד שייבם זה – ÀÈ

עמו , úøçàìשלושה ïéöìBç,הנשים מאותן –íaéî ãçàå– ÀÄÀÇÆÆÀÆÈÀÇÅ
לאחרת, וחולצים עמהם שניים ועוד  שייבמו השניים וחוזרים אותה;
עמהם  אחד  ועוד  שייבמו  השלושה וחוזרים אותה; מייבם ואחד

שייבמו  הארבעה וחוזרים אותה; מייבם ואחד לאחרת, וחולצים
אותה. מייבם והאחרון אחרונה, שנשארה לזו  òaøàוחולצים eàöîðÄÀÀÇÀÇ

úBöéìç,היבמים מן לארבעה תחילה חולצת אשה כל –íeaéå ÂÄÀÄ
úçàå úçà ìëìלשאר שחלצה לאחר מהן  אחת מייבם אחד וכל – ÀÈÇÇÀÇÇ

לייבם  והחמישי לכולן  לחלוץ ארבעה שיכולים הדין והוא הארבעה;
לכל תזדמן  שמא כמשנתנו, לנהוג שמוטב אלא כולן, את כך  אחר 

ייבום מצוות כולם ויקיימו  זקוקתו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אחד
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dúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä מהוולדות שאחד  היינו  – ÈÄÈÆÄÀÈÇÀÈÈÄÀÇÇÈÈ
אחרים, בנים עוד  ולכלתה לאשה ויש האחר , של  אביו  אחי  הוא

úBáøòzä eìécâä,שנתערבו הבנים –eúîå íéLð eàNðå– ÄÀÄÇÇÂÙÀÈÀÈÄÈÅ
בנים, älkäבלא éða,הוודאים –ïéöìBç,היבמות לשתי –àGå ÀÅÇÇÈÀÄÀ
ïéîaéî, אותן –éçà úLà ÷ôñ ,åéçà úLà ÷ôñ àeäL ÀÇÀÄÆÀÅÅÆÈÄÀÅÅÆÂÄ

åéáà ספק הכלה של  הודאי הבן לגבי  היא מהיבמות אחת שכל  – ÈÄ
לו  אסורה שהיא אביו , אחי אשת ספק לייבום, לו וזקוקה אחיו אשת

יד יד יד יד );););); יח יח יח יח ,,,, äð÷fä((((ויקראויקראויקראויקרא éðáe,הוודאים –ïéîaéî Bà ïéöìBç Bà ÀÅÇÀÅÈÀÄÀÇÀÄ
לייבם  הזקנה בני רשאים הכלה, בני להן  שחלצו  לאחר  כלומר  –

åéçàאותן, ïa úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL אחת שכל – ÆÀÅÅÆÈÄÀÅÆÆÈÄ
לפניו  שנפלה אחיו  אשת ספק הזקנה של  הבן לגבי היא מהנשים

מותרת  והיא יבמה, לה חלץ שכבר אחיו , בן אשת ספק לייבום,
אחיו . בן באשת אדם מותר שכן לו, íéøLkäלהינשא eúîכלומר – ÅÇÀÅÄ

שנתערבו , הבנים לפני נשיהן ונפלו בנים, בלא נתערבו , שלא הוודאים,
úBáøòzä éða, שנתערבו הבנים –äð÷fä éðáì אחת לכל  – ÀÅÇÇÂÙÄÀÅÇÀÅÈ

הזקנה, בני של úLàמנשיהם ÷ôñ àeäL ,ïéîaéî àGå ïéöìBçÀÄÀÀÇÀÄÆÀÅÅÆ
åéáà éçà úLàå åéçà היא הזקנה בני  של מהנשים אחת שכל – ÈÄÀÅÆÂÄÈÄ

אשת  ספק לו , הזקוקה אחיו  אשת ספק התערובת מבני  אחד  כל לגבי
לו; האסורה אביו  älkäאחי éðáeבני של  מנשיהם אחת ולכל – ÀÅÇÇÈ

התערובות,ãçàהכלה, מבני  –õìBçתחיל לה íaéîה,– ãçàå ÆÈÅÀÆÈÀÇÅ
הוא  הרי  היא, אחיו אשת אם נפשך , ממה החליצה לאחר אותה –
ולאחר היא, אחיו בן אשת הרי  לאו, ואם ייבום, מצוות בה מקיים

לו . היא מותרת הרי חליצתה
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úðäk,כהן אשת –dúçôL ãìåa dãìå áøòúpLשאחד היינו  – ÙÆÆÆÄÀÈÇÀÈÈÄÀÇÄÀÈÈ
כהן, של עבדו  ואחד  כהן  äîeøzaמהם íéìëBà elà éøä שאף – ÂÅÅÀÄÇÀÈ

תרומה, באכילת מותר כהן  של ïøbaעבדו  ãçà ÷ìç íé÷ìBçåÀÀÄÅÆÆÈÇÙÆ
בתרומה  אחד חלק אלא להם נותנים שאין להשמיענו צורך  אין  –

אלא  כהן , הוא בלבד  מהם אחד שהרי הגורן, על  לכהנים שמחלקים
להשמיע באה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))שמשנתנו בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא להם ((((כמפורשכמפורשכמפורשכמפורש חולקים שאין  ,

אין  זה בלא זה אבל כאחד , לגורן באו  כן אם אלא הגורן  על תרומה

עמו , רבו כן אם אלא לעבד תרומה חולקים שאין לפי להם, חולקים
לכהונה; בנותיו להשיא היינו  ליוחסין, להעלותו  יבואו  ïðéàåÀÅÈשמא

íéúnì ïéànhî,לחומרא והולכים הוא, כהן ספק אחד  שכל – ÄÇÀÄÇÅÄ
úBìeñt ïéa úBøLk ïéa ,íéLð ïéàNBð ïéàå אסורות שכשרות – ÀÅÀÄÈÄÅÀÅÅÀ

עבד, ספק כהן  ספק מהם אחד כל  והרי לכהן, אסורות ופסולות לעבד,
לחומרא, איסור  äæוספק úà äæ eøøçLå ,úBáøòzä eìécâäÄÀÄÇÇÂÙÀÄÀÀÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

äpäkì úBéeàø;íéúnì ïéànhî ïðéàå,eànhð íàå–íéòaøàä úà ïéâôBñ ïðéà;äîeøza íéìëBà ïðéàå,íàå §©§ª¨§¥¨¦©§¦©¥¦§¦¦©§¥¨§¦¤¨©§¨¦§¥¨§¦©§¨§¦
eìëà–ïéîlLî ïðéàLîçå ïø÷;ïøbä ìò ïé÷ìBç ïðéàå;ïéøëBîeäîeøzä úà,íälL íéîcäå;íé÷ìBç ïðéàå ¨§¥¨§©§¦¤¤¨Ÿ¤§¥¨§¦©©Ÿ¤§¦¤©§¨§©¨¦¤¨¤§¥¨§¦

Lc÷nä éLã÷a,íéLã÷ íäì ïéðúBð ïéàå,íãiî íälL ïéàéöBî ïéàå;òBøfä ïî ïéøeèôe,äáwä ïîe íééçlä ïîe; §¨§¥©¦§¨§¥§¦¨¤¨¨¦§¥¦¦¤¨¤¦¨¨§¦¦©§©¦©§¨©¦¦©¥¨
áàzñiL ãò äòBø àäé BøBëáe;ìàøNé éøîçå íéðäë éøîç åéìò ïéðúBðåíé. §§¥¤©¤¦§¨¥§§¦¨¨ª§¥Ÿ£¦§ª§¥¦§§¥¦

ÂGL dìòa øçà äúäL àHL éîíéLãç äL,äãìéå úàOðå,ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå,äòáL ïa íà ¦¤¨£¨©©©£¨§¨¢¨¦§¦¥§¨§¨§¥¨©¦¤¦§¨¨¦¦¤¦§¨
ïBøçàì,éðMä ïî íéðáe ïBLàøä ïî íéða dì eéä–ïéîaéî àGå ïéöìBç;íaéî àGå õìBç íäì àeä ïëå.eéä ¨©£¨¨¨¦¦¨¦¨¦¦©¥¦§¦§§©§¦§¥¨¤¥§§©¥¨

éðMä ïî íéçàå ïBLàøä ïî íéçà Bì,íàä dúBàî àHL–íaéîe õìBç àeä;íäå,íaéî ãçàå õìBç ãçà. ©¦¦¨¦§©¦¦©¥¦¤¥¨¨¥¥§©¥§¥¤¨¥§¤¨§©¥

:àðà ïäë åàì àðà øîà.oinlyn oi`:à÷éôñî àðåîî ïðé÷ôî àìå ,àðà ïäë øîà ãç ìëã.dnexzd oixkeneïäëì äúåà ïéðúåð ïéà ïúàåáú úîåøú
:ïäìù íéîãäå ïäëì äúåà ïéøëåî àìà äìëàì ïäì øùôà éà íå÷î ìëîå ,àðà ïäë åàìã äéàø éúééà øîà ãç ìëã ,äúåà ïéùéøôîùëmiwleg oi`e

.ycwnd iycwa:ìå÷ùå úà ïäëã äéàø éúééà ïðéøîà åäééðéî ãç ìëìã ,íéùã÷ úåøåò ïåâë.miycw mdl oipzep oi`e:áéø÷äì.mdly oi`iven oi`eïåâë
:áàúñéù ãò äòøéå ,ïãéî åúåà ïéàéöåî ïéà øåëá íäì ãìåð íàmipdk ixnege l`xyi ixneg.éðôá áø÷å ìàøùé úçðîë úöî÷ð ïúçðîù ,àøîâá ùøôî

:ìéìë àéäù íéðäë úçðîë úôøùð àìà ìàøùé úçðîë ïéìëàð äéøééù ïéàå ,åîöò
eeee.oinain `le oivleg odíàä ïî ïäéçà àåä éøäå àåä ïåøçàä ïá àîù ,ïéîáéî àìå .äéä íäéáà ïá àîù õìåç ïåùàøä éðáî ãçàå .÷ôñ ìù åúùàì

:íáéî àìå ïäéúåùðì õìåç àåä ïëå .ïåøçàä éðá ïëå .úøëá ïäéìò åúùàå áàä ïî àìå.oexg`d one oey`xd on mig` el eid:íàä äúåàî àìù`ed
.main e` uleg e`ïëå .÷åùì äîáéá é÷åôñì àëéìã àåä àìà çà íù ïéàù ïåâëå ,åìöà àéä úéøëð ,åàì íàå ,áåè éøä àåä åéçà íà ,ïåùàøä ïá úùàì
:ïåøçàä ïá úùàì.main cg`e uleg cg` mdíåùîå .àéä úéøëð åàì íàå ,áåè éøä àéä åúîáé íà .íáéî åøéáçå äì õìåç ïåøçàä ïá åà ïåùàøä ïá åà

:äîáé äì õìç éøäù ùçéîì àëéì ÷åùì äîáé

`xephxa yexit

ואין  הואיל  זה, את זה שישחררו  אותם שכופים מבואר , בגמרא –

זה, את זה ששחררו ולאחר  תיקון ; úBéeàøלהם íéLð ïéàNBðÀÄÈÄÀ
äpäkì; כהן מהם אחד שהרי פסולות, ולא לכהונה; כשרות –ïðéàå ÇÀËÈÀÅÈ

íéúnì ïéànhî, הכהן הוא שמא –eànhð íàå,למתים –ïðéà ÄÇÀÄÇÅÄÀÄÄÇÀÅÈ
íéòaøàä úà ïéâôBñ מלקות אחת) (חסר ארבעים מקבלים אינם – ÀÄÆÈÇÀÈÄ

יטמא" לא "לנפש הלאו : על  שעברו א א א א ),),),),מפני  כאכאכאכא,,,, שכל((((ויקראויקראויקראויקרא לפי

כהן ; שאינו בטענה עצמו  פוטר מהם äîeøzaאחד íéìëBà ïðéàåÀÅÈÀÄÇÀÈ
בתרומה; לאכול  שאסור  כישראל, דינו משוחרר  שעבד –eìëà íàåÀÄÈÀ

בשוגג, תרומה –Lîçå ïø÷ ïéîlLî ïðéà מהם אחד  שכל  – ÅÈÀÇÀÄÆÆÈÙÆ
מספק; ממון  מוציאים ואין  אני, כהן ïøbäאומר : ìò ïé÷ìBç ïðéàåÀÅÈÀÄÇÇÙÆ

הגורן , על אותה שמחלקים בתרומה אחד חלק אפילו נוטלים ואינם –
שמא  שחוששים מפני כאחד, באים והם כהן מהם שאחד  פי על  אף

לאכלה; לכהנים,ïéøëBîeיבואו –äîeøzä úà מפרישים שהם – ÀÄÆÇÀÈ
íälLמתבואתם, íéîcäå לכהן ליתן חייבים הם שאין כלומר – ÀÇÈÄÆÈÆ

שאיני ראיה הבא לכהן: אומר  מהם אחד שכל תבואתם, תרומת את
לכהנים  אותה מוכרים הם הרי לאכלה, להם ואסור הואיל אבל  כהן ,

שלהם; Lc÷näוהדמים éLã÷a íé÷ìBç ïðéàå נוטלים אינם – ÀÅÈÀÄÀÈÀÅÇÄÀÈ
הקדשים, בעורות כגון אכילה, בני  שאינם בקדשים אפילו  חלק

אתה". שכהן  ראיה "הבא מהם: אחד לכל  ïéðúBðשאומרים ïéàåÀÅÀÄ
íéLã÷ íäì:מפרשים ויש להקריב. קרבנות –mdl mipzep oi` ÈÆÈÈÄ

miycw,וחרמים בכורות כגון –íãiî íälL ïéàéöBî ïéàå– ÀÅÄÄÆÈÆÄÈÈ
קדשיהם  לתת אותם כופים אין  עולה או אשם או  חטאת חייבים היו  אם
משמר ולכל כהן לכל ליתנם הם רשאים אלא משמר, לאנשי  אלו 

ב ב ב ב ))))שירצו צט צט צט צט ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  אין ((((רשרשרשרש""""יייי בכור  להם נולד  אם כגון  אחר: פירוש ;
מידם אותו אני;((((שם שם שם שם ))))מוציאין  כהן אומר: מהם אחד שכל ,ïéøeèôeÀÄ

äáwä ïîe íééçlä ïîe ,òBøfä ïîבהם שכתוב יח יח יח יח ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÄÇÀÇÄÇÀÈÇÄÄÇÅÈ
ודרשו:גגגג):):):): הזבח" זובחי  מאת העם מאת הכהנים משפט יהיה "וזה

mrd z`n;הכהנים מאת מהםBøBëáeולא אחד כל של  ((((עיין עיין עיין עיין – À
הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש ),),),), áàzñiLהגהות הגהות הגהות הגהות  ãò äòBø àäé, ויאכלוהו מום בו שיפול – ÀÅÆÇÆÄÀÈÅ

תם כשהוא ואילו מום; בעל  בכור לאכול  מותר  ישראל  (ilaשאף
(men כשהוא שהבכור  אוכלו , המקריבו  וכהן אמוריו, להקריב צריך ,

לכהנים אלא נאכל אינו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););תם åéìò((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ïéðúBðåכל על – ÀÀÄÈÈ
מהם, íéìàøNéאחד  éøîçå íéðäë éøîç מבארים בגמרא – ËÀÅÙÂÄÀËÀÅÄÀÀÅÄ

על קרב והקומץ נקמצת, ישראל  מנחת שכן מנחתם, לענין  זו פיסקה
ובאה  נשרפת, כולה כהן מנחת ואילו  לכהנים, נאכל  והשאר  המזבח

נקמצת, היא הרי  מנחה הביא מאלו  אחד  שאם להשמיענו , המשנה

שהקומץ  היינו  כהנים, כמנחת נאכלים, שייריה ואין ישראל, כמנחת
קרבים, השיירים ואין הדשן. בבית נשרפים והשיירים עצמו בפני קרב

לה'" אשה ממנו תקטירו  "לא שדרשו: יא יא יא יא ))))לפי  בבבב,,,, שממנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל –

לאישים, הולך  ממנו  שחלק כל כלומר תקטירו, בבל הוא הרי לאישים
להקריבם ראויים אינם השיריים קרב, שהקומץ זו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;כגון ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שלושה  לה שיהיו  עד תינשא לא נתגרשה או  שנתאלמנה שאשה שנינו, י ) (ד , לעיל 

בגרושה  או באלמנה דנה משנתנו  – שגירשה. מיום או בעלה שמת מיום חדשים

ספק  לראשון  תשעה בן ספק שהוא בן לה ונולד חדשים, שלושה לפני שנישאה

הקדמנו וכבר וחליצה; ייבום לענין  ספק אותו של  דינו  מה לאחרון , שבעה בן 

האם. מן באחים ולא האב מן  באחים אלא ייבום מצוות שאין  למסכתנו ), (בפתיחה

dìòa øçà äúäL àHL éî, ממנו נתגרשה או  שנתאלמנה – ÄÆÈÂÈÇÇÇÂÈ
GLíéLãç äL,(י (ד, לעיל  ששנינו  כדין  –úàOðå,לאחר – ÀÈÃÈÄÀÄÅ

äãìéå,בן –äòáL ïa íà ,ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ÀÈÀÈÀÅÈÇÄÆÄÀÈÈÄÄÆÄÀÈ
ïBøçàì אם הראשון, מבעלה הריון  חדשי  לתשעה הבן נולד  אם – ÈÇÂ

ומת  אשה ונשא בן  אותו וגדל האחרון ; מבעלה חדשים לשבעה נולד
בנים, ïBLàøäבלא ïî íéða dì eéä,הראשון מבעלה –íéðáe ÈÈÈÄÄÈÄÈÄ
éðMä ïî, השני מבעלה בנים ועוד  –ïéöìBç מן אחד  בנה – ÄÇÅÄÀÄ

שלגבי ספק, אותו  של  לאלמנתו  חולצין השני  מן אחד  ובנה הראשון 

מאביו, אחיו  בעלה היה שמא ספק יש מהם אחד  ïéîaéîכל  àGåÀÀÇÀÄ
האב  מן אחיו  בעלה היה לא שמא חוששים מהם אחד  כל  שלגבי  –

לו . היא ואסורה האם, מן íäìאלא àeä ïëå מן בניה מתו אם – ÀÅÈÆ
לייבום, הספק לפני נשיהם ונפלו השני מן  בניה או  õìBçÅהראשון

íaéî àGå היה לא היבמה של המת בעלה שמא הטעם, מאותו – ÀÀÇÅ
האם. מן  אלא האב מן  Bìאחיו eéä,זה לספק –ïBLàøä ïî íéçà ÈÇÄÄÈÄ

íàä dúBàî àHL ,éðMä ïî íéçàå לבעלה שהיה היינו – ÀÇÄÄÇÅÄÆÅÈÈÅ
נשים  נשאו  ואלו השני, לבעלה וכן אחרת, מאשה בן אמו  של  הראשון 

בנים, בלא הספק,àeäומתו  –íaéîe õìBç מייבם או  חולץ – ÅÀÇÅ
אחיו  בעלה היה שאם השני , של  בנו ולאשת הראשון  של בנו לאשת
אשתו  הרי  אחיו , היה לא ואם ייבום, מצוות בה מקיים הריהו מאביו ,

אחר, אח שם היה שאם הוא, אלא אח שם שאין וכגון לו ; היא נכרית
האחר. האח לה שיחלוץ עד  לאחר  להינשא היא האחים íäåאסורה – ÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç,úBáøòzä eìécâä,íéLð eàNðå,eúîå–úçàì ïéöìBç äòaøà,íaéî ãçàå ¨¥¨¦¤¦§¨§©§¥¤¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥©§¨¨§¦§©©§¤¨§©¥
dúBà.GLe àeäúøçàì ïéöìBç äL,íaéî ãçàå.ðúçàå úçà ìëì íeaéå úBöéìç òaøà eàöî. ¨§¨§¦§©¤¤§¤¨§©¥¦§§©§©£¦§¦§¨©©§©©
„dúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä,eúîå íéLð eàNðå úBáøòzä eìécâä–ïéîaéî àGå ïéöìBç älkä éða, ¨¦¨¤¦§¨©§¨¨¦§©©¨¨¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥§¥©©¨§¦§§©§¦

åéçà úLà ÷ôñ àeäL,åéáà éçà úLà ÷ôñ;ïéîaéî Bà ïéöìBç Bà äð÷fä éðáe,úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL ¤§¥¥¤¨¦§¥¥¤£¦¨¦§¥©§¥¨§¦§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤
åéçà ïa.íéøLkä eúî,äð÷fä éðáì úBáøòzä éða–ïéîaéî àGå ïéöìBç,éçà úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL ¤¨¦¥©§¥¦§¥©©£Ÿ¦§¥©§¥¨§¦§§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤£¦

åéáà;älkä éðáe–íaéî ãçàå õìBç ãçà. ¨¦§¥©©¨¤¨¥§¤¨§©¥
‰dúçôL ãìåa dãìå áøòúpL úðäk–äîeøza íéìëBà elà éøä,ïøba ãçà ÷ìç íé÷ìBçå,ïéànhî ïðéàå Ÿ¤¤¤¦§¨©§¨¨¦§©¦§¨¨£¥¥§¦©§¨§§¦¥¤¤¨©Ÿ¤§¥¨¦©§¦

íéúnì,íéLð ïéàNBð ïéàå,úBìeñt ïéa úBøLk ïéa.úBáøòzä eìécâä,äæ úà äæ eøøçLå–íéLð ïéàNBð ©¥¦§¥§¦¨¦¥§¥¥§¦§¦©©£Ÿ§¦§§¤¤¤§¦¨¦

bbbb.odizecle eaxrzpy:áøòúð àìù ,éàãå ïá ïäî úçà ìëì ùéå.zg`l oivleg drax`úçà ìëã ,ïäî úçàì õìåç äòáøàä ïî úçà ìë ìù éàãå ïá
:äîáé äì õìç éøä åàì íàå ,äì íáéî éøä àéä åéçà úùà íà ,êùôð äîî äðàùé úéùéîçä ïáå .çà úùàì äì ÷ôñî.dylye `edõìåç íáéù äæ

:íìåë ïëå ,íáéî éùéîçäå íäîò íéðùå úéùéìùì ïéöìåçå åììä íéðùä ïéøæåçå .êùôð äîî íáéî éùéîçäå .åîò äùìùå úøçàì.zevilg 'céôì ,äìçú
,ïìåë úà ñðåë ãçàäå åäìåëì õìçîì äòáøàä åöîã ïéãä àåäå .÷åùì äîáéá òâôì àìã éëéä éë ,äòáøàä äì åöìçéù ãò íáéì éàùø íäî ãçà ïéàù

:íåáé úåöî àîéé÷úîå äéìéã éîøúî ãçå ãç ìëì àîìã ,éôè øéôù éëäã àìà
cccc.mixyk ezn:ïéàãåä.uleg cg`äöéìç êäá äì àéøúùà àä ,åéçà úùàì õìçå äìëä ïá àåä õìçã éàä éà ,êùôð äîî ,êãéà íáéî øãäå ,äìçú

ïáå ,éøëðä ïî úöìåçë äì àéåä ,õìç åéçà ïá úùàå äð÷æä ïá àåä õìçã éàä éàå .åì úøúåî åéçà ïá úùàã ,äð÷æä ïá àåäù êãéà äì áéñð øéôùå
:íáéî÷ øéôù äì íáéî éë äìëä

dddd.dnexza milke`:äîåøúá ïéìëåà ïäë ãáò ãçàå ïäë ãçàã.cg` wlg miwlegeåàá íà ,ãçàë ÷ìç íé÷ìåçå ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî
:åîò åáø ïë íà àìà ãáòì äîåøú íé÷ìåç ïéà àðú éàä øáñ÷ã ,íäì ïé÷ìåç ïéà äæ àìá äæ ìáà ,íäì íéðúåð ãçàë ïøåâä ìò íäéðùoia zexyk oia

.zeleqt:àøîåçì àøåñéà ÷ôñå ,ïäëì úåøåñà úåìåñôå ãáòì úåøåñà úåøùë ,ãáò ÷ôñ ïäë ÷ôñ íäî ãçà ìëã.mirax`d z` oibteq oi`ãç ìëã

`xephxa yexit
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ïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç זו של  בנה איזהו  ידוע ואין  – ÈÅÈÄÆÄÀÈÀÇÀÅÆ
מה  נתערב; שלא אחר בן עוד מהן  אחת לכל ויש  זו, של  בנה ואיזהו 

דוגמה  לשם אלא ואינו הוא, דווקא לאו  נשים" "חמש משנתנו  שנקטה
úBáøòzäבלבד; eìécâä,שנתערבו הבנים –eúîå ,íéLð eàNðå ÄÀÄÇÇÂÙÀÈÀÈÄÈÅ

הבנים  לחמשת מספק זקוקה מהנשים אחת כל  ונמצאת בנים, בלא –
ביניהם, יבם יש אחת לכל  שהרי נתערבו, מהם,äòaøàשלא – ÇÀÈÈ

úçàì ïéöìBç,אחיו אשת ספק היא שהרי הנשים, מחמש –ãçàå ÀÄÀÇÇÀÆÈ
dúBà íaéî אם נפשך , ממה לו היא שמותרת החליצה, לאחר – ÀÇÅÈ

חלץ  הרי לאו , ואם ייבום, מצוות בה מקיים הוא הרי היא, אחיו  אשת
לאחר . להינשא והותרה יבמה GLeלה àeääLועוד שייבם זה – ÀÈ

עמו , úøçàìשלושה ïéöìBç,הנשים מאותן –íaéî ãçàå– ÀÄÀÇÆÆÀÆÈÀÇÅ
לאחרת, וחולצים עמהם שניים ועוד  שייבמו השניים וחוזרים אותה;
עמהם  אחד  ועוד  שייבמו  השלושה וחוזרים אותה; מייבם ואחד

שייבמו  הארבעה וחוזרים אותה; מייבם ואחד לאחרת, וחולצים
אותה. מייבם והאחרון אחרונה, שנשארה לזו  òaøàוחולצים eàöîðÄÀÀÇÀÇ

úBöéìç,היבמים מן לארבעה תחילה חולצת אשה כל –íeaéå ÂÄÀÄ
úçàå úçà ìëìלשאר שחלצה לאחר מהן  אחת מייבם אחד וכל – ÀÈÇÇÀÇÇ

לייבם  והחמישי לכולן  לחלוץ ארבעה שיכולים הדין והוא הארבעה;
לכל תזדמן  שמא כמשנתנו, לנהוג שמוטב אלא כולן, את כך  אחר 

ייבום מצוות כולם ויקיימו  זקוקתו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אחד

ד ה נ ש מ ר ו א ב

dúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä מהוולדות שאחד  היינו  – ÈÄÈÆÄÀÈÇÀÈÈÄÀÇÇÈÈ
אחרים, בנים עוד  ולכלתה לאשה ויש האחר , של  אביו  אחי  הוא

úBáøòzä eìécâä,שנתערבו הבנים –eúîå íéLð eàNðå– ÄÀÄÇÇÂÙÀÈÀÈÄÈÅ
בנים, älkäבלא éða,הוודאים –ïéöìBç,היבמות לשתי –àGå ÀÅÇÇÈÀÄÀ
ïéîaéî, אותן –éçà úLà ÷ôñ ,åéçà úLà ÷ôñ àeäL ÀÇÀÄÆÀÅÅÆÈÄÀÅÅÆÂÄ

åéáà ספק הכלה של  הודאי הבן לגבי  היא מהיבמות אחת שכל  – ÈÄ
לו  אסורה שהיא אביו , אחי אשת ספק לייבום, לו וזקוקה אחיו אשת

יד יד יד יד );););); יח יח יח יח ,,,, äð÷fä((((ויקראויקראויקראויקרא éðáe,הוודאים –ïéîaéî Bà ïéöìBç Bà ÀÅÇÀÅÈÀÄÀÇÀÄ
לייבם  הזקנה בני רשאים הכלה, בני להן  שחלצו  לאחר  כלומר  –

åéçàאותן, ïa úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL אחת שכל – ÆÀÅÅÆÈÄÀÅÆÆÈÄ
לפניו  שנפלה אחיו  אשת ספק הזקנה של  הבן לגבי היא מהנשים

מותרת  והיא יבמה, לה חלץ שכבר אחיו , בן אשת ספק לייבום,
אחיו . בן באשת אדם מותר שכן לו, íéøLkäלהינשא eúîכלומר – ÅÇÀÅÄ

שנתערבו , הבנים לפני נשיהן ונפלו בנים, בלא נתערבו , שלא הוודאים,
úBáøòzä éða, שנתערבו הבנים –äð÷fä éðáì אחת לכל  – ÀÅÇÇÂÙÄÀÅÇÀÅÈ

הזקנה, בני של úLàמנשיהם ÷ôñ àeäL ,ïéîaéî àGå ïéöìBçÀÄÀÀÇÀÄÆÀÅÅÆ
åéáà éçà úLàå åéçà היא הזקנה בני  של מהנשים אחת שכל – ÈÄÀÅÆÂÄÈÄ

אשת  ספק לו , הזקוקה אחיו  אשת ספק התערובת מבני  אחד  כל לגבי
לו; האסורה אביו  älkäאחי éðáeבני של  מנשיהם אחת ולכל – ÀÅÇÇÈ

התערובות,ãçàהכלה, מבני  –õìBçתחיל לה íaéîה,– ãçàå ÆÈÅÀÆÈÀÇÅ
הוא  הרי  היא, אחיו אשת אם נפשך , ממה החליצה לאחר אותה –
ולאחר היא, אחיו בן אשת הרי  לאו, ואם ייבום, מצוות בה מקיים

לו . היא מותרת הרי חליצתה

i y i n g m e i
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úðäk,כהן אשת –dúçôL ãìåa dãìå áøòúpLשאחד היינו  – ÙÆÆÆÄÀÈÇÀÈÈÄÀÇÄÀÈÈ
כהן, של עבדו  ואחד  כהן  äîeøzaמהם íéìëBà elà éøä שאף – ÂÅÅÀÄÇÀÈ

תרומה, באכילת מותר כהן  של ïøbaעבדו  ãçà ÷ìç íé÷ìBçåÀÀÄÅÆÆÈÇÙÆ
בתרומה  אחד חלק אלא להם נותנים שאין להשמיענו צורך  אין  –

אלא  כהן , הוא בלבד  מהם אחד שהרי הגורן, על  לכהנים שמחלקים
להשמיע באה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))שמשנתנו בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא להם ((((כמפורשכמפורשכמפורשכמפורש חולקים שאין  ,

אין  זה בלא זה אבל כאחד , לגורן באו  כן אם אלא הגורן  על תרומה

עמו , רבו כן אם אלא לעבד תרומה חולקים שאין לפי להם, חולקים
לכהונה; בנותיו להשיא היינו  ליוחסין, להעלותו  יבואו  ïðéàåÀÅÈשמא

íéúnì ïéànhî,לחומרא והולכים הוא, כהן ספק אחד  שכל – ÄÇÀÄÇÅÄ
úBìeñt ïéa úBøLk ïéa ,íéLð ïéàNBð ïéàå אסורות שכשרות – ÀÅÀÄÈÄÅÀÅÅÀ

עבד, ספק כהן  ספק מהם אחד כל  והרי לכהן, אסורות ופסולות לעבד,
לחומרא, איסור  äæוספק úà äæ eøøçLå ,úBáøòzä eìécâäÄÀÄÇÇÂÙÀÄÀÀÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

äpäkì úBéeàø;íéúnì ïéànhî ïðéàå,eànhð íàå–íéòaøàä úà ïéâôBñ ïðéà;äîeøza íéìëBà ïðéàå,íàå §©§ª¨§¥¨¦©§¦©¥¦§¦¦©§¥¨§¦¤¨©§¨¦§¥¨§¦©§¨§¦
eìëà–ïéîlLî ïðéàLîçå ïø÷;ïøbä ìò ïé÷ìBç ïðéàå;ïéøëBîeäîeøzä úà,íälL íéîcäå;íé÷ìBç ïðéàå ¨§¥¨§©§¦¤¤¨Ÿ¤§¥¨§¦©©Ÿ¤§¦¤©§¨§©¨¦¤¨¤§¥¨§¦

Lc÷nä éLã÷a,íéLã÷ íäì ïéðúBð ïéàå,íãiî íälL ïéàéöBî ïéàå;òBøfä ïî ïéøeèôe,äáwä ïîe íééçlä ïîe; §¨§¥©¦§¨§¥§¦¨¤¨¨¦§¥¦¦¤¨¤¦¨¨§¦¦©§©¦©§¨©¦¦©¥¨
áàzñiL ãò äòBø àäé BøBëáe;ìàøNé éøîçå íéðäë éøîç åéìò ïéðúBðåíé. §§¥¤©¤¦§¨¥§§¦¨¨ª§¥Ÿ£¦§ª§¥¦§§¥¦

ÂGL dìòa øçà äúäL àHL éîíéLãç äL,äãìéå úàOðå,ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå,äòáL ïa íà ¦¤¨£¨©©©£¨§¨¢¨¦§¦¥§¨§¨§¥¨©¦¤¦§¨¨¦¦¤¦§¨
ïBøçàì,éðMä ïî íéðáe ïBLàøä ïî íéða dì eéä–ïéîaéî àGå ïéöìBç;íaéî àGå õìBç íäì àeä ïëå.eéä ¨©£¨¨¨¦¦¨¦¨¦¦©¥¦§¦§§©§¦§¥¨¤¥§§©¥¨

éðMä ïî íéçàå ïBLàøä ïî íéçà Bì,íàä dúBàî àHL–íaéîe õìBç àeä;íäå,íaéî ãçàå õìBç ãçà. ©¦¦¨¦§©¦¦©¥¦¤¥¨¨¥¥§©¥§¥¤¨¥§¤¨§©¥

:àðà ïäë åàì àðà øîà.oinlyn oi`:à÷éôñî àðåîî ïðé÷ôî àìå ,àðà ïäë øîà ãç ìëã.dnexzd oixkeneïäëì äúåà ïéðúåð ïéà ïúàåáú úîåøú
:ïäìù íéîãäå ïäëì äúåà ïéøëåî àìà äìëàì ïäì øùôà éà íå÷î ìëîå ,àðà ïäë åàìã äéàø éúééà øîà ãç ìëã ,äúåà ïéùéøôîùëmiwleg oi`e

.ycwnd iycwa:ìå÷ùå úà ïäëã äéàø éúééà ïðéøîà åäééðéî ãç ìëìã ,íéùã÷ úåøåò ïåâë.miycw mdl oipzep oi`e:áéø÷äì.mdly oi`iven oi`eïåâë
:áàúñéù ãò äòøéå ,ïãéî åúåà ïéàéöåî ïéà øåëá íäì ãìåð íàmipdk ixnege l`xyi ixneg.éðôá áø÷å ìàøùé úçðîë úöî÷ð ïúçðîù ,àøîâá ùøôî

:ìéìë àéäù íéðäë úçðîë úôøùð àìà ìàøùé úçðîë ïéìëàð äéøééù ïéàå ,åîöò
eeee.oinain `le oivleg odíàä ïî ïäéçà àåä éøäå àåä ïåøçàä ïá àîù ,ïéîáéî àìå .äéä íäéáà ïá àîù õìåç ïåùàøä éðáî ãçàå .÷ôñ ìù åúùàì

:íáéî àìå ïäéúåùðì õìåç àåä ïëå .ïåøçàä éðá ïëå .úøëá ïäéìò åúùàå áàä ïî àìå.oexg`d one oey`xd on mig` el eid:íàä äúåàî àìù`ed
.main e` uleg e`ïëå .÷åùì äîáéá é÷åôñì àëéìã àåä àìà çà íù ïéàù ïåâëå ,åìöà àéä úéøëð ,åàì íàå ,áåè éøä àåä åéçà íà ,ïåùàøä ïá úùàì
:ïåøçàä ïá úùàì.main cg`e uleg cg` mdíåùîå .àéä úéøëð åàì íàå ,áåè éøä àéä åúîáé íà .íáéî åøéáçå äì õìåç ïåøçàä ïá åà ïåùàøä ïá åà

:äîáé äì õìç éøäù ùçéîì àëéì ÷åùì äîáé
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ואין  הואיל  זה, את זה שישחררו  אותם שכופים מבואר , בגמרא –

זה, את זה ששחררו ולאחר  תיקון ; úBéeàøלהם íéLð ïéàNBðÀÄÈÄÀ
äpäkì; כהן מהם אחד שהרי פסולות, ולא לכהונה; כשרות –ïðéàå ÇÀËÈÀÅÈ

íéúnì ïéànhî, הכהן הוא שמא –eànhð íàå,למתים –ïðéà ÄÇÀÄÇÅÄÀÄÄÇÀÅÈ
íéòaøàä úà ïéâôBñ מלקות אחת) (חסר ארבעים מקבלים אינם – ÀÄÆÈÇÀÈÄ

יטמא" לא "לנפש הלאו : על  שעברו א א א א ),),),),מפני  כאכאכאכא,,,, שכל((((ויקראויקראויקראויקרא לפי

כהן ; שאינו בטענה עצמו  פוטר מהם äîeøzaאחד íéìëBà ïðéàåÀÅÈÀÄÇÀÈ
בתרומה; לאכול  שאסור  כישראל, דינו משוחרר  שעבד –eìëà íàåÀÄÈÀ

בשוגג, תרומה –Lîçå ïø÷ ïéîlLî ïðéà מהם אחד  שכל  – ÅÈÀÇÀÄÆÆÈÙÆ
מספק; ממון  מוציאים ואין  אני, כהן ïøbäאומר : ìò ïé÷ìBç ïðéàåÀÅÈÀÄÇÇÙÆ

הגורן , על אותה שמחלקים בתרומה אחד חלק אפילו נוטלים ואינם –
שמא  שחוששים מפני כאחד, באים והם כהן מהם שאחד  פי על  אף

לאכלה; לכהנים,ïéøëBîeיבואו –äîeøzä úà מפרישים שהם – ÀÄÆÇÀÈ
íälLמתבואתם, íéîcäå לכהן ליתן חייבים הם שאין כלומר – ÀÇÈÄÆÈÆ

שאיני ראיה הבא לכהן: אומר  מהם אחד שכל תבואתם, תרומת את
לכהנים  אותה מוכרים הם הרי לאכלה, להם ואסור הואיל אבל  כהן ,

שלהם; Lc÷näוהדמים éLã÷a íé÷ìBç ïðéàå נוטלים אינם – ÀÅÈÀÄÀÈÀÅÇÄÀÈ
הקדשים, בעורות כגון אכילה, בני  שאינם בקדשים אפילו  חלק

אתה". שכהן  ראיה "הבא מהם: אחד לכל  ïéðúBðשאומרים ïéàåÀÅÀÄ
íéLã÷ íäì:מפרשים ויש להקריב. קרבנות –mdl mipzep oi` ÈÆÈÈÄ

miycw,וחרמים בכורות כגון –íãiî íälL ïéàéöBî ïéàå– ÀÅÄÄÆÈÆÄÈÈ
קדשיהם  לתת אותם כופים אין  עולה או אשם או  חטאת חייבים היו  אם
משמר ולכל כהן לכל ליתנם הם רשאים אלא משמר, לאנשי  אלו 

ב ב ב ב ))))שירצו צט צט צט צט ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  אין ((((רשרשרשרש""""יייי בכור  להם נולד  אם כגון  אחר: פירוש ;
מידם אותו אני;((((שם שם שם שם ))))מוציאין  כהן אומר: מהם אחד שכל ,ïéøeèôeÀÄ

äáwä ïîe íééçlä ïîe ,òBøfä ïîבהם שכתוב יח יח יח יח ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÄÇÀÇÄÇÀÈÇÄÄÇÅÈ
ודרשו:גגגג):):):): הזבח" זובחי  מאת העם מאת הכהנים משפט יהיה "וזה

mrd z`n;הכהנים מאת מהםBøBëáeולא אחד כל של  ((((עיין עיין עיין עיין – À
הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש ),),),), áàzñiLהגהות הגהות הגהות הגהות  ãò äòBø àäé, ויאכלוהו מום בו שיפול – ÀÅÆÇÆÄÀÈÅ

תם כשהוא ואילו מום; בעל  בכור לאכול  מותר  ישראל  (ilaשאף
(men כשהוא שהבכור  אוכלו , המקריבו  וכהן אמוריו, להקריב צריך ,

לכהנים אלא נאכל אינו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););תם åéìò((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ïéðúBðåכל על – ÀÀÄÈÈ
מהם, íéìàøNéאחד  éøîçå íéðäë éøîç מבארים בגמרא – ËÀÅÙÂÄÀËÀÅÄÀÀÅÄ

על קרב והקומץ נקמצת, ישראל  מנחת שכן מנחתם, לענין  זו פיסקה
ובאה  נשרפת, כולה כהן מנחת ואילו  לכהנים, נאכל  והשאר  המזבח

נקמצת, היא הרי  מנחה הביא מאלו  אחד  שאם להשמיענו , המשנה

שהקומץ  היינו  כהנים, כמנחת נאכלים, שייריה ואין ישראל, כמנחת
קרבים, השיירים ואין הדשן. בבית נשרפים והשיירים עצמו בפני קרב

לה'" אשה ממנו תקטירו  "לא שדרשו: יא יא יא יא ))))לפי  בבבב,,,, שממנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל –

לאישים, הולך  ממנו  שחלק כל כלומר תקטירו, בבל הוא הרי לאישים
להקריבם ראויים אינם השיריים קרב, שהקומץ זו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;כגון ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;
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שלושה  לה שיהיו  עד תינשא לא נתגרשה או  שנתאלמנה שאשה שנינו, י ) (ד , לעיל 

בגרושה  או באלמנה דנה משנתנו  – שגירשה. מיום או בעלה שמת מיום חדשים

ספק  לראשון  תשעה בן ספק שהוא בן לה ונולד חדשים, שלושה לפני שנישאה

הקדמנו וכבר וחליצה; ייבום לענין  ספק אותו של  דינו  מה לאחרון , שבעה בן 

האם. מן באחים ולא האב מן  באחים אלא ייבום מצוות שאין  למסכתנו ), (בפתיחה

dìòa øçà äúäL àHL éî, ממנו נתגרשה או  שנתאלמנה – ÄÆÈÂÈÇÇÇÂÈ
GLíéLãç äL,(י (ד, לעיל  ששנינו  כדין  –úàOðå,לאחר – ÀÈÃÈÄÀÄÅ

äãìéå,בן –äòáL ïa íà ,ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ÀÈÀÈÀÅÈÇÄÆÄÀÈÈÄÄÆÄÀÈ
ïBøçàì אם הראשון, מבעלה הריון  חדשי  לתשעה הבן נולד  אם – ÈÇÂ

ומת  אשה ונשא בן  אותו וגדל האחרון ; מבעלה חדשים לשבעה נולד
בנים, ïBLàøäבלא ïî íéða dì eéä,הראשון מבעלה –íéðáe ÈÈÈÄÄÈÄÈÄ
éðMä ïî, השני מבעלה בנים ועוד  –ïéöìBç מן אחד  בנה – ÄÇÅÄÀÄ

שלגבי ספק, אותו  של  לאלמנתו  חולצין השני  מן אחד  ובנה הראשון 

מאביו, אחיו  בעלה היה שמא ספק יש מהם אחד  ïéîaéîכל  àGåÀÀÇÀÄ
האב  מן אחיו  בעלה היה לא שמא חוששים מהם אחד  כל  שלגבי  –

לו . היא ואסורה האם, מן íäìאלא àeä ïëå מן בניה מתו אם – ÀÅÈÆ
לייבום, הספק לפני נשיהם ונפלו השני מן  בניה או  õìBçÅהראשון

íaéî àGå היה לא היבמה של המת בעלה שמא הטעם, מאותו – ÀÀÇÅ
האם. מן  אלא האב מן  Bìאחיו eéä,זה לספק –ïBLàøä ïî íéçà ÈÇÄÄÈÄ

íàä dúBàî àHL ,éðMä ïî íéçàå לבעלה שהיה היינו – ÀÇÄÄÇÅÄÆÅÈÈÅ
נשים  נשאו  ואלו השני, לבעלה וכן אחרת, מאשה בן אמו  של  הראשון 

בנים, בלא הספק,àeäומתו  –íaéîe õìBç מייבם או  חולץ – ÅÀÇÅ
אחיו  בעלה היה שאם השני , של  בנו ולאשת הראשון  של בנו לאשת
אשתו  הרי  אחיו , היה לא ואם ייבום, מצוות בה מקיים הריהו מאביו ,

אחר, אח שם היה שאם הוא, אלא אח שם שאין וכגון לו ; היא נכרית
האחר. האח לה שיחלוץ עד  לאחר  להינשא היא האחים íäåאסורה – ÀÅ
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Êïäk ãçàå ìàøNé ãçà äéä–ïäkì äéeàø äMà àNBð;íéúnì ànhî Bðéàå,ànhð íàå–úà âôBñ Bðéà ¨¨¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ¥¥¦¨§¨©Ÿ¥§¥¦©¥©¥¦§¦¦©¨¥¥¤
íéòaøàä;äîeøza ìëBà Bðéàå,ìëà íàå–Lîçå ïø÷ ílLî Bðéà;ïøbä ìò ÷ìBç Bðéàå;äîeøzä øëBîe, ¨©§¨¦§¥¥©§¨§¦¨©¥§©¥¤¤¨Ÿ¤§¥¥©©Ÿ¤¥©§¨

BlL íéîcäå;Lc÷nä éLã÷a ÷ìBç Bðéàå,íéLãwä úà Bì ïéðúBð ïéàå,Bãiî BlL úà ïéàéöBî ïéàå;ïî øeèôe §©¨¦¤§¥¥§¨§¥©¦§¨§¥§¦¤©¢¨¦§¥¦¦¤¤¦¨¨¦
äáwäå íééçläå òBøfä;áàzñiL ãò äòBø àäé BøBëáe;íéìàøNé éøîçå íéðäë éøîç åéìò ïéðúBðå.íäéðL eéä ©§©§©§¨©¦§©¥¨§§¥¤©¤¦§¨¥§§¦¨¨ª§¥Ÿ£¦§ª§¥¦§§¥¦¨§¥¤

íéðäk–íäéìò ïðBà àeä,åéìò íéððBà íäå;íäì ànhî Bðéà àeä,Bì ïéànhî ïðéà íäå;LøBé Bðéà àeä Ÿ£¦¥£¥¤§¥§¦¨¨¥¦©¥¨¤§¥¥¨¦©§¦¥¥
ïúBà,BúBà ïéLøBé íä ìáà;äæ ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò øeèôe;BøîLîa äìBòåäæ ìLå äæ ìL, ¨£¨¥§¦¨©©¨§©¦§¨¤¤§¤¤§¤§¦§¨¤¤§¤¤

÷ìBç Bðéàå;ãçà øîLîa íäéðL eéä íà–ãçà ÷ìç ìèBð. §¥¥¦¨§¥¤§¦§¨¤¨¥¥¤¤¨

ffff.l`xyi cg` did:ïäë ãçàå ìàøùé íéìòáä ïî ãçà.odilr ope` `ed:íéùã÷á ìåëàì øåñà åúúéî íåéáå åéáà äæ àîù.eilr mippe` mdeíåéáå
íéé÷úð àìå éàðú ìò úåòè éùåã÷ äùã÷úðù ïåâë ,ïäì àîèéî åðéà àäã àåä øùë ïäëå ïäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùîå .íéùã÷á íäéðù íéøåñà åúåî

àèéâ àìá äéðéî à÷ôðã:ïäì àîèéî åðéà êëéôì àåä ,øùë ïäëå íäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùî àðååâ éàäëáå äùìù êåú úàùéðåi `l `edyxe
.oze`:åìà ìöà åìà åúåà ïéçãî ïéùøåéã.eze` oiyxei ode:ïäéðù ïéá ïåîîä íé÷ìåçå ,ïãé ìò áëòî éîã.exnyna dlereïéáëòî øîùî éðá ïéàå ,ãåáòì

:äéøáç éáâ äéì åçã øîùî éðá ìëã ,÷ìåç åðéà ìáà .åéìò

`xephxa yexit

האם, מאותה שלא השני  ומן הראשון  íaéîמן ãçàå õìBç ãçàÆÈÅÀÆÈÀÇÅ
בנו  או הראשון  של בנו  או  מהם, אחד  בנים, בלא הספק מת אם –
לחברו  מותר כך ואחר הספק, של  לאשתו תחילה חולץ השני , של

של לבנו מותר  הראשון  של  בנו  לה שחלץ לאחר כלומר  אותה, לייבם
לבנו  מותר  השני של בנו לה שחלץ לאחר  להיפך , או לייבמה; השני 

מצוות  בה מקיים הרי  היא, אחיו  אשת שאם לייבמה; הראשון  של
ומותרת  יבמה, לה חלץ וכבר לו, היא נכרית הרי  לאו, ואם ייבום,

אדם. לכל היא

i y y m e i
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לראשון תשעה בן בספק לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
לאחרון. שבעה בן  ספק

ïäk ãçàå ìàøNé ãçà äéä האשה של הבעלים מן אחד  – ÈÈÆÈÄÀÈÅÀÆÈÙÅ
ישראל היה לגירושיה או בעלה למיתת חדשים שלושה בתוך שנישאה
שבעה  בן ספק לראשון תשעה בן  ספק שהוא בנה ונמצא כהן , ואחד

ישראל , ספק כהן ספק – הבן,àNBðלאחרון אותו –äéeàø äMà ÅÄÈÀÈ
ïäkì;כהן הוא שמא לכהן, כשרה –íéúnì ànhî Bðéàå– ÇÙÅÀÅÄÇÅÇÅÄ

לחומרא, איסור ànhðשספק íàå,למת –úà âôBñ Bðéà ÀÄÄÇÈÅÅÆ
íéòaøàäלנפש" הלאו על  שעבר על ארבעים מלקות מקבל אינו – ÈÇÀÈÄ

כהן; ספק אלא אינו  שהרי יטמא", äîeøzaלא ìëBà Bðéàå– ÀÅÅÇÀÈ
הוא, ישראל ìëàשמא íàå,תרומה –Lîçå ïø÷ ílLî Bðéà ÀÄÈÇÅÀÇÅÆÆÈÙÆ

מספק; ממון מוציאים ואין אני, כהן לומר : הוא שיכול  –BðéàåÀÅ
ïøbä ìò ÷ìBçעל אותה שמחלקים בתרומה חלק נוטל אינו – ÅÇÇÙÆ

äîeøzäהגורן ; øëBîe,מתבואתו הפריש  שהוא –BlL íéîcäå ÅÇÀÈÀÇÈÄÆ
לומר שיכול  דמיה, ולא התרומה את לא לכהן  ליתן  חייב שאינו  –

כהן; שאינני ראיה הבא Lc÷näלו: éLã÷a ÷ìBç Bðéàå אפילו – ÀÅÅÀÈÀÅÇÄÀÈ
הקרבנות,בקד בעורות כגון אכילה, בני  שאינם Bìשים ïéðúBð ïéàåÀÅÀÄ

íéLãwä úà לו נותנים שאין מפרשים, ויש להקריבם; קרבנות – ÆÇÃÈÄ
ה, משנה בבאור  לעיל שהבאנו  כמו וחרמים, ïéàéöBîבכורות ïéàåÀÅÄÄ

Bãiî BlL úà אין עולה, או אשם או  חטאת להביא לו  יש  אם – ÆÆÄÈ
ליתנם  הוא רשאי אלא המשמר , לאנשי  קרבנותיו  לתת אותו  כופים
אם  שם): (שהבאנו  אחר פירוש ולפי שירצה; משמר  ולכל כהן  לכל 

להלן ; כמפורט בו  ונוהג מידו, אותו  מוציאין אין  בכור  לו øeèôeÈנולד 
äáwäå íééçläå òBøfä ïî;לכהנים הניתנות המתנות –BøBëáe ÄÇÀÇÀÇÀÈÇÄÀÇÅÈÀ

áàzñiL ãò äòBø àäé שאף במומו, ויאכלנו מום, בו  שיפול  – ÀÅÆÇÆÄÀÈÅ
מום; בעל בכור לאכול מותר  íéðäëישראל éøîç åéìò ïéðúBðåÀÀÄÈÈËÀÅÙÂÄ

íéìàøNé éøîçå,ישראל כמנחת נקמצת שהיא מנחתו , לענין  היינו  – ÀËÀÅÄÀÀÅÄ
כמנחת  נשרפים, אלא נאכלים שייריה ואין עצמו , בפני  קרב והקומץ

הדשן  בבית השיירים נשרפים שמספק אלא כולה, נשרפת שהיא כהן 

ה). במשנה לעיל שבארנו  íäéðL(כמו  eéä הראשון הבעלים, שני – ÈÀÅÆ
בן íéðäkוהשני, ספק לראשון  תשעה בן ספק שהוא הבן והרי  – ÙÂÄ

כהן , ודאי  לאחרון  íäéìòשבעה ïðBà àeäכל של  מיתתו  ביום – ÅÂÅÆ
שמא  קדשים, ובאכילת הקרבנות בעבודת ואסור  כאונן  דינו  מהם אחד 

אביו, åéìòהוא íéððBà íäåואסור עליו אונן מהם אחד כל – ÀÅÀÄÈÈ
הוא; בנו שספק קדשים, ובאכילת íäì,בעבודה ànhî Bðéà àeäÅÄÇÅÈÆ

Bì ïéànhî ïðéà íäåבגמרא לחומרא. איסור שספק שואלים:– ÀÅÅÈÄÇÀÄ
במשנתנו ששנינו eilr"ממה mippe` mde",קיימים ששניהם משמע

אם  קיימים? יהיו  ושניהם כהנים יהיו הבעלים ששני ייתכן וכיצד

בעבירה, נשאה השני  ואם לשני , היא אסורה הרי  מהראשון נתגרשה
כך  אחר שנינו ולמה חלל, ספק הוא הבן mdl"הרי  `nhin epi` `ed"?

הוא, כשר וכהן  הראשון  של  בנו  הוא שמא מיטמא, אינו לשני  אמנם
לכהן  מותר הרי הוא, בנו  שאם להיטמא, רשאי הרי  לראשון  אבל 

לו  ומותר חלל  כהן הוא הרי הוא, השני של  בנו ואם לאביו, להיטמא
ששנינו ומה למתים? mdilr"להיטמא ope` `ede"לפרש אמנם אפשר 

לפרש, אפשר היאך אבל  הראשון, של עצמותיו  וכשליקט השני  כשמת
eilr",ש mippe` md" ומפרשים כשר ? כהן  והוא קיימים ששניהם היינו 

ויצאה  נתקיים, שלא תנאי  על  אותה קידש  שהראשון  כגון בגמרא,
שבכגון  חדשים, שלושה בתוך לשני ונישאה והלכה גט, בלא ממנו 

ששנינו  וזהו  כשר. כהן  יהיה והוא קיימים, שניהם שיהיו אפשר  זה
mdl `nhin epi` `edye ,eilr mippe` mdy;ïúBà LøBé Bðéà àeäÅÅÈ

שאחינו  ראיה הבא לו: ולומר לדחותו יכולים הוודאיים שהיורשים –
איגר איגר איגר איגר ),),),),אתה עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות BúBà((((עייןעייןעייןעיין ïéLøBé íä ìáà אם – ÂÈÅÀÄ

את  חולקים האבות, ספקי  הם, יורשו , שהאב שדינו זרע, הניח לא
äæהירושה; ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò øeèôe אם – ÈÇÇÈÀÇÄÀÈÆÆÀÆÆ

אביו . ספק אלא שאינו  מיתה, חייב אינו  מהם, אחד  את קלל  או הכה
הריהו  אחד  בדיבור אותם קילל או  אחת בבת שניהם את הכה אם ברם,

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););חייב æ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ìL BøîLîa äìBòåäæ ìLå äכבר – ÀÆÀÄÀÈÆÆÀÆÆ
וארבעה  לעשרים נחלקים היו  שהכהנים תענית) (במסכת בארנו
הסדר, לפי  אחד שבוע המקדש  בבית עובד  היה משמר וכל  משמרות,

באיזה  כלומר שלו , האבות מספקי  אחד  כל של  במשמרו  עובד  זה וכהן
בני שאין  להשמיענו  באה שהמשנה מפרשים, יש שירצה; משמר

עליו  מעכבים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););המשמר מפרשים((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שכל((((בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),ויש 
שלהם, במשמר שיעבוד  לכופו  יכול  האבות ספקי של מהמשמרות אחד 

לעבוד, ראוי שאינו  פסול  כהן  בכם יש יאמרו: ìBç÷שלא Bðéàå– ÀÅÅ
אין  לו : ולומר לדחותו  יכול אחד שכל  בקרבנות, חלק נוטל  אינו  אבל 

שלנו ; מהמשמר ãçàאתה øîLîa íäéðL eéä íà בגמרא – ÄÈÀÅÆÀÄÀÈÆÈ
היינו  אחד , אב בבית ואף אחד, במשמר  היו  הבעלים ששני מבואר

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr mipy wxt zenai zkqn
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡GLa äöéìç úåöîïéðic äL,ìL elôàåúBèBéãä ïzL.ìòðîa äöìç–äøLk dúöéìç;ïéìétðàa–dúöéìç ¦§©£¦¨¦§¨©¨¦©£¦§¨§¨¤§¨§¨§¦§¨£¦¨¨§¥¨§©§¦¦£¦¨¨
äìeñt.á÷ò Bì LiL ìcðña–øLk;á÷ò Bì ïéàLå–ìeñt.ähîìe äáekøàä ïî–äøLk dúöéìç;ïî §¨§©§¨¤¤¨¥¨¥§¤¥¨¥¨¦¨©§¨§©¨£¦¨¨§¥¨¦

äìòîìe äáekøàä–äìeñt dúöéìç. ¨©§¨§©§¨£¦¨¨§¨
·BlL BðéàL ìcðña äöìç,õò ìL ìcðña Bà,ïéîia ìàîN ìLa Bà–äøLk dúöéìç.àeäL ìBãâá äöìç ¨§¨§©§¨¤¥¤§©§¨¤¥§¤§Ÿ©¨¦£¦¨¨§¥¨¨§¨§¨¤

ai`̀̀̀.zeheicd ozyly elit`e .dvilg zevnäöéìç úåöî ïðúã â"òàå .íéðééã ïéòë íé÷åñôä úåø÷äì íéòãåé åéäéù êéøöù ,íéðééã åäì éø÷ã àäå
:úåø÷äì íéòãåé ïéà åìéôà äùìùä ìò íéôéñåîù åììä íéðùäå .àúìéî éîåñøôì äùîçá äöéìç äéäúù ,íéøçà íéðù ïäîò óøöì ïéëéøö ,äùìùá

.lrpnéãéî ïðàå ,êø àåäå ìéàåä äéòøëà áúééî òåø÷ éë åìéôàã ,äìòîìî òåø÷ ìòðîá õåìçé àîù äøéæâ ,àì äìçúëì ìáà ,äøùë åúöéìç êø øåò ìù
:àéä ìãðñá äöéìç ø÷éò êëìä ,òåø÷ ìãðñá õåìçé àîù øæâîì àëéì ,äéòøëà áúééî àì òåø÷ éëå äù÷ øåò ìù àåäù ìãðñ ìáà .àëéì àäå ïðéòá ïéâîã

.ze`iltp`a:ãâá ìù íéìâø éúá ïéîë.dleqt dzvilgàëä áéúë ,ïðéòá ïéâîã éãéîã(ä"ë íéøáã)íúä áéúëå åìòð(æ"é ìà÷æçé):øåò àåäå ,ùçú êìòðàå
.dleqt dzvilg dlrnle daekx`d on:äáåëøàä ïî äìòîì úåøåù÷ ìòðîä úåòåöø åéäù

aaaa.dxyk ur ly lcpqa:øåò äôåçî äéäéù àåäå.lecba dvlg:äøùë åúöéìç åá êåìäì ìåëé íà ,åìâø úãîî ìåãâ ìãðñä äéäù.ohwa e`úãîî

`xephxa yexit

לבתי נחלק משמר כל  שהרי  המשמר, של יום באותו שניהם שעבדו
השבוע, ימות לפי ãçàאבות, ÷ìç ìèBð אותו של  בקרבנות – ÅÅÆÆÈ

שייך. הוא אב בית ולאותו  משמר  לאותו מקום מכל שהרי  יום,

א ה נ ש מ ר ו א ב

יבמתו, את לקחת האיש  יחפץ לא "ואם ז-י ): כה, (דברים הייבום בפרשת כתוב
בישראל שם לאחיו להקים יבמי  מאן  ואמרה הזקנים אל השערה יבמתו  ועלתה
לקחתה. חפצתי  לא ואמר ועמד אליו , ודברו  עירו זקני לו וקראו יבמי . אבה לא
dkk dxn`e dzpre ,eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge mipwfd ipirl eil` eznai dybpe

.eig` zia z` dpai `l xy` yi`l dyri– הנעל ". חלוץ בית בישראל , שמו  ונקרא
דיניה. ופרטי החליצה מצוות סדר ללמד  בא פרקנו 

GLa äöéìç úåöîïéðic äL: שנאמר שלושה, של דין  בית בפני  – ÄÀÇÂÄÈÄÀÈÇÈÄ
אל השערה יבמתו  m"ועלתה i p w f d...לעיני אליו  יבמתו ונגשה

וחלצה שקול,הזקנים דין  בית ואין שניים, – זקנים מיעוט נעלו ...",

שלושה, והרי  אחד, עוד  עליהם úBèBéãäהוסיפו  ïzLìL elôàåÇÂÄÀÈÀÈÆÀ
ברישא נקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא לדיינים. נסמכו שלא –"mipiic"

וליבמה  ליבם להקריא יודעים שיהו צריך מקום שמכל להשמיענו,

החליצה, שבפרשת הפסוקים –את ליבמה miwdlהיינו : inai o`n"
,"inai da` `l l`xyia my eig`lוליבם–,"dzgwl izvtg `l"

– החליצה) (לאחר ליבמה `zושוב dpai `l xy` yi`l dyri dkk"
."eig` zia חליצה "מצוות ששנינו: פי על  שאף בגמרא, אמרו  כן

שתהיה  אחרים, שניים עוד עמהם לצרף צריכים מקום מכל  בשלושה",
הנוספים  השניים ואותם הדבר ; פירסום לשם חמישה, בפני החליצה

הם. כשרים להקרות, יודעים אינם ואפילו  דין , בית בכלל äöìçÈÀÈאינם
äøLk dúöéìç ,ìòðîaוחלצה" נאמר : החליצה בענין –e l r p ÀÄÀÈÂÄÈÈÀÅÈ

ואם  שלמה, הנעל שתהא וצריך  עור , של  אלא נעל ואין רגלו", מעל 
אמרו  מכאן  פסולה; החליצה מלמעלה), (קרועה מרופטת בנעל  חלצה

החליצה מצוות שלכתחילה קשה,lcpqa,בגמרא, עור של  שהוא
חוששים  אין הרגל , על מתיישב ואינו  תקנה לו אין  ומשנקרע שהואיל

כן שאין  מה קרוע; בסנדל  תחלוץ רךlrpna,שמא עור  של שהוא
(eply lrpnd oirk)כך ומתוך לנעלו , נוהגים מרופט כשהוא שאף ,

לכתחילה  חולצים אין הלכך  קרוע, במנעל  תחלוץ שמא חוששים
אםב  בדיעבד, מקום שמכל ללמד, משנתנו ובאה lrpna,מנעל ; dvlg

dvlg .dxyk dzvilgïéìétðàa או צמר של  או  בד  של במנעל  – ÀÇÀÄÄ
לבד, äìeñtשל dúöéìç נקרא שאין לעיל , שבארנו  מהטעם – ÂÄÈÈÀÈ

עור. של  אינו  וזה עור, של אלא á÷òנעל  Bì LiL ìcðñaהעור – ÀÇÀÈÆÆÈÅ
הרגל , אחורי  את ומקיף לחליצה;øLkהזקוף –,á÷ò Bì ïéàLå ÈÅÀÆÅÈÅ

ìeñt לחליצה הראוי  שהסנדל היא, משנתנו  שכוונת מפרשים, יש  – È
החליצה  עקב, לו שאין בסנדל  חלצה ואם עקב, לו  כשיש דווקא הוא

משנתנו  שנקטה ומה xyk"פסולה, ,awr el yiy lcpqa",דיעבד לשון  –

פסול בדיעבד אפילו  עקב לו  אין  שאם סיפא, משום אלא .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))אינו
פי על אף עקב, לו שיש שסנדל  ללמד , באה שמשנתנו  מפרשים, ויש 

לשון  המשנה נקטה ומכאן  הוא, כשר מקום מכל סוליה, לו  שאין
סוליה בה שיש  נעל  צריך  לכתחילה שכן  טובטובטובטוב").").").").דיעבד , יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

dvlgäáekøàä ïî, הברך –ähîìeהסנדל רצועות שהיו  – ÄÈÇÀÈÀÇÈ
הארכובה, מן למטה äøLkקשורות dúöéìçשכתוב –dvlge" ÂÄÈÈÀÅÈ

,"elbx lrn elrp;" רגלו "מעל נקרא זה הרי  הארכובה מן ïîÄולמטה
äìòîìe äáekøàä מן למעלה קשורות הסנדל  רצועות שהיו  – ÈÇÀÈÀÇÀÈ

äìeñtהארכובה, dúöéìç,הרצועות התרת הוא החליצה שעיקר – ÂÄÈÈÀÈ
ה  שתהא elbx",תרתן וצריך  lrn" זה אין הארכובה מן  למעלה ואילו 

שנחתכה  בקיטע ללמד  באה שמשנתנו  מפרשים, ויש רגלו ". "מעל נקרא

החליצה  הנעל , את משם וחלצה הברך, מן למטה נחתכה שאם רגלו,
פסולה החליצה הברך , מן למעלה נחתכה ואם ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).כשרה,

:ixi`nd azek ,epzpyna epipyy lcpqe lrpn oipra
עור; של  ושניהם עשויים, לרגליים שניהם והסנדל  שהמנעל  שתדע "צריך
לסנדל ולא מסנדל  יותר  למנעל  משמעות בו אין בתורה האמור "נעל" ואף
אחד מנעל  ולשון  נעל שלשון למנעל, עליו מוכיח הלשון שהרי ממנעל , יותר 
(ישעיה  שכתוב כמו  הסנדל, על  נאמר שהוא בקבלה מצינו כן  פי  על ואף הוא.
אדם  בני  שרוב פי  על  ואף בסנדלים. ומתרגמים: בנעלים" "והדריך טו): יא,
חליצה  לענין  מקום מכל  מבנעלים, יותר בסנדלים מנהגם היה הקדום בזמן
גזרו שחכמים אלא כלום; ביניהם ואין זה, כדין  וזה זה כדין זה התורה, מן 
חליצתה  בדיעבד מקום ומכל  בסנדל. אלא לכתחילה במנעל לעשותה שלא

במנעל אף epzpyna).כשרה epipyy enk)

הוא: מזה זה תכונתם lושינוי r p n d y שתיים מחתיכות ועשוי דק, מעור עשוי 
הנקרא  הרגל כף הן סביבותיה, בכל הרגל כל וחופה שלנו , כעין  שלש או 
וקצרות  דקות ורצועות שלנו , כמנעל  הכל עקבו , הן  הרגל , גב הן  "סולה",
צריך ואינו  הרגל . בגב עצמו המנעל על  ונקשרות ומכאן  מכאן  מעקבו יוצאות

מועט. בקשר דיו  הרגל  כל את מקיף שהוא שמאחר  ארוכות, lלרצועות c p q e
הרגל כף מקבלת והיא אחת, עור חתיכת אלא בו ואין  קשה, מעור  עשוי
אלא  הרגל , פני את חופה אינה אבל  הרגל , שמאחורי ועקב בקרקע הדורסת
ורצועות  "אזניים", התלמוד  בלשון הנקראות חוליות, החתיכה בשפתות שיש
הרגל גב על אותן וקושרים חוליות באותן נכנסות הרצועות ואותן ארוכות...,

על פעמים קשריהן את ומסיימים הרגל,ומאחוריה, גב על  פעמים השוק
בהידוק..." הרגל  על  אותן מעמידים אלו וקשרים

ואחר תתירם והחולצת הרגל, גב על  רצועות שיקשרו הוא, הדברים "ועיקר
(בירושלמי ): שאמרו  וזהו הרגל, מעל הסנדל  או  המנעל את תשמט "xwirכך 

"...zerevxd zxzd dvilg
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BlL BðéàL ìcðña äöìç,אחר מאדם אותו ששאל היבם, של  – ÈÀÈÀÇÀÈÆÅÆ
õò ìL ìcðña Bàעור המחופה ìàîN((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ìLa Bà ÀÇÀÈÆÅÀÆÀÙ

izdw - zex`ean zeipyn



ריז f dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

Êïäk ãçàå ìàøNé ãçà äéä–ïäkì äéeàø äMà àNBð;íéúnì ànhî Bðéàå,ànhð íàå–úà âôBñ Bðéà ¨¨¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ¥¥¦¨§¨©Ÿ¥§¥¦©¥©¥¦§¦¦©¨¥¥¤
íéòaøàä;äîeøza ìëBà Bðéàå,ìëà íàå–Lîçå ïø÷ ílLî Bðéà;ïøbä ìò ÷ìBç Bðéàå;äîeøzä øëBîe, ¨©§¨¦§¥¥©§¨§¦¨©¥§©¥¤¤¨Ÿ¤§¥¥©©Ÿ¤¥©§¨

BlL íéîcäå;Lc÷nä éLã÷a ÷ìBç Bðéàå,íéLãwä úà Bì ïéðúBð ïéàå,Bãiî BlL úà ïéàéöBî ïéàå;ïî øeèôe §©¨¦¤§¥¥§¨§¥©¦§¨§¥§¦¤©¢¨¦§¥¦¦¤¤¦¨¨¦
äáwäå íééçläå òBøfä;áàzñiL ãò äòBø àäé BøBëáe;íéìàøNé éøîçå íéðäë éøîç åéìò ïéðúBðå.íäéðL eéä ©§©§©§¨©¦§©¥¨§§¥¤©¤¦§¨¥§§¦¨¨ª§¥Ÿ£¦§ª§¥¦§§¥¦¨§¥¤

íéðäk–íäéìò ïðBà àeä,åéìò íéððBà íäå;íäì ànhî Bðéà àeä,Bì ïéànhî ïðéà íäå;LøBé Bðéà àeä Ÿ£¦¥£¥¤§¥§¦¨¨¥¦©¥¨¤§¥¥¨¦©§¦¥¥
ïúBà,BúBà ïéLøBé íä ìáà;äæ ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò øeèôe;BøîLîa äìBòåäæ ìLå äæ ìL, ¨£¨¥§¦¨©©¨§©¦§¨¤¤§¤¤§¤§¦§¨¤¤§¤¤

÷ìBç Bðéàå;ãçà øîLîa íäéðL eéä íà–ãçà ÷ìç ìèBð. §¥¥¦¨§¥¤§¦§¨¤¨¥¥¤¤¨

ffff.l`xyi cg` did:ïäë ãçàå ìàøùé íéìòáä ïî ãçà.odilr ope` `ed:íéùã÷á ìåëàì øåñà åúúéî íåéáå åéáà äæ àîù.eilr mippe` mdeíåéáå
íéé÷úð àìå éàðú ìò úåòè éùåã÷ äùã÷úðù ïåâë ,ïäì àîèéî åðéà àäã àåä øùë ïäëå ïäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùîå .íéùã÷á íäéðù íéøåñà åúåî

àèéâ àìá äéðéî à÷ôðã:ïäì àîèéî åðéà êëéôì àåä ,øùë ïäëå íäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùî àðååâ éàäëáå äùìù êåú úàùéðåi `l `edyxe
.oze`:åìà ìöà åìà åúåà ïéçãî ïéùøåéã.eze` oiyxei ode:ïäéðù ïéá ïåîîä íé÷ìåçå ,ïãé ìò áëòî éîã.exnyna dlereïéáëòî øîùî éðá ïéàå ,ãåáòì

:äéøáç éáâ äéì åçã øîùî éðá ìëã ,÷ìåç åðéà ìáà .åéìò
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האם, מאותה שלא השני  ומן הראשון  íaéîמן ãçàå õìBç ãçàÆÈÅÀÆÈÀÇÅ
בנו  או הראשון  של בנו  או  מהם, אחד  בנים, בלא הספק מת אם –
לחברו  מותר כך ואחר הספק, של  לאשתו תחילה חולץ השני , של

של לבנו מותר  הראשון  של  בנו  לה שחלץ לאחר כלומר  אותה, לייבם
לבנו  מותר  השני של בנו לה שחלץ לאחר  להיפך , או לייבמה; השני 

מצוות  בה מקיים הרי  היא, אחיו  אשת שאם לייבמה; הראשון  של
ומותרת  יבמה, לה חלץ וכבר לו, היא נכרית הרי  לאו, ואם ייבום,

אדם. לכל היא

i y y m e i
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לראשון תשעה בן בספק לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
לאחרון. שבעה בן  ספק

ïäk ãçàå ìàøNé ãçà äéä האשה של הבעלים מן אחד  – ÈÈÆÈÄÀÈÅÀÆÈÙÅ
ישראל היה לגירושיה או בעלה למיתת חדשים שלושה בתוך שנישאה
שבעה  בן ספק לראשון תשעה בן  ספק שהוא בנה ונמצא כהן , ואחד

ישראל , ספק כהן ספק – הבן,àNBðלאחרון אותו –äéeàø äMà ÅÄÈÀÈ
ïäkì;כהן הוא שמא לכהן, כשרה –íéúnì ànhî Bðéàå– ÇÙÅÀÅÄÇÅÇÅÄ

לחומרא, איסור ànhðשספק íàå,למת –úà âôBñ Bðéà ÀÄÄÇÈÅÅÆ
íéòaøàäלנפש" הלאו על  שעבר על ארבעים מלקות מקבל אינו – ÈÇÀÈÄ

כהן; ספק אלא אינו  שהרי יטמא", äîeøzaלא ìëBà Bðéàå– ÀÅÅÇÀÈ
הוא, ישראל ìëàשמא íàå,תרומה –Lîçå ïø÷ ílLî Bðéà ÀÄÈÇÅÀÇÅÆÆÈÙÆ

מספק; ממון מוציאים ואין אני, כהן לומר : הוא שיכול  –BðéàåÀÅ
ïøbä ìò ÷ìBçעל אותה שמחלקים בתרומה חלק נוטל אינו – ÅÇÇÙÆ

äîeøzäהגורן ; øëBîe,מתבואתו הפריש  שהוא –BlL íéîcäå ÅÇÀÈÀÇÈÄÆ
לומר שיכול  דמיה, ולא התרומה את לא לכהן  ליתן  חייב שאינו  –

כהן; שאינני ראיה הבא Lc÷näלו: éLã÷a ÷ìBç Bðéàå אפילו – ÀÅÅÀÈÀÅÇÄÀÈ
הקרבנות,בקד בעורות כגון אכילה, בני  שאינם Bìשים ïéðúBð ïéàåÀÅÀÄ

íéLãwä úà לו נותנים שאין מפרשים, ויש להקריבם; קרבנות – ÆÇÃÈÄ
ה, משנה בבאור  לעיל שהבאנו  כמו וחרמים, ïéàéöBîבכורות ïéàåÀÅÄÄ

Bãiî BlL úà אין עולה, או אשם או  חטאת להביא לו  יש  אם – ÆÆÄÈ
ליתנם  הוא רשאי אלא המשמר , לאנשי  קרבנותיו  לתת אותו  כופים
אם  שם): (שהבאנו  אחר פירוש ולפי שירצה; משמר  ולכל כהן  לכל 

להלן ; כמפורט בו  ונוהג מידו, אותו  מוציאין אין  בכור  לו øeèôeÈנולד 
äáwäå íééçläå òBøfä ïî;לכהנים הניתנות המתנות –BøBëáe ÄÇÀÇÀÇÀÈÇÄÀÇÅÈÀ

áàzñiL ãò äòBø àäé שאף במומו, ויאכלנו מום, בו  שיפול  – ÀÅÆÇÆÄÀÈÅ
מום; בעל בכור לאכול מותר  íéðäëישראל éøîç åéìò ïéðúBðåÀÀÄÈÈËÀÅÙÂÄ

íéìàøNé éøîçå,ישראל כמנחת נקמצת שהיא מנחתו , לענין  היינו  – ÀËÀÅÄÀÀÅÄ
כמנחת  נשרפים, אלא נאכלים שייריה ואין עצמו , בפני  קרב והקומץ

הדשן  בבית השיירים נשרפים שמספק אלא כולה, נשרפת שהיא כהן 

ה). במשנה לעיל שבארנו  íäéðL(כמו  eéä הראשון הבעלים, שני – ÈÀÅÆ
בן íéðäkוהשני, ספק לראשון  תשעה בן ספק שהוא הבן והרי  – ÙÂÄ

כהן , ודאי  לאחרון  íäéìòשבעה ïðBà àeäכל של  מיתתו  ביום – ÅÂÅÆ
שמא  קדשים, ובאכילת הקרבנות בעבודת ואסור  כאונן  דינו  מהם אחד 

אביו, åéìòהוא íéððBà íäåואסור עליו אונן מהם אחד כל – ÀÅÀÄÈÈ
הוא; בנו שספק קדשים, ובאכילת íäì,בעבודה ànhî Bðéà àeäÅÄÇÅÈÆ

Bì ïéànhî ïðéà íäåבגמרא לחומרא. איסור שספק שואלים:– ÀÅÅÈÄÇÀÄ
במשנתנו ששנינו eilr"ממה mippe` mde",קיימים ששניהם משמע

אם  קיימים? יהיו  ושניהם כהנים יהיו הבעלים ששני ייתכן וכיצד

בעבירה, נשאה השני  ואם לשני , היא אסורה הרי  מהראשון נתגרשה
כך  אחר שנינו ולמה חלל, ספק הוא הבן mdl"הרי  `nhin epi` `ed"?

הוא, כשר וכהן  הראשון  של  בנו  הוא שמא מיטמא, אינו לשני  אמנם
לכהן  מותר הרי הוא, בנו  שאם להיטמא, רשאי הרי  לראשון  אבל 

לו  ומותר חלל  כהן הוא הרי הוא, השני של  בנו ואם לאביו, להיטמא
ששנינו ומה למתים? mdilr"להיטמא ope` `ede"לפרש אמנם אפשר 

לפרש, אפשר היאך אבל  הראשון, של עצמותיו  וכשליקט השני  כשמת
eilr",ש mippe` md" ומפרשים כשר ? כהן  והוא קיימים ששניהם היינו 

ויצאה  נתקיים, שלא תנאי  על  אותה קידש  שהראשון  כגון בגמרא,
שבכגון  חדשים, שלושה בתוך לשני ונישאה והלכה גט, בלא ממנו 

ששנינו  וזהו  כשר. כהן  יהיה והוא קיימים, שניהם שיהיו אפשר  זה
mdl `nhin epi` `edye ,eilr mippe` mdy;ïúBà LøBé Bðéà àeäÅÅÈ

שאחינו  ראיה הבא לו: ולומר לדחותו יכולים הוודאיים שהיורשים –
איגר איגר איגר איגר ),),),),אתה עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות BúBà((((עייןעייןעייןעיין ïéLøBé íä ìáà אם – ÂÈÅÀÄ

את  חולקים האבות, ספקי  הם, יורשו , שהאב שדינו זרע, הניח לא
äæהירושה; ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò øeèôe אם – ÈÇÇÈÀÇÄÀÈÆÆÀÆÆ

אביו . ספק אלא שאינו  מיתה, חייב אינו  מהם, אחד  את קלל  או הכה
הריהו  אחד  בדיבור אותם קילל או  אחת בבת שניהם את הכה אם ברם,

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););חייב æ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ìL BøîLîa äìBòåäæ ìLå äכבר – ÀÆÀÄÀÈÆÆÀÆÆ
וארבעה  לעשרים נחלקים היו  שהכהנים תענית) (במסכת בארנו
הסדר, לפי  אחד שבוע המקדש  בבית עובד  היה משמר וכל  משמרות,

באיזה  כלומר שלו , האבות מספקי  אחד  כל של  במשמרו  עובד  זה וכהן
בני שאין  להשמיענו  באה שהמשנה מפרשים, יש שירצה; משמר

עליו  מעכבים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););המשמר מפרשים((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שכל((((בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),ויש 
שלהם, במשמר שיעבוד  לכופו  יכול  האבות ספקי של מהמשמרות אחד 

לעבוד, ראוי שאינו  פסול  כהן  בכם יש יאמרו: ìBç÷שלא Bðéàå– ÀÅÅ
אין  לו : ולומר לדחותו  יכול אחד שכל  בקרבנות, חלק נוטל  אינו  אבל 

שלנו ; מהמשמר ãçàאתה øîLîa íäéðL eéä íà בגמרא – ÄÈÀÅÆÀÄÀÈÆÈ
היינו  אחד , אב בבית ואף אחד, במשמר  היו  הבעלים ששני מבואר
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‡GLa äöéìç úåöîïéðic äL,ìL elôàåúBèBéãä ïzL.ìòðîa äöìç–äøLk dúöéìç;ïéìétðàa–dúöéìç ¦§©£¦¨¦§¨©¨¦©£¦§¨§¨¤§¨§¨§¦§¨£¦¨¨§¥¨§©§¦¦£¦¨¨
äìeñt.á÷ò Bì LiL ìcðña–øLk;á÷ò Bì ïéàLå–ìeñt.ähîìe äáekøàä ïî–äøLk dúöéìç;ïî §¨§©§¨¤¤¨¥¨¥§¤¥¨¥¨¦¨©§¨§©¨£¦¨¨§¥¨¦

äìòîìe äáekøàä–äìeñt dúöéìç. ¨©§¨§©§¨£¦¨¨§¨
·BlL BðéàL ìcðña äöìç,õò ìL ìcðña Bà,ïéîia ìàîN ìLa Bà–äøLk dúöéìç.àeäL ìBãâá äöìç ¨§¨§©§¨¤¥¤§©§¨¤¥§¤§Ÿ©¨¦£¦¨¨§¥¨¨§¨§¨¤

ai`̀̀̀.zeheicd ozyly elit`e .dvilg zevnäöéìç úåöî ïðúã â"òàå .íéðééã ïéòë íé÷åñôä úåø÷äì íéòãåé åéäéù êéøöù ,íéðééã åäì éø÷ã àäå
:úåø÷äì íéòãåé ïéà åìéôà äùìùä ìò íéôéñåîù åììä íéðùäå .àúìéî éîåñøôì äùîçá äöéìç äéäúù ,íéøçà íéðù ïäîò óøöì ïéëéøö ,äùìùá

.lrpnéãéî ïðàå ,êø àåäå ìéàåä äéòøëà áúééî òåø÷ éë åìéôàã ,äìòîìî òåø÷ ìòðîá õåìçé àîù äøéæâ ,àì äìçúëì ìáà ,äøùë åúöéìç êø øåò ìù
:àéä ìãðñá äöéìç ø÷éò êëìä ,òåø÷ ìãðñá õåìçé àîù øæâîì àëéì ,äéòøëà áúééî àì òåø÷ éëå äù÷ øåò ìù àåäù ìãðñ ìáà .àëéì àäå ïðéòá ïéâîã

.ze`iltp`a:ãâá ìù íéìâø éúá ïéîë.dleqt dzvilgàëä áéúë ,ïðéòá ïéâîã éãéîã(ä"ë íéøáã)íúä áéúëå åìòð(æ"é ìà÷æçé):øåò àåäå ,ùçú êìòðàå
.dleqt dzvilg dlrnle daekx`d on:äáåëøàä ïî äìòîì úåøåù÷ ìòðîä úåòåöø åéäù

aaaa.dxyk ur ly lcpqa:øåò äôåçî äéäéù àåäå.lecba dvlg:äøùë åúöéìç åá êåìäì ìåëé íà ,åìâø úãîî ìåãâ ìãðñä äéäù.ohwa e`úãîî

`xephxa yexit

לבתי נחלק משמר כל  שהרי  המשמר, של יום באותו שניהם שעבדו
השבוע, ימות לפי ãçàאבות, ÷ìç ìèBð אותו של  בקרבנות – ÅÅÆÆÈ

שייך. הוא אב בית ולאותו  משמר  לאותו מקום מכל שהרי  יום,

א ה נ ש מ ר ו א ב

יבמתו, את לקחת האיש  יחפץ לא "ואם ז-י ): כה, (דברים הייבום בפרשת כתוב
בישראל שם לאחיו להקים יבמי  מאן  ואמרה הזקנים אל השערה יבמתו  ועלתה
לקחתה. חפצתי  לא ואמר ועמד אליו , ודברו  עירו זקני לו וקראו יבמי . אבה לא
dkk dxn`e dzpre ,eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge mipwfd ipirl eil` eznai dybpe

.eig` zia z` dpai `l xy` yi`l dyri– הנעל ". חלוץ בית בישראל , שמו  ונקרא
דיניה. ופרטי החליצה מצוות סדר ללמד  בא פרקנו 

GLa äöéìç úåöîïéðic äL: שנאמר שלושה, של דין  בית בפני  – ÄÀÇÂÄÈÄÀÈÇÈÄ
אל השערה יבמתו  m"ועלתה i p w f d...לעיני אליו  יבמתו ונגשה

וחלצה שקול,הזקנים דין  בית ואין שניים, – זקנים מיעוט נעלו ...",

שלושה, והרי  אחד, עוד  עליהם úBèBéãäהוסיפו  ïzLìL elôàåÇÂÄÀÈÀÈÆÀ
ברישא נקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא לדיינים. נסמכו שלא –"mipiic"

וליבמה  ליבם להקריא יודעים שיהו צריך מקום שמכל להשמיענו,

החליצה, שבפרשת הפסוקים –את ליבמה miwdlהיינו : inai o`n"
,"inai da` `l l`xyia my eig`lוליבם–,"dzgwl izvtg `l"

– החליצה) (לאחר ליבמה `zושוב dpai `l xy` yi`l dyri dkk"
."eig` zia חליצה "מצוות ששנינו: פי על  שאף בגמרא, אמרו  כן

שתהיה  אחרים, שניים עוד עמהם לצרף צריכים מקום מכל  בשלושה",
הנוספים  השניים ואותם הדבר ; פירסום לשם חמישה, בפני החליצה

הם. כשרים להקרות, יודעים אינם ואפילו  דין , בית בכלל äöìçÈÀÈאינם
äøLk dúöéìç ,ìòðîaוחלצה" נאמר : החליצה בענין –e l r p ÀÄÀÈÂÄÈÈÀÅÈ

ואם  שלמה, הנעל שתהא וצריך  עור , של  אלא נעל ואין רגלו", מעל 
אמרו  מכאן  פסולה; החליצה מלמעלה), (קרועה מרופטת בנעל  חלצה

החליצה מצוות שלכתחילה קשה,lcpqa,בגמרא, עור של  שהוא
חוששים  אין הרגל , על מתיישב ואינו  תקנה לו אין  ומשנקרע שהואיל

כן שאין  מה קרוע; בסנדל  תחלוץ רךlrpna,שמא עור  של שהוא
(eply lrpnd oirk)כך ומתוך לנעלו , נוהגים מרופט כשהוא שאף ,

לכתחילה  חולצים אין הלכך  קרוע, במנעל  תחלוץ שמא חוששים
אםב  בדיעבד, מקום שמכל ללמד, משנתנו ובאה lrpna,מנעל ; dvlg

dvlg .dxyk dzvilgïéìétðàa או צמר של  או  בד  של במנעל  – ÀÇÀÄÄ
לבד, äìeñtשל dúöéìç נקרא שאין לעיל , שבארנו  מהטעם – ÂÄÈÈÀÈ

עור. של  אינו  וזה עור, של אלא á÷òנעל  Bì LiL ìcðñaהעור – ÀÇÀÈÆÆÈÅ
הרגל , אחורי  את ומקיף לחליצה;øLkהזקוף –,á÷ò Bì ïéàLå ÈÅÀÆÅÈÅ

ìeñt לחליצה הראוי  שהסנדל היא, משנתנו  שכוונת מפרשים, יש  – È
החליצה  עקב, לו שאין בסנדל  חלצה ואם עקב, לו  כשיש דווקא הוא

משנתנו  שנקטה ומה xyk"פסולה, ,awr el yiy lcpqa",דיעבד לשון  –

פסול בדיעבד אפילו  עקב לו  אין  שאם סיפא, משום אלא .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))אינו
פי על אף עקב, לו שיש שסנדל  ללמד , באה שמשנתנו  מפרשים, ויש 

לשון  המשנה נקטה ומכאן  הוא, כשר מקום מכל סוליה, לו  שאין
סוליה בה שיש  נעל  צריך  לכתחילה שכן  טובטובטובטוב").").").").דיעבד , יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

dvlgäáekøàä ïî, הברך –ähîìeהסנדל רצועות שהיו  – ÄÈÇÀÈÀÇÈ
הארכובה, מן למטה äøLkקשורות dúöéìçשכתוב –dvlge" ÂÄÈÈÀÅÈ

,"elbx lrn elrp;" רגלו "מעל נקרא זה הרי  הארכובה מן ïîÄולמטה
äìòîìe äáekøàä מן למעלה קשורות הסנדל  רצועות שהיו  – ÈÇÀÈÀÇÀÈ

äìeñtהארכובה, dúöéìç,הרצועות התרת הוא החליצה שעיקר – ÂÄÈÈÀÈ
ה  שתהא elbx",תרתן וצריך  lrn" זה אין הארכובה מן  למעלה ואילו 

שנחתכה  בקיטע ללמד  באה שמשנתנו  מפרשים, ויש רגלו ". "מעל נקרא

החליצה  הנעל , את משם וחלצה הברך, מן למטה נחתכה שאם רגלו,
פסולה החליצה הברך , מן למעלה נחתכה ואם ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).כשרה,

:ixi`nd azek ,epzpyna epipyy lcpqe lrpn oipra
עור; של  ושניהם עשויים, לרגליים שניהם והסנדל  שהמנעל  שתדע "צריך
לסנדל ולא מסנדל  יותר  למנעל  משמעות בו אין בתורה האמור "נעל" ואף
אחד מנעל  ולשון  נעל שלשון למנעל, עליו מוכיח הלשון שהרי ממנעל , יותר 
(ישעיה  שכתוב כמו  הסנדל, על  נאמר שהוא בקבלה מצינו כן  פי  על ואף הוא.
אדם  בני  שרוב פי  על  ואף בסנדלים. ומתרגמים: בנעלים" "והדריך טו): יא,
חליצה  לענין  מקום מכל  מבנעלים, יותר בסנדלים מנהגם היה הקדום בזמן
גזרו שחכמים אלא כלום; ביניהם ואין זה, כדין  וזה זה כדין זה התורה, מן 
חליצתה  בדיעבד מקום ומכל  בסנדל. אלא לכתחילה במנעל לעשותה שלא

במנעל אף epzpyna).כשרה epipyy enk)

הוא: מזה זה תכונתם lושינוי r p n d y שתיים מחתיכות ועשוי דק, מעור עשוי 
הנקרא  הרגל כף הן סביבותיה, בכל הרגל כל וחופה שלנו , כעין  שלש או 
וקצרות  דקות ורצועות שלנו , כמנעל  הכל עקבו , הן  הרגל , גב הן  "סולה",
צריך ואינו  הרגל . בגב עצמו המנעל על  ונקשרות ומכאן  מכאן  מעקבו יוצאות

מועט. בקשר דיו  הרגל  כל את מקיף שהוא שמאחר  ארוכות, lלרצועות c p q e
הרגל כף מקבלת והיא אחת, עור חתיכת אלא בו ואין  קשה, מעור  עשוי
אלא  הרגל , פני את חופה אינה אבל  הרגל , שמאחורי ועקב בקרקע הדורסת
ורצועות  "אזניים", התלמוד  בלשון הנקראות חוליות, החתיכה בשפתות שיש
הרגל גב על אותן וקושרים חוליות באותן נכנסות הרצועות ואותן ארוכות...,

על פעמים קשריהן את ומסיימים הרגל,ומאחוריה, גב על  פעמים השוק
בהידוק..." הרגל  על  אותן מעמידים אלו וקשרים

ואחר תתירם והחולצת הרגל, גב על  רצועות שיקשרו הוא, הדברים "ועיקר
(בירושלמי ): שאמרו  וזהו הרגל, מעל הסנדל  או  המנעל את תשמט "xwirכך 

"...zerevxd zxzd dvilg

y c e w z a y
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BlL BðéàL ìcðña äöìç,אחר מאדם אותו ששאל היבם, של  – ÈÀÈÀÇÀÈÆÅÆ
õò ìL ìcðña Bàעור המחופה ìàîN((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ìLa Bà ÀÇÀÈÆÅÀÆÀÙ
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Ba Cläì ìBëé,Bìâø áBø úà äôBç àeäL ïèwa Bà–äøLk dúöéìç.äìéla äöìç–äøLk dúöéìç;éaøå ¨§©¥§¨¨¤¤¤©§£¦¨¨§¥¨¨§¨©©§¨£¦¨¨§¥¨§©¦
øæòéìàìñBt.ìàîOa–äìeñt dúöéìç;øæòéìà éaøåøéLëî. ¡¦¤¤¥©§Ÿ£¦¨¨§¨§©¦¡¦¤¤©§¦
‚ä÷÷øå äöìç,äàø÷ àG ìáà–äøLk dúöéìç.ä÷÷øå äàø÷,äöìç àG ìáà–äìeñt dúöéìç.äöìç ¨§¨§¨§¨£¨¨§¨£¦¨¨§¥¨¨§¨§¨§¨£¨¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨

äàø÷å,ä÷÷ø àG ìáà–øæòéìà éaøøîBà:äìeñt dúöéìç;àáé÷ò éaøøîBà:äøLk dúöéìç.øîàéaø §¨§¨£¨¨§¨©¦¡¦¤¤¥£¦¨¨§¨©¦£¦¨¥£¦¨¨§¥¨¨©©¦
øæòéìà:"äNòé äëk"(è ,äë íéøáã),äNòî àeäL øác ìk–ákòî.Bì øîààáé÷ò éaø:äéàø íMî?äëk" ¡¦¤¤¨¨¥¨¤¨¨¨¤©£¤§©¥¨©©¦£¦¨¦¨§¨¨¨¨

"Léàì äNòé–Léàa äNòî àeäL øác ìk. ¥¨¤¨¦¨¨¨¤©£¤¨¦

øæòéìà éáøë äëìäå .äøùë åúöéìç åìâø áåø úà äôåç íà ,åìâø:ìàîùá äöéìç øéùëîù äîá åúåîë äëìä ïéàå ,äìéìá äöéìç ìñåôù äîá
bbbb.dxyk dzvilg d`xw `le dvlgáéúëã àåä äùòîà ,àáåëéò òîùîã äëë àðîçø áúë éëã(ä"ë íéøáã)àîìòá øåáéã äàéø÷å ,ùéàì äùòé äëë

:àåä.yi`a dyrn `idy xac:àåä ùéà ìù åôåâá äùòî åàìã ä÷é÷ø é÷åôàì ,ùéà ìù åôåâá äùòî äùåò äùàäù äöéìç ïåâë

`xephxa yexit

ïéîia,הימנית ברגלו  נתון שהיה שמאל של סנדל  שחלצה –dúöéìç ÇÈÄÂÄÈÈ
äøLk: שנאמר שלו , הסנדל  שיהא ראוי  שלכתחילה אמרו, בגמרא – ÀÅÈ

e"וחלצה l r p;כשרה חליצתה שלו שאינו  בסנדל  אף שבדיעבד אלא ,"

אדם  כל של נעל  נעלו , אלא לי  אין נעלו", "וחלצה שנו : ובברייתא
"נעל " לומר  תלמוד  lrpd")מניין ? uelg zia") אם מקום. מכל  נעל ,

שאין  גדול  לנעל  פרט לו, הראוי נעלו "נעלו "? לומר תלמוד מה כן 
שאין  לסנדל  ופרט רגלו , רוב חופה שאינו לקטן ופרט בו  להלך  יכול

עקב". ìBãâáלו äöìç,רגלו ממידת גדול  שהיה בסנדל  –àeäL ÈÀÈÀÈÆ
Ba Cläì ìBëé, רגלו מעל נשמט ואינו –ïèwa Bàבסנדל – ÈÀÇÅÀÈÈ

רגלו, ממידת קטן  Bìâøשהיה áBø úà äôBç àeäL את מכסה – ÆÆÆÇÀ
רגלו, כף של  äøLkרובה dúöéìç תחלוץ לא לכתחילה ברם, – ÂÄÈÈÀÅÈ

וכן  פסולה. חליצתה ותהא לגמרי, רפוי לחלוץ תבוא שמא בגדול ,
רוב  את חופה שאינו  בסנדל לחלוץ תבוא שמא בקטן, תחלוץ לא

פסולה. חליצתה ותהא äøLkרגלו  dúöéìç ,äìéla äöìç– ÈÀÈÇÇÀÈÂÄÈÈÀÅÈ
דנין  ממונות "דיני  א): ד , (סנהדרין  ושנינו דין , כגמר היא שהחליצה
והיא  הואיל ממונות, דיני  משום בחליצה ויש בלילה", וגומרים ביום

כתובתה יוסףיוסףיוסףיוסף");");");");גובה ìñBt("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  øæòéìà éaøå החליצה את – ÀÇÄÁÄÆÆÅ
היא. דין כתחילת החליצה שלדעתו  בלילה, iaxkשנעשתה dklde

xfril`.(.(.(.( טז טז טז טז ד ד ד ד ,,,, ייבוםייבוםייבוםייבום הלהלהלהל'''' מרגלו ìàîOa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  הסנדל את חלצה – ÇÀÙ
היבם, של äìeñtהשמאלית dúöéìç שווה בגזירה שלמדים – ÂÄÈÈÀÈ

נאמר  במצורע שכן ימנית, שם מה ממצורע, רגלו " ידידידיד,,,,"רגלו, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ימנית.ידידידיד):):):): כאן  אף הימנית", רגלו בהן  øéLëî"ועל øæòéìà éaøåÀÇÄÁÄÆÆÇÀÄ
ממצורע. לומד  שאינו  השמאלית, ברגל חליצה –.ezenk dkld oi`e

ג ה נ ש מ ר ו א ב
äöìç,היבם של  נעלו  –ä÷÷øå נעלו "וחלצה שכתוב: כמו  – ÈÀÈÀÈÀÈ

בפניו", וירקה רגלו ÷äàøמעל  àG ìáà שעליה הפסוקים את – ÂÈÈÀÈ
ו), משנה להלן  (כמפורט äøLkלקרותם dúöéìç בדיעב ד,– ÂÄÈÈÀÅÈ

החליצה. את פוסל  אינו  מעשה, ולא דיבור שהיא הקריאה, שחסרון 

äàø÷,הפסוקים את –ä÷÷øå,וירקה –äöìç àG ìáà נעלו – ÈÀÈÀÈÀÈÂÈÈÀÈ
רגלו, äìeñtמעל  dúöéìç מן לפוטרה חליצה זו שאין  כלומר  – ÂÄÈÈÀÈ

מעשה בה חסר  והיה הואיל הנעל.הייבום, נעלו ,–äöìçחליצת ÈÀÈ
äàø÷å–,הפסוקים ä÷÷øאת àG ìáà–:mi`pz dfa ewlgpéaø ÀÈÀÈÂÈÈÀÈÇÄ

äìeñt dúöéìç :øîBà øæòéìà זה הרי  מעשה, שחסר  שכל  – ÁÄÆÆÅÂÄÈÈÀÈ
החליצה. את äøLkמעכב dúöéìç :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÂÄÈÈÀÅÈ

החליצה. את פוסל אינו הרקיקה "äëkשחסרון  :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÈÈ
"äNòé" בחליצה: נאמר  –d y r i d k k בית את יבנה לא אשר  לאיש  ÅÈÆ

ודורשים: dאחיו ", y r i d k k ","äNòî àeäL øác ìk בין – ÈÈÈÆÇÂÆ
הרקיקה, ובין הנעל  אחדákòîחליצת חסר שאם החליצה, את – ÀÇÅ

פסולה. חליצתה הללו, íMîמהמעשים :àáé÷ò éaø Bì øîàÈÇÇÄÂÄÈÄÈ
äéàø:שם נאמר והרי  לדבריך ? ראיה להביא בא אתה זה ממקרא – ÀÈÈ

,"Léàì äNòé äëk"אלא החליצה את מעכב שאינו ìkללמדנו  ÈÈÅÈÆÈÄÈ
Léàa äNòî àeäL øác חליצת היינו האיש, של בגופו  שנעשה – ÈÈÆÇÂÆÈÄ

האיש, של  בגופו מעשה שאינה רקיקה, כן  שאין מה רגלו, מעל  הנעל

"משם  מפרשים יש  בדיעבד. כשרה חליצתה ירקה, לא אם אף הלכך 
לרבי אמר  עקיבא שרבי היינו  בניחותא, ראיה ראיה" שמשם אליעזר ,

לדבריו. aiwr`גם iaxk dklde.(.(.(.(יביביביב דדדד,,,, ייבוםייבוםייבוםייבום הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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ע"א: כא המעגל :ד חוני של  בנכדו  נוס מעשה     

 , המעגל חוני של  בתו  ב היה     וכשהיה  
למטר, צרי  העול      שולחי  חכמי היו   

בית של  תינוקות בתפילתו ,אליו  שיתכוי רחמיו  לעורר רב  
, בגדיו בשולי  אוחזי  הילדי והיו        
 ואז . גש לנו  הבא         

         הנות אב שהוא ה '  
, גש    כלומר ,חנ אני שהוא  גש לתת יכול  שאינו  לאב  

. גש להוריד  שיכול   שבשמי  כאביה שאני  הגמרא:שסבורי מבארת  
נקרא היה  ומדוע        בבגדיו 

. צניעותו מתו 
: הגשמי על   בתפילת  החכמי בי חילוק       

       החכמי בי מה  וראה  בא  
ד  בבל , של   החסידי  לחכמי ישראל  שבאר  התקיפי  שה  

      למטר צרי  העול כשהיה   
   רחמי ונבקש  יחד נתאס    

    שהתפללו  מתפרס היה  ובכ , גש ויוריד ה ' יתרצה  אולי  
ואילו  . הגשמי על       [ אביו] 

         לביתו נכנס  היה   
 ,כ על  להתפלל  שהול ידעו  שלא כדי ביתו  לבני    

[ שקי] לשוק ואל     ואקנה  שלא תבואה  בכס 
ארעב.   ,לחו יוצא כשהיה      

יותר, מתקבלת התפילה   שמש עמוק ,  במקו ועומד הול היה   קל תהלי) 
א)     ,צנוע  במקו ועומד  

, שק בלבוש  ומתכסה        כשהיה  
חוזר   הא  , תבואה הבאת   

       ומחיר  בעול ריוח  יהא עתה   
בלבד  ובזכותו  , הגשמי על  תפילתו  שהצניע נמצא בזול . ואקנה  ואמתי ירד, התבואה 

ושל , הגשמי ירדו  עמו  אחר שציר והיו בלא  תפילת הצניעו  שלא בבל  כחסידי א

. הגשמי על  לבקש  כדי יחד להצטר  צריכי

יונה : רבי של  מגדולתו  נוס ש מעשה  מצינו , ועוד    רבי של  בנו   
יונה ,     ,הנשיא בית על   הממוני אותו   מצערי היו   

ו  והל    ו יונה , רבי      
       קבורת מערת מעל  הנשיא בית ממוני חלפו   

יונה , רבי   גבי שעל  בקרקע  סוסיה רגלי ונתפסו   
לזוז , יכלו  ולא המערה        שקיבלו עד  

מני. רבי את לצער לא  עליה

מני: רבי של  רבו  בגדולת ש מעשה  מעשה , ועוד      לפניו מצוי היה      
ו  , יצחק לרבי מני רבי   ו עלי  מתגאי חמי בית עשירי    , לועניי יהיו   

יתגאו , מני,שובולא רבי לו   . שאפרנס  בעניות, לו,ידחקו ולא שיתעשרו   
ועוד, יצחק לרבי מני רבי    . יפה שאינה  עלי, מקובלת אינה  אשתי   

 , לו יצחק ,אמר רבי אמר  שוב ,מני רבי  מתגדלת אשתי  
. יופיה מחמת      ,[ כיעורה]   
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ב

              

      
            

        
     

        

           
         

         
       

     





















המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א



רני    


             

               
               

              
          

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

טז  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   שאינו מעץ, העשוי חמור  היינו  -

העשויה  תחפושת גם אך  ממש, משוי אלא כלל  מלבוש
בה  לצאת אין  - ושרוולים) נוח  (מבד  ממש .כמלבוש

  (קביים) הליכה מקלות כמו  היינו  -

וכך  הרגל  את להכניס מקום בתחתיתם שיש רחבים
הקרקע  על  הרגליים להניח  בלא להתקדם .אפשר 

   כשהיא גם במסכה  לצאת אין  -
הפנים  על  היטב ומתלבשת מבד  .עשויה

 
משום 166) ממש כמלבוש העשוייה בתחפושת לצאת אין

או  אחרת), מסיבה או עליו (כשיצחקו להורידה שיבוא
שדרכו  בעולם אדם אין שהרי  מלבוש, דין לה שאין משום
בה  היוצאים הליצנים (וגם הבא בסעיף  כמבואר בה לצאת
וחמילה  יריעה כשק  שלא בכך, שדרכם לומר אין - לפעמים

תחפושת  אמנם, הגשמים), בזמן בהם לצאת רבים שדרך
מותר  - לשוטר) המתחפש (כגון בה לצאת שדרכם שיש

בכך). דרכם השוטרים (שהרי  בשבת בה לצאת
בידיים.167) נישאים שהרי  כמנעלים נחשבים  ואין
מבד.168) תחפושת לגבי  לעיל שהובאו מהטעמים

•
          

Êלידי ח "ו יבא שלא הנרות לשמור נכרי  ליקח  ונהגו
ולהדליק  לכבות לו לומר ההמון נהגו זה ומכח  דליקה

הדין: ביום ובפרט  בידם למחות ויש כלל היתר לזה ואין

Á ותקנתו לו רע  סימן הכיפורים ביום נרו שכבה מי 
עוד  יכבנו ולא הכיפורים יום במוצאי  וידלקנו שיחזור
לא  ימיו שכל עליו יקבל וגם גמירא עד לדלוק  יניחנו אלא
אלא  אחר ולא הוא לא הכיפורים יום במוצאי  נרו יכבה

גמירא. עד לדלוק  יניחנו

ושתיה (לקד  אכילה בו שאין הכיפורים יום זה מכובד ה' וש
נוהגין  לפיכך ובנרות נקיה בכסות כבדוהו תורה אמרה

הכנסת): בבית נאים בגדים להציע 

Ë הכיפורים ביום נקיים לבנים בגדים ללבוש נוהגין יש
במדינות  נוהגין וכן השרת מלאכי  דוגמת להיות כדי 
טעם  עוד ויש ונקי  לבן בגד שהוא הקיטל ללבוש אלו
לב  נכנע  זה ידי  ועל מתים בגד שהוא מפני  הקיטל בלבישת
מותר  אבל שהוא מי  גם ולפיכך שלימה תשובה לעשות אדם

הקיטל. ללבוש

אבל  לבן להכניע  כדי  הקיטל ללבוש יכולות הנשים וכן
מלאכי דוגמת להיות כדי  ללבוש להן אין לבנים בגדים שאר
גבורים  עיר שנאמר כמלאכים להיות יכולות שאין השרת

כתיב : גברים וגו' חכם עלה

È הכיפורים ביום לפשטו צריך תשובה מחמת שק  הלובש
כמו  נקיה בכסות לכבדו וצריך יו"ט  שהוא מפני 

שנתבאר:

הכיפורים : ביום  הנרות  הדלקת  תרי סימן ד חלק 

דברים ‡ שכל דבר לכל כיומו הוא הרי  הכיפורים יום ליל
בתוספת  ואפילו בלילה  אסורים ביום  האסורים
מלאחריו  בין מלפניו בין הקודש על מחול שמוסיפין

היום: בעיקר האסורים הדברים כל אסורים

 רחיצה ושתיה אכילה מלאכה האסורים הדברים הן ומה
כרת  חיוב  אין אבל המטה תשמיש הסנדל נעילת וסיכה
אשר  הנפש וכל שנאמר ושתיה ואכילה מלאכה על אלא
אשר  הנפש כל כי  ונאמר וגו' והאבדתי  מלאכה כל תעשה
אכילה  מניעת הוא עינוי  וסתם וגו' ונכרתה תעונה לא
בכלל  ושתיה וגו' ויאכילך וירעיבך ויענך כמ "ש ושתיה

אכילה.

אע "פ  המטה ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה רחיצה אבל
ממדרש  חכמים שלמדו כמו לפעמים עינוי  נקראים הם שגם
הפעמים  ברוב  נאמר לא עינוי  סתם מקום מכל הפסוקים
שגם  כיון מקום ומכל בלבד ושתיה אכילה מניעת על אלא
ביום  אסורים הם גם לפיכך לפעמים עינוי  נקראים הם
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רנב   

חכמים  וקבלו שבתון שבת שנאמר התורה מן הכיפורים
לפעמים: עינוי  שנקרא דבר מכל שבות הפסוק  בפירוש

בהם ‚ הקילו והם לחכמים הכתוב  מסר אלו דברים ואיסור
וכמו  להקל בעיניהם נראה שהיה כמו קולות כמה

בעז"ה: לפנינו שיתבאר

חייבים „ בשבת עליה שחייבים מלאכה כל כיצד מלאכה
הוא  אסור אבל פטור שבשבת וכל הכיפורים ביום עליה
הכיפורים  ויום סקילה זדונו ששבת אלא הכיפורים ביום ג"כ
ביום  ג"כ נוהגין שבת הוצאות איסורי  וכל כרת זדונו
לטלטלו  אסור בשבת לטלטלו שאסור דבר וכל הכיפורים

הכיפורים: ביום

לנתק ‰ דהיינו ירק  לקנב  שהתירו בו הקילו שבזה אלא
לחתכם  מוכנים שיהיו להשוותם כדי  הקלחים מן העלים
לפצוע  וכן מיד בערב  לבשלו מוכן שיהיה אותו להדיח  וכן
לטרוח  יצטרך ולא ערב  לאכילת מוכנים שיהיו כדי  אגוזים
שהרי בשבת שאסורים פי  על אף  אלו דברים וכל בערב  בהן
עד  היום צריכים שאין כיון לחול משבת ומכין טורח  הוא
נפש  פקוח  משום התירו הכיפורים ביום מקום מכל לערב 
ויהיה  אכילתו קודם בערב  אלו בדברים לטרוח  יצטרך שלא
כשהוא  אלו דברים בעשיית נפשו בענות נפש עגמת לו

מעונה:

Â בחול הכיפורים יום כשחל אלא אלו דברים התירו ולא
שמא  גזרה אלו דברים התירו לא בשבת כשחל אבל
שצריך  מה ביום שיכין השנה שבתות בשאר כן יעשה
משום  הכיפורים ביום לו שהתירו יבחין שלא ערב  לאכילת

נפש: עגמת

Ê מן אלא התירו לא בחול שחל הכיפורים ביום אפילו
ידי על שמא לחוש אין שאז משום ולמעלה המנחה
ויאכל  הכיפורים יום שהוא ישכח  המאכל בתיקון התעסקותו
אכילה  היתר לעת קרוב  שהוא המנחה אחר שהוא כיון ממנו
אבל  בסלו פת לו שיש כמי  לו ודומה הכוכבים צאת דהיינו
ערב  של המאכל בתקוני  להתעסק  לו אסור המנחה קודם

ממנו: ויאכל ישכח  שמא

Á והפצעת ירק  קניבת לאסור ישראל כל נהגו עכשיו
אפילו  ערב  של מאכלים תיקוני  שאר הדין והוא אגוזים
למהר  לקלקל התחילו אחרונים שבדורות לפי  המנחה אחר
עליהם  החמירו לפיכך המנחה קודם אלו דברים ולעשות

המנחה: לאחר אפילו ואסרו

Ë אבל המאכל בתיקוני  בהתעסקות אמורים דברים במה
שאסור  לחמץ  דומה ואינו היום כל מותר באוכלין ליגע 
חוששין  דברים שאר אוכל הוא שבפסח  לפי  בפסח  בו ליגע 
כיון  שנוגע  זה את גם ויאכל בפסח  חמץ  איסור ישכח  שמא
ביום  משא"כ מאכילה כלל ומובדל פרוש איננו אלו שבימים
חוששין  אין לגמרי  מאכילה ומובדל פרוש שהוא הכיפורים
המאכל  בתיקון מתעסק  הוא כן אם אלא ויאכל ישכח  שמא
חוששין  אין בעלמא בנגיעה אבל לאכילה ולהכשירו לתקנו

לכך.

יכולים  שהקטנים אע "פ  לאכול לקטנים ליתן מותר ולפיכך
הקטן  אין ואם במאכל הגדולים שיגעו מבלי  בעצמן ליטול

כן  אם אלא לאכול המאכל יכול בתיקון הגדול יתעסק 
שאי כיון לתקנו לו מותר הקטן לאכילת ולתקנו להכשירו

זה: תיקון מבלעדי  לאוכלו לקטן אפשר

È' סי עיין השולחן על באגוזים משחקין שהתינוקות ונהגו
מנחה: קודם אפילו בידם למחות ואין של"ח 

כיומו: דינו הכיפורים  יום  ליל  תריא  סימן ד חלק 

שכשהוא ‡ שיעור הכיפורים ביום האוכל כיצד אכילה
שנאמר  כרת חייב  זו באכילה דעתו עליו תתיישב  רעב 
הרי הזה כשיעור וכשאוכל וגו' תעונה לא אשר הנפש כל כי 
זה  ששיעור מסיני  למשה הלכה חכמים וקבלו מעונה אינו
זה  ושיעור מכביצה מעט  פחות והוא הגסה ככותבת הוא
אדם  שכל לפי  הבשן מלך לעוג בין לננס  בין אדם לכל שוה
אלא  הזה כשיעור באכילה דעתו עליו תתיישב  כשירעב 
אדם  כל ושאר מעט  דעתו תתישב  הבשן מלך שעוג

הרבה: דעתם מתיישבת

 זה לשיעור להשלים זה עם זה מצטרפין האוכלין כל
חצי ושתה שיעור חצי  שאכל ומשקין אוכלין אבל
אבל  בכך מתיישבת דעתו שאין לפי  מצטרפין אין שיעור
הרי שעליו המלח  עם בשר וכן שעליו הציר עם ירק  האוכל
משקה  שכל לפי  לכשיעור להשלים מצטרפין והמלח  הציר

כאוכל: הוא הרי  האוכל את להכשיר הבא

וחזר ‚ והפסיק  מעט  שאכל כגון מצטרפות אכילות שתי 
שלא  והוא מצטרפין לכשיעור שהשלים עד מעט  ואכל
אחרונה  אכילה סוף  עד ראשונה אכילה מתחילת שה[ה]
אם  אבל לחם) ככר חצי  (פירוש פרס  אכילת מכדי  יותר
דעתו  שאין לפי  מצטרפין אין פרס  אכילת מכדי  יותר שה[ה]

כזו: מופסקת באכילה מתיישבת

אי„ ובכל הכיפורים ביום שאמרו פרס  אכילת סורישיעור
יש  סופרים מדברי  שהן בין התורה מן שהן בין תורה
ג' כמו שהוא אומרים ויש ביצים ד' כמו שהוא אומרים
ולענין  בצמצום ולא ובריוח  במילוי  כלומר שוחקות ביצים
שהוא  וכל המחמיר אחר הלך תורה בשל שהוא כל הלכה

המיקל: אחר הלך דבריהם בשל

שאכל ‰ שלאחר כגון גסה אכילה הכיפורים ביום האוכל
הכיפורים  ביום מיד אכל הכיפורים יום בערב  הרבה
יום  ערב  מאכילת ומלא שבע  עדיין כשהיה הלילה בתחלת
לגופו  מזקת והיא זו גסה מאכילה כלל נהנה ואינו הכיפורים
למזיק  פרט  תעונה לא אשר שנאמר מכרת פטור הוא לפיכך

מעונה: שהוא באכילה גופו

Â אלא ראוים שאינם מאכלים כשאכל אמורים דברים במה
למי אף  הראויים מאכלים אכל אם אבל רעב  שהוא למי 
בהם  שיש והמבושמים המתובלים מאכלים כגון שבע  שהוא
השובע  על שאכלן פי  על אף  חייב  לשבע  אף  לגוף  הנאה
בערב  כך כל הרבה אכל שלא והוא שכיח  לביסומא דרווחא
במזונו  קץ  אם אבל מזון מיני  בכל שיקוץ  עד הכיפורים יום
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רנג    

אלא  תלוי  זה דבר ואין פטור מבושם מאכל שאכל אע "פ 
זו: גסה באכילה הנאה לו יש אם בנפשו שמרגיש מה לפי 

Ê שאינו אע "פ  הכיפורים ביום אסורה ושתיה אכילה הנאת
דברים  ואפילו ופולט  לחיך שטועם כגון ושותהו אוכלו
אסור  מתוק  ועץ  בשמים עצי  כגון לאכילה ראוים שאינם

תקס "ז. בסי ' כמ "ש ולפלוט  גרונו ללחלח  כדי  לטעום

שהריח  לפי  הכיפורים ביום ריח  מיני  כל להריח  מותר אבל
בלבד  הנשמה אלא כלל ממנו נהנה הגוף  שאין דבר הוא
טוב  ואדרבא הכיפורים ביום נאסר לא לפיכך ממנו נהנית

ברכות: מאה מנין למלאות כדי  להריח 

Á שאכל אע "פ  אדם לאכילת ראויים שאינם אוכלים אכל
מכת  אותו מכין אבל הכרת מן פטור מהם הרבה

מרדות:

Ë:אדם מאכל שאינן לפי  פטור קנים עלי  אכל

È דעץ פטור השנה ראש קודם שלבלבו גפנים לולבי  אכל
רכים  הם עדיין השנה ראש אחר לבלבו ואם הם בעלמא

אדם  לאכילת וראויים הכיפורים ביום ביום אכלן אם ולפיכך
חייב : הכיפורים

‡È שאינן לפי  פטור יבש וזנגבל יבשים פלפלין אכל
ראויים  הן שאז רטובין כשהן אכלן לאכילה. ראוים

חייב : לאכילה

È ומשערין חייב  לוגמיו כמלא הכיפורים ביום השותה
שהוא  מה לפי  אדם כל עצמו השותה של לוגמיו במלא
ממש  לוגמיו מלא ולא קטנו לפי  והקטן גדלו לפי  הגדול
לוגמיו  כמלא ויראה מפיו אחד לצד מסלקו שאלו כל אלא

בינוני : באדם הלוג מרביעית פחות והוא

‚È:לוגמיו כמלא להשלים זה עם זה מצטרפין המשקין כל

„È או ציר כגון לשתיה ראויים שאינם משקין (שתה
(פירוש  חי  חומץ  או דגים) של ציר (פירוש מורייס 
על  אותו ישליכו שאם כך כל חזק  שהוא במים) מזוג שאינו
אבל  הכרת מן פטור מהן הרבה ששתה אע "פ  יבעבע  הארץ 
במים  מזוג חומץ  שתה אם אבל מרדות מכות אותו מכין

חייב ): לוגמיו כמלא אלא שתה לא אפילו

ÂË והפסיק מעט  ששתה כגון זו עם זו מצטרפות שתיות
לוגמיו  כמלא יש שתיהן ובין מעט  ושתה וחזר מעט 
שתיה  מתחלת שהא כשלא אמורים דברים במה חייב 
רביעית  שתיית מכדי  יותר אחרונה שתיה סוף  עד ראשונה
מצטרפין. אין רביעית שתיית מכדי  יותר שהא אם אבל הלוג

מתחלת  שהא כן אם אלא מצטרפין הן שלעולם אומרים ויש
אכילת  מכדי  יותר אחרונה שתיה סוף  עד ראשונה שתיה

אכילות. שתי  בצירוף  כמו פרס 

האחרונה  כסברא ולפסוק  לכתחלה להחמיר יש הלכה ולענין
ע "ש: תרי "ח  בסימן שיתבאר כמו

ÊË שיעור בין זה בסימן שנתבארו הללו שיעורין כל
חיוב  לענין אלא נאמרו לא שתיה שיעור בין אכילה

שיש חולה לענין מינה נפקא יש לנו (וגם סכנה חטאת בו

שהוא  כל אכל אפילו איסור לענין אבל שם) שיתבאר כמו
בכל  הדין וכן התורה מן איסור עשה הרי  שהוא כל ושתה
במשהו  שאפילו שיעורים בהם שנאמר שבתורה איסורין

התורה: מן איסור יש מהן

כמותה : ושיעור הכיפורים  ביום  אכילה  שיעור תריב  סימן ד חלק 

ביום ‡ אסורה תענוג של רחיצה כל כיצד רחיצה
אסור  לפיכך וגו' תעונה לא אשר משום הכיפורים
ואפילו  בצונן בין בחמין בין גופו ככל גופו מקצת לרחוץ 

אסור. במים אצבעו להושיט 

מלוכלך  גופו בכל מקום שאר או רגליו או ידיו היו אם אבל
כיון  לרחצו מותר מחוטמו דם שנטף  או בצואה או בטיט 
מקום  אלא ירחוץ  שלא שיזהר רק  לתענוג מתכוין שאינו

בלבד: המטונף 

 כמ "ש פעמים ג' ידיו נוטל משינתו כשניער בבוקר וכן
על  ויברך תקנ"ד) בסימן שנתבאר (מטעם ד' בסימן
אצבעותיו  קשרי  סוף  עד אלא יטול שלא ויזהר ידים נטילת
הידים  מעל רעה הרוח  להעביר רק  רחיצה להנאת יכוין ולא
עיניו  גבי  על המפה מעביר במפה ידיו שניגב  ולאחר

שינה: חבלי  מהם להעביר

ימות ‚ בכל לרחצם ודרכו עיניו גבי  על לכלוך יש ואם
שהוא  מי  וכן חושש ואינו כדרכו אותם רוחץ  השנה
במים  פניו שיקנח  עד עליו מיושבת דעתו ואין איסטניס 
להחמיר  המנהג אבל הכיפורים ביום במים לקנח  לו מותר
במים  עיניו ולא פניו מקנח  אין איסטניס  שהוא מי  שאפילו
מותר  שאז עיניו גבי  על או פניו על לפלוף  יש כן אם אלא

השנה: בכל כדרכו לרחוץ  אדם לכל

מעל „ הנצוצות להעביר בידיו ושפשף  רגלים מי  הטיל אם
ידיו  לרחוץ  לו מותר בידו וקינח  צרכיו שעשה או רגליו
לברך  וכדי  הלכלוך מהן להעביר אצבעותיו קשרי  סוף  עד
בידו  קינח  ולא שפשף  לא אם אבל נקיות בידים יצר אשר
ידים  נטילת בלא יצר אשר לברך שמותר כלל ידיו יטול לא
שיברך  קודם ידיו ליטול והרוצה ידיו נתלכלכו שלא כיון
וכן  ידיו ליטול שיצטרך כדי  ויקנח  בידו ישפשף  יצר אשר

בי יצר אשר לברך כדי  לעשות וטהורות:נכון נקיות דים

התפלה ‰ אחר הכיפורים יום בליל אמורים דברים במה
אם  היום כל שמתפללין ביום או התפלה קודם אבל
אע "פ  צרכיו שעשה או בידיו שפשף  שלא אע "פ  מים הטיל
אצבעותיו  קשרי  סוף  עד ידיו ליטול מותר בידו קינח  שלא
הכון  שנאמר ברחיצה טהורות בידים להתפלל שמצוה

ישראל: אלהיך לקראת

Â קודם ידיו שנטל אע "פ  ידיו נוטל לדוכן העולה כהן וכן
קודם  ידיו נוטל שהלוי  שנוהגין במקום הלוי  וכן התפלה
הכיפורים  ביום ליטול לו מותר הכהן ידי  על מים שיוצק 

לתענוג. מתכוין שאינו כיון

שאינו  כיון לרחצן מותר כהות ורגליו הדרך מן הבא ולפיכך
בזה: כיוצא כל וכן לרפואה אלא מתכוין
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רנד   

Ê' בסי שנתבאר כמו הכיפורים ביום פיו לרחוץ  אסור
ע "ש: תקס "ז

Á רבו פני  או אביו פני  להקביל או המדרש לבית ההולך
יכול  מצות שאר לצרכי  או בחכמה ממנו שגדול מי  או
חושש  ואין בחזרה בין בהליכה בין צוארו עד במים לעבור
מצוה  לדבר שהולך כיון הכיפורים ביום רחיצה איסור משום
עובר  מכל שינוי  שיעשה בלבד לתענוגו מתכוין שאינו ועוד
כדי חלוקו שפת מתחת ידיו יוציא שלא דהיינו בחול במים
כדי בחול במים עוברי  כל שעושין כמו מעט  חלוקו להגביה
את  לסחוט  יבוא ולא חול אינו שהיום יזכור השינוי  שע "י 

בגדיו.

סוחטו  שאינו אע "פ  כיבוסו זהו במים שרייתו שבגד ואע "פ 
הכיפורים  ביום במים לעבור התירו אעפ "כ ש"ב  בסי ' כמ "ש
היה  כן אם אלא כיבוסו זהו שרייתו אמרינן שלא משום

ע "ש: ש"ב  בסי ' כמ "ש השרייה קודם מלוכלך

Ë רודפים מימיו שאין המים באמת אמורים דברים במה
בחול  אף  ושוטפין מהר רודפין שמימיו נחל אבל מהר
מעט  אלא לו מגיעין המים אין אפילו בו לעבור אסור

הסכנה  מפני  ממתניו המים:למעלה ישטפוהו שלא

È במים כשעובר אלא מצוה לדבר במים לעבור היתר אין
מצוה  לדבר אפילו אסור קטנה בספינה לעבור אבל עצמן
שאין  כיון רחיצה איסור אלא מצוה לדבר התירו שלא לפי 
גמור  שבות בזה שיש בספינה לעבור אבל לתענוג מתכוין
חכמים  העמידו ושל"ט  רמ "ח  בסי ' כמ "ש סופרים מדברי 

תעשה: ואל בשב  מצוה לבטל דבריהם את

‡È ואפילו תלמידו פני  לקבל כדי  במים לעבור אסור הרב 
ממנו  גדול חבירו אין אם אסור חבירו פני  להקביל
או  מחבירו הלכה דבר לשאול רוצה אם אבל בחכמה
אם  לומר צריך ואין אחרים חכמים אצל גם שלמד מתלמידו
לבא  יכול התלמיד שאין כגון תלמידים עם ללמוד הולך

ובחזרה: בהליכה במים לעבור לו מותר אצלו

È אע "פ במים לעבור לו מותר פירותיו לשמור ההולך
ממונו  הפסד משום מקום מכל בהליכתו מצוה שאין
הפסד  בכך שאין לעבור אסור בחזרתו אבל לעבור לו התירו

הכיפורים: יום לאחר עד למקומו יחזור לא אם ממון

סעיפים : כ "א  ובו הכיפורים  ביום  רחיצה  איסור תריג  סימן ד חלק 
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הגלות ÔÈ‰ÏÂ(יד ) דזמן  הבירורים כונת ביאור  בתו '
יש  כו ' חשוכא ולהפך  לברר  כדי שהוא
כי  לעתיד  כנ "י שיאמרו  הזה הפסוק לבאר  להקדים
יצחק  בחי' שהוא אבינו  אתה כי כו ' ידענו  לא אברהם
וימין  דוחה שמאל  ואשה תינוק יצר  ארז "ל  דהנה דוקא.
דוחה  שמאל  דוקא אלה ג' למה להבין  ויש מקרבת

אלה ג' כי להיות הא' טעמים ב' בזה יש הן והנה
שמלא  כתינוק ממותקות בלתי הקשות הגבורות מבחי'
(כידוע  קשות וגבורות דינין  מלאה האשה וכן  ודין  כעס
והיצה"ר  חסדים) רובו  והזכר  גבורות רובה דהנוקבא
הגבורות  מבחי' שהוא גופני' בתאות כאש בוער 
בוערים  בינו  כמו  תבערה ל ' בער  שנקר ' כבהמה הקשות
דוחה  שמאל  בחי' דוקא אלה לג' צריך  וע"כ  כו ' בעם
דין  בחי' ע"י שלהם הקשות הגבורות לבחי' להמתיק
דוקא  בשרשו  אלא הדין  מיתוק אין  כי דוחה דשמאל 
הרתיחה  להשקיט  תיקון  שאין  בחוש וכנראה כידוע
הגדולה  וההרחקה הרוגז  שהוא הדין  במדת כ "א וכעס
את  המושך  האש וכמו  לבבו  וירך  מכעסו  יפול  דוקא אז 
ממרקים  שהיסורים בחוש רואים שאנו  וכמו  כו ' האש
וקפדן  אכזרי איש גם כי לחסד  הדין  טבע ומהפכים
ובטושים  גדולים יסורים עליו  יבואו  כאשר  גדול  ורגזן 
כו ' וחסדן  ורחמן  טוב איש ויהיה לבבו  יכנע גדולים
מיתוק  יועיל  לא טוב ורב וחסד  אהבה ריבוי ע"י אבל 

כל  אדרבה ואשה תינוק דיצר  הקשות והגבורות הדינין 
הגבורות  בבחי' יתחזקו  יותר  יותר  באהבה שמקרבן 
מזיקים  להיות ויביאם בתכלית פנים שיעיזו  עד  והדינין 
לבו  בכל  ומגביהו  מקרבו  שאביו  בתינוק כידוע גמורים
ומזיק  רוצח  כמו  להיות שנתקלקל  עד  הכל  פני יעיז 
כל  הקשות והגבורות הדינין  טבע שזהו  להיות
משא"כ  יקולקלו  יותר  יותר  חסד  להם שמשפיעים
תיקונן  עיקר  זהו  דוחה שמאל  והרחקה ודחיי' בביטוש
שנהפכו  בחסדים ממותקות גבורות להיות להמתיקן 
הב' והטעם וד "ל  כראוי נכונה במזיגה וחסד  לטוב מרע
דוחה  שמאל  להיות ואשה תינוק יצר  דוקא אלה לג'
ביותר  הדעת וקטנות מיעוט  בבחי' שהן  מפני הוא
היצה"ר  וגם הם דעה בני לאו  וקטנים דנשים כידוע
דמצד  א' לשורש עולה הטעמים וב' כו ' בער  איש שנק'
קשות  וגבורות דינין  בבחי' המה הדעת קטנות בחי'
שמאל  בחי' להיות אומר  גזרו  ג"כ  הטעם ולזה כידוע
להיות  ואהבה קירוב ע"י ולא תיקונן  עיקר  דוקא דוחה
שהדחיי' ואשה כתינוק הדעת בקטני רואים שאנו 
להתקרב  שיוכלו  ביותר  להם ומועיל  טוב והריחוק
מכפי  ביותר  אליהם והקירוב כראוי טוב שפע ולקבל 
יבא  שמזה עד  ביותר  אותם ומקלקל  מפסיד  מדתם
קירוב  בהם עושה הריחוק נמצא לגמרי ריחוקם סיבת
בתינוק  לכל  וכנראה כו ' ריחוק בהם עושה והקירוב
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רסג    

יעיז  כי יתקרב לבלתי בזה מזיקו  ביותר  מקרבו  שאביו 
והסיבה  לכלום ראוי בלתי אדם פרא ונעשה אביו  פני
ושפע  קירוב ע"י ע"כ  ביותר  דעתו  מיעוט  מצד  היינו 
ולבו  מוחו  כלי יכילו  לא רצונו  למלאות טוב רב
אבל  כו ' הכל  פני להעיז  מדעתו  ויצא לבו  ירום וממילא
לבבו  שמשפיל  לו  גדול  ותועלת טוב וריחוק בדחיי'
וירחיקהו  יבטשו  ואדרבא לעולם רצונו  ימלא שלא
לבד  ערכו  לפי מצומצמת במדה רק יתקרב ולא לפרקים
טוב  שפע קבלת כל  להכיל  ולבו  מוחו  כלי יתוקן  אז 
הרי  כל  בעיני מתקבלי' ומדותיו  מוכן  כלי ויהיה
נהפוך  הדעת בגדולי אבל  קירוב בהם עושה הריחוק
יבואו  לבלתי ומשפילם מרחיקם והריחוק שהדיחוי הוא
מאוד  להם מועיל  והאהבה והקירוב לעולם להתקרב
מפני  לעולם ויקלקלו  יופסדו  ולא ויותר  יותר  להתקרב
שכלם  גדלות בחי' מצד  כי הוא והטעם כידוע הקירוב
כי  הגדול  הקירוב מן  ודעתם לבם ירום לא  ודעתם
לעולם  יופסדו  לא ע"כ  ולבם מוחם בכלי יכילוהו 
הדיחוי  ומפני למדריגה ממדריגה יתעלו  אדרבה
בכמה  רז "ל  ובדברי בכתובים כן  שמצינו  וכמו  יתרחקו 
רחוקים  וכמה הריחוק מפני שנדחו  הדעת גדולי

וד "ל . כנ "ל  הקירוב מפני שנתקרבו 
˘˘Â)'בבחי הוא הדעת קטנות בבחי' כי הדברים

בגסות  יותר  אותם עושה והקירוב ויש גסות
ואין  ביטול  לבחי' מביאם והדחיי' כו ' הביטול  היפך 
דחכמה  מה מבחי' שהן  הדעת בגדלות משא"כ  כו '
יותר  באים המה יותר  שמקרבם מה כל  הוא  נהפוך 
כו ') יש לבחי' מפרידם והדחיה דמה הביטול  לבחי'
והשיגו  שראו  דגם רב ערב ענין  שרש ג "כ  יובן  ובזה
מכלי  לצאת מס"נ  להם והיה ונפלאותיו  ה' בגדולת
הגבורות  מבחי' שרשם היות מצד  אך  להכלל  גופם
דאלקים  מאחורים שיונקי' אחרים דאלקי' קשו '
וגם  כו ' דנחש דקטנות גבורות מבחי' והוא דקדושה
הקירוב  הנה כו ' באלקות דעתם וקטנות מיעוט  מצד 
ריחוק  להם וגרם וקלקלם הפסידם משה שקרבם

כו ' הם שמרוחקים במ "ת כשראו  מאלקות ופירוד 
הקירוב  בהם עושה היה והריחוק הדחי' בחי' ואמנם
בנסיון  עומדים היו  גם בתמידות באלקות והדיבוק
כו ' מה מבחי' בהם מאיר  היה עי"ז  (כי שבמ "ת הנ "ל 
ידענו  לא אברהם כי וזהו  וד "ל . הנ "ל  כל  מטעם כנ "ל )
להם  שהיה דמה הרחוקים כל  יכירו  לעתיד  הנה כי כו '
העליון  דוחה משמאל  עכשיו  והדיחוי הריחוק בחי'
והדיבוק  הקירוב לבחי' יבואו  שעי"ז  בשביל  רק שהיה
ומרחקם  מפסידם היה והאהבה הקירוב בחי' אבל 

הרשעים מטע  נתבררו  שלא מפני עכשיו  רק הנ "ל  ם
הדיחוי  ע"י שבא הקירוב בחי' ונגלה ניכר  לא עדיין 
תערובות  בדין  כעת שבו  החסד  יוכר  לא כי והריחוק
הטוב  כי לטוב והרע לרע הטוב (שנדמה טו "ר  דעה"ד 
לא  ע"כ  בטוב ומלובש נעלם והרע ברע ומלובש נעלם
מצד  הדיחוי) שבבחי' וכעס שבדין  והחסד  הטוב ניכר 
בירור  אחר  אבל  הרשעים שבמעשה הקשין  הדינין  בחי'
יכירו  הקשות וגבורות הדינין  כל  שיבוטלו  טו "ר  דעה"ד 
בענין  במ "א (וכמ "ש הקירוב בא הדיחוי שמן  הכל 
כדי  לייסר  דוחה שמאל  מבחי' שבא דתוכחה קללות
והדינין  הגבורו ' בחי' שהו ' הגם קירוב עי"ז  שיהיה
עי"ז  כשנעשו  אח "כ  מהם התועלת בא כאשר  אבל 
לברכות  מקור  ובחי' החסדים תכלית הן  הרי קרובים
אז  הרי עי"ז  שניתקן  שאחר  לבנו  המייסר  אב וכמו  כו '
באותן  ונעלם מלובש שהיה והטוב החסד  הוכר 
כו ' לששון  אבלם והפכתי נאמר  ולכך  כו ' היסורים
תכלית  בו  ניכר  יהיה הקשה בדין  בהמ "ק שחרב שיום
שמברך  דכשם אמר  ולכך  כו ' בו  בהעלם שהיה הטוב
אשר  הגבר  אשרי וכמ "ש כו ' מברך  כך  הטובה על 
וזהו  במ "א) כמ "ש אהבה של  יסורים ונקרא כו ' תיסרנו 
ימין  הקירוב בחי' שע"י ידענו  לא אברהם כי שאמרו 
להוסיף  ידיענו  לא אברהם ע"כ  יותר  נתרחקו  דאברהם
דוחה  שמאל  יצחק בחי' הוא אבינו  אתה כי כו ' דעת
והקירוב  הטוב אמיתית דהיינו  הרחמן  אב אבינו  הוא

וד "ל : דוקא דגבורו ' והריחוק הדיחוי בחי' ע"י שבא
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˘È‡Â נשמה אלהי הוא, טהור  וגו ' ראשו  ימרט  כי
אתה  בראתה אתה היא טהורה בי שנתתה
לכתוב  צריך  הי' ולכאורה בי, נפחת אתה יצרתה

טהורה  ואח "כ  מאין  יש בריאה בראתה אתה תחילה
טהורה  ואח "כ  דבר  ראשית זהו  מאין  יש בריאה כי היא,
שייך  איך  הנשמה נברא' לא עדיין  כשהיא כי היא,

1

2

3

4

5
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רסד   

היא  טהורה שייך  באמת אך  היא. טהורה עליה לומר 
היינו  היא טהורה ענין  כי מאין , יש שנברא' קודם
בהירות  עצם שזהו  לטוהר  השמים וכעצם כמ "ש
בבחי' כשהיא אהני) מאי בטיהרא שרגא (וכמשארז "ל 
כשהיא  (אבל  היא טהורה ונק' בהיר  עצם אזי עדיין  אין 
בעצם  בהיר  ואינו  האין  על  מסתיר  היש מאין  יש נברא'
בעצם  כשהיא זאת להבין  צריך  אך  טהורה). נק' ואינו 
יש  לברוא גדולה ירידה כ "כ  ירדה למה היא טהורה
יצרת  ואתה הבריאה בעולם בראת אתה וזהו  מאין 
הוא  (והענין  העשי' בעולם בי נפחת ואתה היצי' בעולם
נש"י  שס"ר  וכידוע האצי' בעולם הוא הנשמה ששרש
שרשים) ריבוא ששים ס"ה דאצי' מדות ששה נגד  זהו 

בי"ע  דרך  בעצם וטהורה אין  שנק' האצי' מעולם וירדה
גשמי. בגוף

Í‡'מבחי שיבוא עלי' צורך  הוא שירידה הוא הענין 
קודש  ואנשי כמ "ש קדושה לבחי' היא טהורה
במצותיו , קדשנו  אשר  אומרים שאנו  וכמו  לי, תהיון 
טהרה  מבחי' למעלה קדושה שבחי' במצותיך , קדשינו 
והראי' ראשו  שער  פרע גדל  יהי' קדוש נזיר  גבי וכמ "ש
כהנים  וגבי לטהרם וכמ "ש טהרה כתי' לוים שגבי היא
שמעלת  וידוע לי, לכהנו  לקדשו  וכמ "ש קדושה כתיב
למעלה  קדושה בחי' כך  לוים מבחי' למעלה כהנים
טהור  במקום קלים קדשים ראי' ועוד  טהורה, מבחי'

קדוש. במקום וקד "ק אותם יאכלו 
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ÌÓ‡,מקיף בבחי' רק היא בכלל  האמונה ענין 
רחמנא  מחתרתא אפום גנבא מארז "ל  וכענין 
אותו  יתפסו  שלא שיצילנו  רחמנא שקורא פי' קרי',
וגונב, רצונו  היפך  עושה כי הגם בגניבתו , ושיצליח 
בבחי' רק זהו  רחמנא שקורא מה לומר  בהכרח  ונמצא
הי' דאם אצלו , כלל  פועל  שאינו  עד  הרחוק מקיף
על  לעבור  ית' רצונו  היפך  עושה הי' לא בנפשו  פועל 
שאינו  מפני רק שעושה, הגניבה במעשה ית' פיו  אמרי
כי  הגם לכן  מרחוק מקיף בדרך  רק בפנימיות בו  מאיר 
ועד "ז  כו '. רצונו  היפך  עושה מ "מ  כו ' רחמנא קורא
הוא  האמונה ענין  כי דלהיות האמונה בענין  יובן 
כו ', מחתרתא אפום גנבא ע"ד  להיות יכול  לכן  מרחוק
לפרנס  מהימנא רעיא מרע"ה עבודת הי' זה לכן 
הענין  וביאור  בהאמונה. דעת להמשיך  היינו  האמונה
בבחי' שהיא דנש"י האמונה ענין  ששרש נת"ל  הנה
שם  וברוך  אחד  ה' דק"ש פסוקי' ב' ז "ע וממלא סובב
אמונה  בבחי' כשזהו  וכ "ז  ועד , לעולם מלכותו  כבוד 
ענין  שיבין  היינו  בהאמונה דעת וכשנמשך  מרחוק, ה"ז 
והיינו  רואה, כאילו  מושג שיהי' ית' אלקותו  אחדות
ומקור  שרש להם יש הגשמי' דברים שכל  שיתבונן  ע"י
וכמארז "ל  גדל  ואומר  חיות להם שופע אשר  למעלה
בו  המכה מלמעלה מזל  לו  שאין  מלמטה עשב לך  אין 
שאם  מאין  יש בריאה בדרך  ה"ז  ועכ "ז  גדל , לו  ואומר 

גשמיות  להתהוות אפשר  הי' לא השתלשלו ' בדרך  הי'
ה  התהוות כי לך מרוחניות, אין  הרוחניות מן  גשמיות

המהוה  כי מפני והיינו  מזה, גדול  מאין  יש בריאה
להיות  יכול  ואז  המתהוה מהדבר  מסתתר  שיהי' בהכרח 
על  המהוה דבר  יתגלה אם והנה כו '. היש  מציאות
אין  שיהי' עד  לגמרי יתבטל  בודאי המתהוה הדבר 
אצבעו  הקב"ה הושיט  ממארז "ל  במכ "ש כו ', ואפס
נבדלי' שכלים המלאכי' שגם ושרפם, ביניהם הקטנה
הקצוב  מהחוק יותר  אלקות גילוי אליהם כשהגיע
ברצות  כי ונמצא הנבראי', שארי כ "ש לגמרי, נתבטלו 
אלפי  שית כי וגם ואפס, אין  מהם להיות יכול  הבורא
מציאות  אינם הם א"כ  חרוב, וחד  עלמא הוי שני
שמאחר  כו ' המכזבי' מנהרות לזה והראי' אמיתי,
בטוב  שהולכי' בעת גם שנים לשבע אחת שנפסקי'
מאחר  בנבראים גם א"כ  חטאת, מי לקידוש פסולי'
א"כ  חרוב דחד  השביעי אלף היינו  לשבוע א' שיפסקו 
מציאות  אינם ג"כ  הם עמדם על  שהם בעת כעת גם
כמ "ש  היסודות, הרכבת מענין  זה דבר  יובן  וגם אמיתי.
נמשך  יהי' מכ "ז  אשר  באלי', כמוכה מי בד "ה כ "ז 
רבינו  משה הוא והממשיך  כו '. בהאמונה הדעת בחי'
ואלה  בד "ה בת"א ע' במ "א, מזה כמשנ "ת ע"ה
את  לפרנס בנש"י דעת הממשיך  שהוא כו ' המשפטי'

האמונה.
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זה על  אומר 'נשמה'? בחינת  של  התשובה נעשית  וכיצד 
- נ"ע הרבי     

 , בחיצוניותו רק  הוא אותו , שמשיג שאף כלומר,
   שבענין האלוקות  

       כאשר
נמשכים המידות  גם הרי כדבעי, היא  במוח  ההשגה
במוח  ההשגה  כאשר אך  זו , השגה אחרי  בפנימיותם
התפעלות גם  הרי באמת, בו  פועלת ואינה חיצונית  היא 

בלבד . חיצונית היא  מההשגה כתוצאה המידות
       

  'נשמה' בחינת של  שהתשובה רק לא כלומר,
האלוקות, השגת  העדר של  ביותר נעלים עניינים על היא 
מאשר  יותר הנפש בפנימיות הוא התשובה אופן  גם אלא

'נפש'). שכן  (וכל  'רוח' בחינת של  התשובה
)    מדריגה שהיא 

הנפש , דרגות בתוך  יותר  פנימיות 
       
       

חיצוניות היא המידות  בשביל  המוחין  דרגת שהרי
הוא הנשמה בדרגת  האלקות השגת ואילו בלבד ,

המוחין , בפנימיות  'נשמה' בחינת  של 
     

    אדם על  שמדברים כיון 
לבחינת שייך  הוא שלו  האישיות מבנה שמבחינת כזה
עבודה העדר על  תשובה לעשות צריך  (שלכן  'נשמה '

זו ),         דאם
זו , לבחינה כלל  שייך  היה לא כן , לא  

      שלומד האלקי  שהענין 
במוחו , ונקלט נרגש לא ומשיג    

   על יעשה לא  יותר נמוכה במדריגה  אדם 
על  שעושה והוא זו , דרגה בכלל  מכיר לא כי תשובה  זה
תשובה לעשות צריך  מה  על  ידיעה מתוך  זה תשובה זה
האלקית ההשגה בהעדר וההפסד  הריחוק גודל  וכמה 

במוחו . שנרגש באופן      
  

        אף
לא ומצוות תורה  של המעשי שבקיום אדם  על  שמדובר
הוא הריחוק תחושת מבחינת הרי  בתשובה, לשוב צריך 
חטא כאילו  הוא  האלקית ההשגה  שההעדר מרגיש

ממש , ופשע     
     לו שיש

) גדול  שלו  הצער הרי   
     הוא התשובה ענין כל 

תשובה כשעושה  גם  ולכן  הנפש, של  פנימית  התעוררות
ההפסד  על  גדול  וצער חזק הרגש לו יש 'נשמה' בבחינת

האלוקות) במדריגות  הפנימית הכרתו  גודל  מחמת 
           
        

 ,ממש ועוון  חטא על  מדובר שלא למרות 
    המוח טמטום  ענין שהוא 

והלב       
  

     בחינת של  תשובה
ו 'נשמה' 'רוח' 'נפש '     

  ,לעשייתה שיתעורר  
  לכסלה ישוב  לבל 

    עול הפריקת על  שהיא
החומריות, אחרי והמשיכה ממש בפועל   

       כלומר
העבר,לה על  תחרט     מכאן

ולהבא        
        

אחרי והמשיכה ברדיפה חלילה שוב ליפול  ולא
וכו '. החומריות
  ( הדרך זה  ועל    

       
       אם

ואם ויראה, אהבה של  התפעלות  - 'רוח' בבחינת
אלוקות. השגת - 'נשמה' בבחינת

 - אור יוצר  בברכת  שאומרים מה 
  בעדנו ג'משגב שהם לעיל  דנתבאר

כח  הנתינת הוא  האדם  ובנפש הצמצום, לאחר מקיפים
בתשובה. הבחינות  לג '

  (קודם שנאמר   
     תשובה לא  כלומר 

לשוב כללי כח נתינת אלא אחר, או כזה פרטי ענין על 
ה', אל  ולהתקרב     

        
ישראל , דרגת את  בתוכה הכונסת   

        
      

    לשוב כללית התעוררות וזו
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רסו   

נקודת אצלו  כשמתעוררת אחד , בכל  הקיימת ה' אל 
היהדות.

  כך אחר משגב ישענו  מגן
בעדנו        

         
        

    נשמה לבחינת ושייכת
  רוח  נפש

      
    ,הכללי ההשתלשלות בסדר

 הפרטי ההשתלשלות  בסדר
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ה 'תש"ב] ניס]

ÌÈ˜Ï‡ '‰ Ó‡ ‰Î" קברותיכם את פותח  אני הנה :
אל  אתכם והבאתי עמי, מקברותיכם אתכם והעלתי

ישראל " .1אדמת
ישראל  לבני אומר  יתברך  ה' הנביא, יחזקאל  ידי על 
גדולות  צרות ועוברים האחרונה בגלות הנמצאים
אותם; יגאל  יתברך  שהוא הגאולה, באמונת וספיקות

לגאולה  ושיזכו  הימים באחרית החיים אלה את רק לא
שזכו  אלה רק לא המתים, את גם אלא משיח , על ֿידי
במדינות  שמתו  אלה גם אלא ישראל , בארץ להקבר 
ישראל . לארץ אותם יביא יתברך  וה' יקומו  הם הגלות;

האדם: בחיי בעבודה הענין  את יותר  טוב להבין 
יתברך  ה' של  כפיו  יצירי הם וחוה האנשים 2אדם .

וחוה. אדם של  ילדיהם היו  שנולדו  הראשונים
וחוה  לאדם שנולדו  מהילדים שלושה של  שמותיהם
ובנות, בנים הילדים, שאר  שמות אבל  בתורה, מוזכרים

בתורה  מוזכרים אינם הם:3שנולדו  הבנים שלושת .
שת  – והשלישי הבל  – השני קין , – .4הבכור 

הסבר  יש הילדים, שלושת מבין  ולשלישי לראשון  רק
אין  הבל  לשם אבל  ושת. קין  אלו ; בשמות נקראו  מדוע

טעם.
ה'" את איש "קניתי – הוא קין  לשם קין 5הטעם .

יתברך . ה' עם אדם קנין  – קנין  פירושו 
יתברך  ה' לתת. משמעו  שת כי הוא, שת לשם הטעם

הרג  שקין  הבל , הבן , תמורת אחר  בן  להם .6נתן 
אלקים. השם כתוב שת ובשם הוי' שם כתוב קין  בשם
שם  הוא הוי' ששם ידוע, ואלקים הוי' שמות אודות

כי 7הרחמים  וחסדיך  הוי' רחמיך  "זכור  שכתוב כמו  ,
המה" החסד 8מעולם ממדת נעלית הרחמים מדת .9.

את  להם שיתנו  הראויים לאלו  רק היא החסד  מדת
אבל  נותנים. לא ראויים שאינם ולאלו  להם, הנצרך 
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ד .3) ה, בראשית
כה.4) ד , ֿ ב. א ד , שם
א.5) ד , שם

גו'".6) אלקים לי  שת "כי  כה. ד , שם
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רסז    

שאינם  לאלה גם לכולם, לתת היא הרחמים מדת
ראויים.

וגבורה. דין  הוא אלקים שם
שם  כתוב קנין , שהוא קין , בשם מדוע להבין : נחוץ
קודם  שהיה מה תמורת לתת שמשמעו  שת ובשם הוי',

וצמצום? דין  שהוא אלקים שם כתוב לכן ,

.ÂˆÈ˜ וחוה לאדם שנולדו  הרבים הילדים מבין 
הבל  קין , – בלבד  שלושה של  שמותיהם בתורה נזכרים
ובסיבת  טעם. ישנו  והשלישי הראשון  לשמות ושת.
– לשלישי ובסיבה הוי', השם נזכר  שבראשון  הדבר 

אלקים. השם

ב.

ÌÈ˘ÙÓ10 ה והבל  שקין  הוא כתוב קין  וטוב. רע ם
ושת  הבל  שקין , לומר , צריך  זה לפי טוב. הוא והבל  רע
ובעל ֿתשובה. צדיק רשע, הם ועבודתם אדם בני בטבע

כפר  הוא רשע. היה רק 11קין  והחשיב המתים בתחיית
עולם  שישנו  לחשוב רצה לא כלל  הוא הזה. העולם את
ה' מה לשם לדעת רצה ולא הבא', 'עולם הנקרא נוסף
הוא  לשאוף. עליו  תכלית ולאיזו  האדם את ברא יתברך 
רק  מהותו  בכל  והתמסר  גופניים, בענינים רק מונח  היה
הבריאה  כל  תכלית את ראה הוא הגשמיים. לענינים
מונח . היה הוא ובכך  בחומריות, רק ברא, יתברך  שה'
הוא  עבורו . רק נעשה הכל  רעות: מידות לו  היו  לכן 
ומהטוב  בריבוי הכל  להתלבש. לשתות, לאכול , צריך 
להיפך , מדי. יותר  או  מותרות לגביו  אין  ביותר . והיפה
הכל  לו , שיש ממה מרוצה אינו  הוא לו , חסר  תמיד 

מדי. מעט 
שום  לו  אין  ומידות בשכל  טבעו  שמצד  לכך  מעבר 
רצונות  מיני בכל  שקוע גם הוא לזולת, לסייע מחשבה
לגמרי. מיותר  לו  נראה הזולת כי מהזולת, לקחת איך 

נאמר  כך  דומים 12על  הם נדמו ". כבהמות "נמשל 
לבהמות.

הטבעיים, בענינים רק שקוע החיים מבעלי אחד  כל 
אינם  הם הגשמי. הגוף צרכי ושאר  שתיה כאכילה
רוצה  בעל ֿחי וכל  מחומריות, נעלים דברים על  יודעים
את  מכה החזק אחר , לבעל ֿחי וביחס לעצמו , רק הכל 

החלש.
בניֿאדם. של  הטבעיות במידות גם כך 

מהבעל ֿחי, גרוע הוא כבעל ֿחי, מתנהג כשאדם אכן ,
שכלו  את מנצל  הוא ואם בעל ֿשכל , הוא אדם שהרי
הוא  כלום, לא הזולת ועבור  לעצמו , רק הכל  להשיג

מבעל ֿחי. גרוע
.ÂˆÈ˜ הדרגות הם הרוחנית בעבודה ושת הבל  קין ,

כפר  הוא רשע. היה קין  ובעל ֿתשובה. צדיק רשע, של 
עולם  הזה, העולם את רק והחשיב המתים בתחיית
הכל  הרוצים אנשים שישנם רואים שאנו  כפי התאווה.
סבורים  והם כלל  להם אכפת לא ומזולתם לעצמם
הם  מושחת כה אופי בעלי לדבר . זקוק אינו  שהוא

הטורפים. החיים מבעלי ונחותים גרועים

ג .

Ï‰ כמו צדיק, דרגת זו  שבעבודה הטוב, דרגת הוא
טוב".13שכתוב  כי צדיק "אמרו 

אינו  הזה עולם הבא. העולם הוא שהעיקר  סבר  הבל 
הבא. לעולם הכנה לעשות יכול  האדם שבו  מקום אלא
שכלי  במבט  ברא יתברך  שה' הבריאה על  הביט  הבל 
תכלית  בשביל  הזה העולם את ברא יתברך  ה' – נכון 

וכוונה.
יתברך  ברצונו  עלה כך  כי הבורא, רצון  היא התכלית

גשמי. שיהיה כזה עולם יברא ברוך ֿהוא שהוא

בתחתונים.14כתוב  דירה לו  להיות הקב"ה נתאוה
בין  דירה לעצמו  לעשות התאוה ברוך ֿהוא הבורא

הנחותים. הנבראים
הרבי  כיוון 15אמר  נימוק, לבריאה אין  כי נשמתו ֿעדן 

"נתאוה  נאמר  אלא נימוקים, אינם הנימוקים שכל 
קושיא  אין  תאוה ועל  שהעולם 16הקב"ה" מאחר  כי ,

התכלית, הוא עצמו  הרצון  במילא הבורא, רצון  הוא
כוונה. ישנה ובתכלית

רוחניות  מגשמיות יעשה שהאדם היא .17הכוונה
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(14.19 הערה 60 ע' לעיל  ראה

[הערת 15) ערוך  והשולחן התניא בעל  הזקן, לאדמו"ר הכוונה
אדמו"ר]. כ "ק

(16– ר"ה של  יו"ט  המשך  תתקצז. ע' בלק ֿ התורה, אור
ע' תש"ב, המאמרים ספר יא). ע' חדשה (מהדורה ז ע' תרס"ו,

.34
אלול .17) כ "ז יום...", "היום לוח 



רסח   

הרבי  אמר  – רוחניות? מגשמיות עושים 15איך 

רוחניות  היא יהודים של  .18שגשמיות
דיני  על ֿפי היא הגשמיות כאשר  היא, יהודית גשמיות
הגשמיות  וגם ומסחר  עסק של  הגשמיות גם התורה.

אדם. בני צרכי ושאר  ושתיה אכילה של 
את  ממלא האדם אזי התורה, על ֿפי הוא כשהכל 
רוחניות. מהגשמיות נעשית ואז  העליונה, הכוונה

זה. אדם על ֿידי מתבצעת העליונה הכוונה
כך  רוחניות, מהגשמיות לעשות מרבה שאדם ככל 
הזאת  העבודה ועל ֿידי העליונה. הכוונה נשלמת

האדם. של  שלימותו  נעשית
במנוחה, להיות שיוכל  כדי צאן , רועה הבל  היה לכן 

שכתוב  כמו  ברוך ֿהוא. הבורא גדלות על  19ולחשוב

הוי'". מעשיך  רבו  "מה
ברוך ֿהוא, הבורא על  מורה הנבראים ענין ריבוי שכן 

שהתבוננות  ברוך ֿהוא, הבורא בחיק רק הוא הבריאה
באמת. טובות מידות אצלו  שנעשות פועלת, גם זו 

.ÂˆÈ˜ בריאת על  המביט  הצדיק בחינת הוא הבל 
ובתכלית  בכוונה שכלית, ובהכרה נכון  במבט  העולם
והנהגה  מצוות וקיום התורה לימוד  שעל ֿידי – שבכך 
היה  לכן  רוחניות. מגשמיות אדם יעשה טובות, במידות
הבורא  גדלות על  לחשוב שיוכל  כדי צאן , רועה הבל 

הפרעה. ללא

ד .

האלקים"‡˙" עשה זה לעומת .20זה
שכתוב  כמו  תמידית, במלחמה עומדים והרע 21הטוב

הצדיק". את מכתיר  "רשע
נגד  להתחזק מתעורר  והטוב הטוב, את מקיף הרע
שהיא  הטוב, והיצר  הרע היצר  בין  המלחמה זו  הרע.

תמידית.
– מתגבר  השני ופעם מתגבר  האחד  פעם במלחמה,
חסֿושלום, הטוב על  מתגבר  שהרע לפעמים קורה ואם
את  משפיל  הרע היצר  שכן  ברוחו , ליפול  לאדם לו  אל 
התשובה. עצה; שישנה לדעת עליו  אלא שחטא, האדם
ולהשפילו  האדם את לבלבל  הרע, היצר  מדרכי אחת זו 
כנגד  להתחזק האדם על  לכן  תשובה, יעשה שלא  כדי
מה  כל  על  תשובה ולעשות הרע היצר  של  הבלבולים

חטא. כל  לתקן  יש איך  בספרים שכתוב כמו  שחטא,
כוחות  נותנים וטבעו , למהותו  בהתאם אדם, לכל 

לעבודה. והן  לתשובה הן  מלמעלה,
שאנו  כפי עלינו , לא קין , של  בדרגתו  שהם אלה גם
מידות  בעלי מאוד , רעים אנשים שישנם בחוש רואים
– מלידה אצלם הוא זה שטבע להרע, וחכמים רעות
למידות  הרעות המידות את לשנות במה יש להם  גם

טובות.
קין . השם לו  ניתן  מדוע סיבה נאמרה קין  בשם לכן 

היא  לשמו  הסיבה מידותֿרעות, בעל  הוא שקין  למרות

הוי'" את איש –2"קניתי העליון  הרצון  הוא כך  כי .
כתוב  ולכן  טובות, למידות רעות ממידות יהפוך  שאדם

רחמים. שזהו  הוי', שם כאן 
כי  אלקים, שם דוקא כתוב תשובה, שזוהי שת, בשם
להתחזק  האדם שעל  ותוקף, כח  על ֿידי באה תשובה

תשובה. ולעשות הרע היצר  אל  לשמוע לא
ל  מזכירים תשובה, עושה לא כשאדם מלמעלה אך  ו 

בתשובה. לשוב
סיבות  שמפני הימים, אחרית אודות הנבואה זוהי
ויהיו  ומצוות, מתורה יבשות' 'עצמות תהיינה שונות
אני  – אלקים' הוי' אמר  'כה ואז  בגשמיות, רק שקועים
אתכם  ואוציא שלכם, הגשמיים הקברים את אפתח 

החומריים. מקבריכם
ידי  על  שלימה לגאולה ותזכו  תשובה תעשו  אז  או 
אל  אתכם והבאתי צדק, גואל  משיח  – שלי השליח 

ישראל . אדמת
.ÂˆÈ˜,ורשע צדיק ורע, טוב היא שהכוונה וקין , הבל 

את  רוצה מהם אחד  כל  תמידית. מלחמה ביניהם יש
אל  חוטא, אדם כאשר  האדם. על  המוחלט  השלטון 
כוח  לאדם נתן  יתברך  ה' תשובה. יעשה אלא יתייאש
למידות  ביותר  הרעות המידות את ולהפוך  לנצח 

השלימה. לגאולה יזכו  תשובה ועל ֿידי טובות,
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כ "ז 18) יום...", "היום לוח  רסה. ע' ב חלק ֿ קודש אגרות
טבת.

כד .19) קד , תהלים

יד .20) ז, קהלת
ד .21) א, חבקוק
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ה,כא.3) אבות
בשיחה 4) א) כיון : כאן  יש  ט"ס איזה וכנראה "תקע"ב". בהרשימה

וקראו  בנו  אודות - הרמ"ז  - אביו  עם דיבר שהבעש "ט כותב - לעיל - זו 
(ע' שיקאגא ביקור ב) הבעש "ט. בחיי  עוד שנולד הרי  וכו ' מיכל בשמו 

בן  ובהיותו  לערך, תקכ"א בשנת נולד מרדכי  ברוך שר' משמע ואילך) 9
גילה  לערך ֿ ז  תקל"ו  ובשנת רמ"א, אצל כבר למד - תקל"ד - שנה י "ג 

הזקן . אדמו "ר מחסידי  שהוא רמ"א לו 



רע   

 

תרצ "א  ניסן י"ג  ב"ה,

ריגא 

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

שי' משה מוה"ר

וברכה! שלום 

ידו  שעל מאד עלי חביב והי' במועדו, קבלתי מכתבו

אינו  המצב אמנם  בכללות ומעניניו משלומו נודעתי

והבטחון  האמונה בתוקף להיות צריכים  אבל משמח,

בודאי. יעזר השי"ת אשר הגמור

בפרטות  לי לכתוב מבקשו והייתי בקיצור, כתב שי' כ'

בפרטות, שי' מאנ"ש  ואחד אחד כל אותי ומענין יותר,

שאין  זה מאד לי שנוגע שי' לידידנו למסור ובבקשה

יעזר  והשי"ת עמהם , ומהנעשה משלומם  כלום  לי כותבים 

טוב. בכל להם 

הנדפסים הדא"ח שלמדו מזה פנימי' שמחה לי יש 

גדול. ענג  בהם  ימצא בודאי יתעמק וכאשר להם  ששלחו

למוד  של השעור לשמור שמשתדל לשמע שמחתי

לשמע  ההולכים  ומי מי לי לכתוב ובבקשה ברבים , הגמרא

ור' הכהן שי' משה ר' הנכבדים  ידידנו שלום  ומה השעור,

חסידות. שי' משה ר' עם  יחד לומדים  ואם  שי', ירחמיאל

משמחים דברים  שי' לכבודו יהי' שבקרוב אני מקוה

להם המצטרך בכל לו יעזר והשי"ת פרנסה, לעניני בהנוגע

בגו"ר.

טוב  וברוב ושמח כשר בחג  ומברכו הדו"ש  ידידו והנני

בגו"ר 

יצחק  יוסף
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב
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Bk‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז , «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי  (אּמתים 'ּגב ּול' יח ּדיו להם ח ּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי 

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימ ּתק  הּמּדה). מן (אינֹו ּגב ּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי 

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ˙ÎaLמ ֹופיעה ּבמס ּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מ ּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העב ּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיב ֹותיה;

‰t ÏÚaL ע ֹוד ּבּה ּולח ּדׁש להֹוסיף  ונּתן ּגב ּול, לּה ׁשאין , ∆¿«∆ְְְְִִֵֵֶַָָָ

ָוע ֹוד.
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‰Bn‰ ˙‡ NÚiÂ( יז מ ׁשמע (לז , ׁשּכאן הּמפרׁשים, הק ׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י  לׁשֹון מ ּפׁשט ּות ואּלּו הּמנֹורה, את ע ׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, ידי (תרומה על ׁשּנע ׂשתה את LÓ‰מ ׁשמע   ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי לעיל רׁש"י  ּדברי  ּפי  ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמ ֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפ ׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את ע ׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל
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˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï zeL Ï‡NÈÏ ˙e„Ú( רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

וי ׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מ ּדברי ע ֹוׂשה ׁשּיהּודי  היא, הּמׁשּכן מ ׁשמע ּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועב ֹודה להק ּב"ה, 'מק ּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והע ֹולם מ ּלב ּדֹו", ע ֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט  הּנּגּוד היא - זֹו ואמ ּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי ".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עב ֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מ ּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמח ׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:045:578:238:198:578:529:579:5317:4117:4518:0718:1117:2518:21באר שבע )ח(

6:055:578:228:188:568:529:569:5317:4217:4718:0618:1017:1618:21חיפה )ח(

6:035:568:218:178:558:519:559:5217:4417:4818:0518:0917:0718:20ירושלים )ח(

6:055:588:238:198:578:539:579:5417:4117:4518:0718:1117:2418:21תל אביב )ח(

6:306:188:338:269:179:1010:1510:1017:4317:5218:1618:2517:3318:38אוסטריה, וינה )ח(

7:077:139:409:4210:1710:2011:2311:2419:5719:4820:2420:1519:3220:27אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:316:208:368:309:189:1210:1710:1217:4717:5618:1918:2817:3618:40אוקראינה, אודסה )ח(

6:055:538:078:008:518:449:499:4417:1717:2617:5017:5917:0718:12אוקראינה, דונייצק )ח(

6:166:048:188:119:028:5510:009:5517:2817:3718:0118:1017:1818:24אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:436:308:438:359:289:2110:2610:2117:5218:0218:2718:3617:4218:50אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:366:238:358:289:219:1410:1910:1317:4417:5418:1918:2917:3518:42אוקראינה, קייב )ח(

6:576:469:028:569:449:3810:4210:3818:1618:2418:4618:5418:0519:06איטליה, מילאנו )ח(

6:226:218:538:529:229:2110:2510:2318:2918:2818:5118:5018:1018:58אקוואדור, קיטו )ח(

6:446:499:169:199:529:5410:5810:5919:2719:1919:5419:4619:0319:56ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:307:3710:0110:0510:4110:4411:4811:4920:2320:1320:5320:4319:5720:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:356:268:478:429:259:1910:2410:2018:0218:0818:3118:3717:4918:48ארה״ב, בולטימור )ח(

6:256:158:368:319:149:0910:1310:0917:5017:5718:2018:2617:3818:38ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:266:168:378:319:159:0910:1410:1017:5117:5818:2018:2717:3918:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:036:539:129:069:519:4610:5010:4618:2618:3318:5619:0318:1419:14ארה״ב, דטרויט )ח(

6:446:379:038:599:379:3210:3710:3418:2418:2718:4818:5218:0919:02ארה״ב, האוסטון )ח(

6:176:098:348:299:089:0410:0810:0517:5117:5618:1818:2317:3718:33ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:416:359:038:599:359:3110:3610:3318:2418:2818:4918:5218:0919:01ארה״ב, מיאמי )ח(

6:216:128:328:269:119:0510:1010:0517:4617:5318:1518:2217:3418:34ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:496:409:008:559:389:3310:3810:3418:1518:2118:4418:5018:0219:02ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:216:118:318:259:109:0410:0910:0417:4417:5118:1418:2117:3218:33ארה״ב, שיקגו )ח(

6:336:359:079:079:379:3710:4010:4018:5518:5119:1819:1418:3319:23בוליביה, לה-פס )ח(

7:217:089:199:1110:069:5811:0310:5818:2818:3819:0319:1418:1919:27בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:217:089:199:1210:069:5911:0310:5818:2918:3919:0419:1418:1919:27בלגיה, בריסל )ח(

6:036:068:378:389:099:0910:1310:1318:3718:3218:5718:5118:1419:01ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:525:558:268:268:578:5810:0110:0118:2018:1518:4518:3917:5818:48ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:396:268:378:299:249:1710:2110:1617:4717:5818:2118:3217:4118:46בריטניה, לונדון )ח(

6:506:368:448:369:349:2610:3110:2517:5218:0418:2918:4117:4718:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:476:338:428:359:319:2310:2810:2217:5218:0318:2718:3817:4318:52גרמניה, ברלין )ח(

7:036:509:038:559:489:4110:4610:4118:1218:2218:4718:5618:0219:10גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:026:068:368:379:099:1010:1310:1318:4218:3519:0018:5418:1819:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:566:519:219:189:519:4810:5210:5018:4518:4719:0819:1018:2819:19הודו, מומבאי )ח(

6:526:479:179:149:479:4410:4810:4618:4118:4319:0519:0618:2519:15הודו, פונה )ח(

6:196:078:228:159:058:5910:039:5917:3317:4218:0618:1417:2218:27הונגריה, בודפשט )ח(

6:306:218:418:359:199:1410:1810:1417:5418:0118:2418:3017:4218:42טורקיה, איסטנבול )ח(

6:536:449:069:019:439:3810:4210:3918:2118:2718:4918:5518:0819:06יוון, אתונה )ח(

6:396:288:438:379:269:2010:2410:2017:5418:0318:2718:3517:4318:48מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:536:489:189:159:489:4510:4910:4718:4218:4419:0619:0718:2619:17מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:096:188:398:449:239:2610:3010:3219:1219:0119:4519:3318:4519:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:256:198:468:429:199:1510:1910:1618:0618:0918:3118:3417:5118:44נפאל, קטמנדו )ח(

6:446:348:558:509:339:2810:3210:2818:0918:1518:3818:4417:5418:55סין, בייג'ין )ח(

7:147:129:449:4310:1310:1111:1511:1419:1919:1819:4119:4019:0019:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:166:028:128:049:008:539:579:5217:2117:3117:5718:0717:1118:21פולין, ורשא )ח(

6:116:128:448:449:139:1310:1710:1618:2918:2518:5118:4818:0818:57פרו, לימה )ח(

7:147:039:209:1310:019:5511:0010:5518:3118:4019:0319:1118:2019:24צרפת, ליאון )ח(

7:277:159:289:2110:1310:0611:1111:0618:4018:4919:1219:2218:3019:35צרפת, פריז )ח(

6:076:058:378:359:059:0410:0810:0618:0918:0918:3218:3117:5118:39קולומביה, בוגוטה )ח(

6:496:398:578:519:379:3110:3610:3218:1318:2018:4118:4818:0119:00קנדה, טורונטו )ח(

6:276:168:338:279:159:0910:1310:0917:4617:5518:1718:2517:3518:37קנדה, מונטריאול )ח(

6:116:038:278:239:028:5810:029:5817:4417:4918:1118:1617:3018:26קפריסין, לרנקה )ח(

7:397:249:319:2210:2210:1411:1911:1318:3818:5019:1619:2818:3019:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:146:589:038:559:569:4710:5210:4618:1318:2618:4919:0218:0519:17רוסיה, מוסקבה )ח(

6:566:459:008:539:439:3610:4110:3618:1018:1918:4318:5218:0019:04רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

1010:4118:1918:2818:4818:5618:0919:09:א7:016:499:048:589:479:4146שוויץ, ציריך )ח(

6:336:299:008:589:309:2710:3110:2918:2718:2818:5018:5118:1019:00תאילנד, 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 וכמה כמה אחת ועל 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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