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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨
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: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
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.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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
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המשך תהלים בעמוד אס

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נט – חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך

הדמיון בין תהלים לספר תורה והחילוק ביניהם
א. איתא בגמרא1 “אמר רב אושעיא אמר רבי אחא הכי קאמר )דוד( מעולם לא עבר עלי 
חצות לילה בשינה )שקודם לכן הייתי עומד2(. רבי זירא אמר עד חצות לילה הי' מתנמנם כסוס 
)בעודו עסוק בתורה( מכאן ואילך הי' מתגבר כארי. רב אשי אמר עד חצות לילה הי' עוסק 

בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחות3 )שבספר תהלים(".

והנה כללות ספר התהלים הוא בדוגמת התורה, שאמרו4 “חמשת אלפים ושמונה מאות 
ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ספר תורה, יתר עליו תהלים שמונה". אולם יש חילוק 

ביניהם בענין זמן אמירתם:

זמנו של לימוד התורה הוא תמיד, ביום ובלילה5. ואילו זמנו של אמירת תהלים “שירות 
ותשבחות" הוא לאחרי חצות הלילה דוקא6. ואפילו רבי זירא שחולק על רב אשי בגמרא הוא 
רק בנוגע להנהגתו של דוד בפועל, אבל אין הכרח “לאפושי במחלוקת"7 ולומר שגם בענין זה 
חולק עליו. כי בספר תהלים מלבד ה"שירות ותשבחות", יש גם בקשות רבות מהקב"ה, והזמן 

המסוגל להם )בכלל8( הוא לאחרי חצות הלילה דוקא, כדלקמן.

1( ברכות ג, ב. 
2( רש"י שם.

3( ולהעיר שכדעה זו איתא בזהר )ח"א רו, ב( "בשעתא דעאל ליליא הוה יתיב עם כל רברבי ביתי' ודאין דינא ועסיק במלי דאורייתא, 
ולבתר הוה נאים שינתי' עד פלגות ליליא, וקם בפלגות ליליא ואתער ואשתדל בפולחנא דמארי' בשירין ותושבחן". 

4( קידושין ל, א. 
5( שו"ע יו"ד רסמ"ו. וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ג ה"ד.  

6( להעיר מהמנהג )אג"ק חי"ח אגרת ו'תקלד( שאין אומרים תהלים לפני חצות הלילה. להעיר ממנהגי החיד"א )ירושלים תש"נ( ח"א 
ע' קנט ובמצויין שם. 

7( ראה בהנסמן ביד מלאכי כלל שני התלמודים סי' י )לענין מחלוקת בבלי וירושלמי(. שד"ח כללי הפוסקים סט"ז אות נב. דרכי שלום 
)נדפס בשד"ח כרך יו"ד בסופו( כללי הש"ס אות ל' ס' רנז.

8( ראה שו"ע אדה"ז סי' א ס"ג )מהדורא בתרא(. וש"נ.

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

 

 

כללי   מפתח   

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

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

  שמחי בת ציוןרני ו"ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....   ל"ה'תשחנוכה, נר חמישי ד, פרשת מקץ אור ליום ג' 

  , פרשת מקץ אור ליום ג'שיחת   )ד

 וט  .................................  , ה'תש"ל נר ה' דחנוכה

 כ  .........................  טו ך כר חנוכה -שיחות -לקוטי  )ה

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

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

 כו  ...............  פרשת מקץ –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 כז  ........... פרשת מקץ לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 דס  ...............  פרשת מקץלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 הס  ..................................... פרשת מקץלשבוע  

 עט  ..............  פרשת מקץלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 פה   .............  פרשת מקץלשבוע  ,םום ליג' פרקי –  ) יג

 עק  ........... פרשת מקץלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 צאק  ............  פרשת מקץלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

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

  ם/אהלות כלימסכת  –משניות   )יז

 חקצ  ................................................  ביאור קהתי 

 הר  .....................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 ור  ................................................חכ ףד עד כב ףמד

  : "דחבו נשיאי מתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 ולר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

   תנו רבנן מצות נר חנוכה  אור התור  )כב

 מר  ..................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 ט מר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 נר  ..........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 נאר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 נבר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ו –ם מאמריספר ה  )כז

 נג ר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 סר  ..............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 סא ר  .........................................  ב מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 סור  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 סחר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לא

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

 עזר  ........................  פרשת מקץלשבוע  וח זמנים ל  ) לג

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

 טער  .............................  כה לקת נרות חנודסדר ה  ) לה
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Èp¯ צּיֹון ּבת לעיל 1וׂשמחי ונתּבאר הּדּיּוק 2, »ƒְְְְְִִִִִֵֵַַָ

הּגאּלה  ּבעל הּזקן רּבנּו [מּדרּוׁשי זה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבכתּוב

וקּצּורים  הערֹות ּבאּורים ּובתֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָוהּׂשמחה,

ּוב'אֹור  האמצעי לאדמֹו"ר אֹורה' ְְְְֲִֵֶַַָָָָּב'ׁשערי

רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי וכן צדק', לה'צמח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּתֹורה'

אדמֹו"ר], מו"ח לכ"ק עד ׁשּלאחריֿזה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַנׂשיאינּו

צּיֹון" "ּבת ּבׁשם יׂשראל ּבני נקראים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּכאן

"רּני 3ּדוקא  הּכתּוב, ּבתחּלת הּדּיּוק וגם . ְְְִִִִַַַַַָָָ

הם 4וׂשמחי" וׂשמחה" "רּנה הענינים ׁשּׁשני , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ

הּכלל  ׁשּיׁשנֹו ּבׁשעה ּבּה לזה, זה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּבסמיכּות

ּבּזהר  וׂשמחה 5הּמּובא ּברמׁשא ׁש"רננא ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וכּמּובן  עבֹודה, אֹופּני ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבצפרא",

ׁשּכתּוב  לפניו 6ממה ּבאּו ּבׂשמחה, ה' את "עבדּו ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּבנֹוגע  ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות ׁשהם והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּברננה",

ּבכל  (סתם), ה'" את "עבדּו נאמר ְְְְְֱִִֶֶַָָָל"ׂשמחה"

לפניו", "ּבאֹו נאמר ל"רננה" ּבנֹוגע ואּלּו ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום.

ּכּנ"ל  לּזמן, ּבנֹוגע החּלּוק ּוכמֹו ּדיקא, ְְְְְִֵַַַַַַַָָָ"לפניו"

ּבצפרא". וׂשמחה ּברמׁשא, "רננא הּזהר ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹמּמאמר

לֹומר  רֹוצה הּכתּוב ּכאׁשר ּגם הּנה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָועלּֿפיֿזה,

אֹופּני  ׁשני להיֹות צריכים צּיֹון" "ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַׁשאצל

נּכר  ׁשּיהיה ּבאפן הוהֿליּהֿלמימר הּנ"ל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה

"רּני" ּבין ׁשּיפסיק עלֿידיֿזה ׁשּביניהם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחּלּוק

ולּמה  וׂשמחי", צּיֹון ּבת "רּני ויאמר ְְְְְְִִִִִִַַָָָֹל"ׂשמחי ",

ּב הפסק ללא וׂשמחי ", "רּני (ואף נאמר יניהם ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּיכֹולה  ו', ּבתֹוספת וׂשמחי", "רּני ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּנאמר

זה  הרי ה'ּמפסיקה', ו' אֹו ה'ּמֹוסיפה' ו' ְְֲִִִֵֶַַַָָלהיֹות
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שלפניו.1) למאמר המשך הוא זה מאמר - יד. ב, חנוכה.2)זכרי' שבת וישב, דש"פ ושמחי רני א 3)ד"ה לו, מקץ תו"א

ב. שיח, שם ואילך. ב שיג, חנוכה אוה"ת ואילך. ב לב, ואילך. ב כד, אורה שערי סע"ד 4)ואילך. שם תו"א גם ראה

א. כט, אורה שערי ב.5)ואילך. רכט, ב.6)ח"א ק, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חנוכה, שבת של ההפטרה את הפותח הפסוק וזה זכריה, בנבואת נאמר

ישראל: לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯1ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â 'רני 2, דיבורֿהמתחיל במאמר »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
לאור, (יוצא תש"ל זו, שנה חנוכה, שבת וישב, פרשת בשבת שנאמר ושמחי'

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם

וישב) פרשת השאלה ‰eic˜לשבת «ƒ
הלשון  מדיוק Ê‰הנובעת ·e˙Îa¿»∆

ÈLe¯cÓ] של החסידות מאמרי ƒ¿≈
‰l‡b‰ ÏÚa Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈«««¿À»

‰ÁÓO‰Â כסלו בי"ט ממאסר שיצא ¿«ƒ¿»
ÌÈ¯e‡a(תקנ"ט), ˙ÙÒB˙·e¿∆∆≈ƒ

ÌÈ¯ev˜Â ˙B¯Ú‰ קצרים סיכומים ∆»¿ƒƒ
¯"BÓ„‡Ï '‰¯B‡ È¯ÚL'a¿«¬≈»»«¿

ÈÚˆÓ‡‰ הזקן אדמו"ר של בנו »∆¿»ƒ
ÁÓˆ'‰Ï '‰¯Bz‰ ¯B‡'·e¿«»¿«∆«

הזקן,ˆ„˜' אדמו"ר של ÔÎÂנכדו ∆∆¿≈
ÈLe¯„a של החסידות מאמרי ƒ¿≈

eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי «≈¿ƒ≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL,הבאים Ú„שבדורות ∆¿«¬≈∆«

Á"ÂÓ ˜"ÎÏ מורי קדושת כבוד ¿
והדיוק ],הריי"צ ‡„BÓ"¯וחמי  «¿

הסיבה  מהי ÌÈ‡¯˜הוא Ô‡kL∆»ƒ¿»ƒ
"ÔBiˆ ˙a" ÌLa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ

‡˜Âc3?אחר בתואר ולא «¿»
˜eic‰ Ì‚Â השאלה˙lÁ˙a ¿««ƒƒ¿ƒ«

,·e˙k‰ המילים "¯Èpעל «»»ƒ
"ÈÁÓNÂ4ÌÈÈÚ‰ ÈML , ¿ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ

Ì‰ "‰ÁÓNÂ ‰p¯" כאן אמורים ƒ»¿ƒ¿»≈
,‰ÊÏ ‰Ê ˙eÎÈÓÒa ולכאורה ƒ¿ƒ∆»∆

לזה  זה שייכים שהם מלמד «daהדבר
‡·en‰ ÏÏk‰ BLiL ‰ÚLa¿»»∆∆¿«¿»«»

¯‰fa5‡¯"L רינה לשון «…«∆¿»»
‡LÓ¯aבלילה‡¯Ùˆa ‰ÁÓNÂ ¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

אינם ",ביום  ו'שמחה' ש'רינה' היינו

שונים  דברים הם אלא לזה זה שייכים

מזה ‡ÈpÙBזה ÈL Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿≈«≈
‰„B·Ú אופנים לשני הכוונה כי ¬»

ה' בעבודת Ô·enÎÂשונים העובדה , ¿«»
שונים  עניינים הם ו'שמחה' ש'רינה'

גם  e˙kL·מובנת ‰ÓÓ6 בתהילים ƒ«∆»
e‡a ,‰ÁÓNa '‰ ˙‡ e„·Ú"ƒ¿∆¿ƒ¿»…

Ì‰L ,eÈ‰Â ,"‰¯a ÂÈÙÏ ועבודת 'שמחה' של באופן ה' עבודת ¿»»ƒ¿»»¿«¿∆≈
'רינה' של באופן ÌÈBL,ה' ˙BÓB˜Óa מכך Ú‚BaLכמובן ƒ¿ƒ∆¿≈«

,(Ì˙Ò) "'‰ ˙‡ e„·Ú" ¯Ó‡ "‰ÁÓN"Ï היכן לפרט מבלי ¿ƒ¿»∆¡«ƒ¿∆¿»
היא  'שמחה' של באופן ה' שעבודת היינו ה', את ÌB˜Ó.לעבוד ÏÎa¿»»

¯Ó‡ "‰¯"Ï Ú‚Ba el‡Â¿ƒ¿≈«ƒ¿»»∆¡«
‡˜Èc "ÂÈÙÏ" ,"ÂÈÙÏ B‡a"…¿»»¿»»«¿»
להורות  'לפניו' ואומר מדייק והכתוב

'לפניו', כשנמצאים דווקא שמדובר

ה', ‰elÁ˜לפני BÓÎe שבין ¿«ƒ
ו'רנה' ÔÓfÏ,'שמחה' Ú‚Ba היינו ¿≈««¿«

וזמן  ל'שמחה' מיוחד זמן שישנו

ל'רינה' Ó‡nÓ¯מיוחד Ï"pk««ƒ«¬«
,‡LÓ¯a ‡¯" ¯‰f‰«…«¿»»¿«¿»

ÁÓNÂ"‡¯Ùˆa הרינה ‰ שזמן ¿ƒ¿»¿«¿»
הוא  השמחה וזמן בלילה דווקא הוא

ביום. לאור ÊŒÈtŒÏÚÂ‰,דווקא ¿«ƒ∆
שונים  עניינים שני שהם ≈p‰ƒ‰המבואר

¯ÓBÏ ‰ˆB¯ ·e˙k‰ ¯L‡k Ìb««¬∆«»∆«
ÌÈÎÈ¯ˆ "ÔBiˆ ˙a" Ïˆ‡L∆≈∆«ƒ¿ƒƒ
‰„B·Ú ÈpÙB‡ ÈL ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈«≈¬»

Ï"p‰ ולכן מהם. באחד די ולא ««
שמחה, וגם רינה גם מזכיר הכתוב

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ לפסוק לו היה ¬»≈¿≈«
זאת  k¯לומר ‰È‰iL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿∆ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ì‰ÈÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈≈∆«¿≈∆
"Èp¯" ÔÈa ˜ÈÒÙiL∆«¿ƒ≈»ƒ
˙a Èp¯" ¯Ó‡ÈÂ ,"ÈÁÓN"Ï¿ƒ¿ƒ¿…«»ƒ«

"ÈÁÓNÂ ÔBiˆ שאכן ברור היה וכך ƒ¿ƒ¿ƒ
שונים  עניינים הם ושמחה רינה

שונים, לזמנים ««¿nÏÂ‰ששייכים
‡ÏÏ ,"ÈÁÓNÂ Èp¯" ¯Ó‡∆¡«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿…

Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰ זה בסמיכות אלא ∆¿≈≈≈∆
"¯Èpלזה  ¯Ó‡pL Û‡Â)¿«∆∆¡«»ƒ

,'Â ˙ÙÒB˙a ,"ÈÁÓNÂ ולא) ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
ו') ללא רניֿשמחי «¿∆ÏBÎiL‰נאמר

'Â B‡ '‰ÙÈÒBn'‰ 'Â ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ»
,'‰˜ÈÒÙn'‰ ניתן היה כן ואם ««¿ƒ»

איזה  שיש בכך הקושיא את ליישב

העניינים, שני בין בכתוב הפסק שהוא

כי  די לא זה בתירוץ Ê‰אבל È¯‰¬≈∆
ל'שמחי' 'רני' שבין ¯˜הֿו' ‰¯BÓ∆«
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כללי   מפתח   

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

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

  שמחי בת ציוןרני ו"ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....   ל"ה'תשחנוכה, נר חמישי ד, פרשת מקץ אור ליום ג' 

  , פרשת מקץ אור ליום ג'שיחת   )ד

 וט  .................................  , ה'תש"ל נר ה' דחנוכה

 כ  .........................  טו ך כר חנוכה -שיחות -לקוטי  )ה

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

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

 כו  ...............  פרשת מקץ –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 כז  ........... פרשת מקץ לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 דס  ...............  פרשת מקץלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 הס  ..................................... פרשת מקץלשבוע  

 עט  ..............  פרשת מקץלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 פה   .............  פרשת מקץלשבוע  ,םום ליג' פרקי –  ) יג

 עק  ........... פרשת מקץלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 צאק  ............  פרשת מקץלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

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

  ם/אהלות כלימסכת  –משניות   )יז

 חקצ  ................................................  ביאור קהתי 

 הר  .....................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 ור  ................................................חכ ףד עד כב ףמד

  : "דחבו נשיאי מתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 ולר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

   תנו רבנן מצות נר חנוכה  אור התור  )כב

 מר  ..................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 ט מר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 נר  ..........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 נאר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 נבר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ו –ם מאמריספר ה  )כז

 נג ר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 סר  ..............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 סא ר  .........................................  ב מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 סור  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 סחר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לא

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

 עזר  ........................  פרשת מקץלשבוע  וח זמנים ל  ) לג

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

 טער  .............................  כה לקת נרות חנודסדר ה  ) לה



l"yz'dו ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

ּדברים, ׁשני אּלא אחד, ּדבר ׁשאינם רק ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמֹורה

ללא  ּביחד, ּבאים  הם  הרי אףֿעלּֿפי ֿכן ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹאבל

ְֵֶהפסק).

נׂשיאינּוÓe·‡¯ב) רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּבזה ¿…»ְְִִֵֵֵֶַָ

ּבעל  הּזקן רּבנּו מּדרּוׁשי ְִֵֵֵֵַַַַָָ(החל

והּׂשמחה  יׂשראל 7הּגאּלה נקראים ּכלל ׁשּבדר ,( ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּיֹון"), "ּבת (ולא "צּיֹון" ּבׁשם 8רק ְְְִִֵֶַַָֹ

ּכאׁשר  ׁשּזהּו אּלא אּתה", עּמי לצּיֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"לאמר

הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ענין אצלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָיׁשנֹו

לצּיֹון  "לאמר לפני ּבּפסּוק ׁשּכתּוב מה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

(ואחרֿ ארץ" וליסד ׁשמים "לנטע אּתה", ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹעּמי

ּדהּנה, אּתה"). עּמי לצּיֹון "ולאמר מסּים ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכ

וליסד  ׁשמים ("לנטע וארץ" "ׁשמים ׁשל ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּיּום

עֹוסקים  יׂשראל ׁשּבני עלֿידיֿזה הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָארץ")

ּבּזהר  ּכדאיתא "קּודׁשאּֿבריֿהּוא 9ּבּתֹורה, ְְְִִִַַַָָָֹ

עסיק  ּוברֿנׁש עלמא, ּוברא ּבאֹוריתא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָאסּתּכל

"לנטע  ענין ׁשּזהּו עלמא", ּומקּים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאֹוריתא

יׂשראל, ׁשל ּבעבֹודתם ארץ" וליסד ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמים

ותֹורהֿׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורהֿׁשּבכתב ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוסקים

ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'תֹורה "הּׁשמים 10ּכּמבאר ּבענין ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ

רגלי" הדם והארץ וארץ"11ּכסאי ׁש"ּׁשמים , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ועֹוד  ותֹורהֿׁשּבעלּֿפה. ּתֹורהֿׁשּבכתב על ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָקאי

קאי 12ּפרּוׁש ׁשמים") ("לנטע ּכסאי" ׁש"הּׁשמים , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

("וליסד  רגלי" הדם ו"הארץ הּתֹורה, לּמּוד ְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹעל

הּמצֹות  מעׂשה ּכי הּמצֹות, קּיּום על קאי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָארץ")

הּתֹורה, מהֿׁשאיןּֿכן הארץ, עניני עם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָקׁשּור

נאמר  אׁש13עליה "מה ּכאׁש", ּדברי ּכה "הלא ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

כּו' ּתֹורה" ּדברי ּכ טמאה, מקּבל וגם 14אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַַָָֻ

הּׁשמים" מן "לחם ׁשּגם 15נקראת והינּו, , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

הרי  "לחם", ּבׁשם ׁשּנקראת ּכזֹו ּבדרּגה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהיֹותּה

ּפסלת  ּבֹו ׁשאין הּמן ּבדגמת הּׁשמים", מן "לחם ׁשמים 16זה "לנטע וזהּו . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
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ואילך.7) א לא, אורה שערי ואילך. סע"ב לז, שם ה"ב.8)תו"א סוף פ"ד תענית ירושלמי טז. נא, קסא,9)ישעי' ח"ב

ואילך. ג.10)סע"א א, א.11)בראשית סו, שם.12)ישעי' כט.13)תו"א כג, א.14)ירמי' כב, חיים,15)ברכות תורת ראה

א'רכד. ע' האזינו האמצעי, אדמו"ר מאמרי ואילך. א ריא, ב.16)בשלח עה, יומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯·c ÈL ‡l‡ ,„Á‡ ¯·c ÌÈ‡L∆≈»»»∆»∆»¿≈¿»ƒ¬»««ƒ≈

˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ,„ÁÈa ÌÈ‡a Ì‰ È¯‰ שני מדוע ביאור צריך ועדיין ¬≈≈»ƒ¿««¿…∆¿≈
אחד  בדבר מדובר היה כאילו יחד באים שונים ?)עניינים

ÈLe¯„a ‰Êa ¯‡·Óe של ·) החסידות eÈ‡ÈNמאמרי eÈ˙Ba¯ ¿…»»∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈
Ô˜f‰ ea¯ ÈLe¯cÓ ÏÁ‰)»≈ƒ¿≈«≈«»≈

‰Â ‰l‡b‰ ÏÚa‰ÁÓO7 של «««¿À»¿«ƒ¿»
כסלו  ÏÏkי"ט C¯„aL ,(∆¿∆∆¿»

ÌLa ˜¯ Ï‡¯NÈ ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒƒ¿»≈«¿≈
,("ÔBiˆ ˙a" ‡ÏÂ) "ÔBiˆ"ƒ¿…«ƒ

·e˙kL BÓk8 ישעיה בנבואת ¿∆»
,"‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡Ï"≈…¿ƒ«ƒ»»

e‰fL ‡l‡ נקראים ישראל שבני ∆»∆∆
ÔÈÚ'ציון' ÌÏˆ‡ BLÈ ¯L‡k«¬∆∆¿∆¿»ƒ¿«

,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿ƒ«ƒ¿
˜eÒta ·e˙kL ‰Ó e‰fL זה ∆∆«∆»«»

ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡Ï" ÈÙÏƒ¿≈≈…¿ƒ«ƒ
„ÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚËÏ" ,"‰z‡»»ƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…
ÌiÒÓ CkŒ¯Á‡Â) "ı¯‡»∆¿«««¿«≈
.("‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡ÏÂ"¿≈…¿ƒ«ƒ»»
שמים  'לנטוע כיצד מבאר וממשיך

התורה  לימוד על נדרש ארץ' וליסוד

המצוות  ÏLוקיום Ìeiw‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ∆
) "ı¯‡Â ÌÈÓL" משמעות שזו »«ƒ»»∆

ÒÈÏÂ„הכתוב  ÌÈÓL ÚËÏ"ƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…
ÈaL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ ("ı¯‡»∆«¿≈∆∆¿≈
,‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»

‡˙È‡„k כמובא¯‰fa9 ƒ¿ƒ»«…«
ÏkzÒ‡ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜"¿»¿ƒ∆¿«≈

,‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙È¯B‡aֿהקדוש ¿«¿»»»»¿»
את  וברא בתורה הביט ברוךֿהוא

בנייה  בתכניות המביט (כבנאי העולם

התכניות) לפי ÈÒÚ˜ובונה LŒ¯·e««»ƒ
‡ÓÏÚ Ìi˜Óe ‡˙È¯B‡a ובן ¿«¿»¿«≈»¿»

את  ומקיים בתורה עוסק אדם

"ÚËÏהעולם  ÔÈÚ e‰fL ,"∆∆ƒ¿«ƒ¿…«
"ı¯‡ „ÒÈÏÂ ÌÈÓL את לקיים »«ƒ¿ƒ…»∆

הארץ ואת ««¬»Ì˙„B·Úaהשמים
Ï‡¯NÈהרוחנית ÏL את העובדים ∆ƒ¿»≈

ÎaLŒ‰¯Bza˙·ה', ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒ«»∆ƒ¿»
¯‡·nk ,‰tŒÏÚaLŒ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆«¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a הזקן לאדמו"ר ¿»

B˙lÁ˙a10ÔÈÚa בישעיהו הכתוב של הפנימי "‰ÌÈÓMהפירוש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»«ƒ
Òk"ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡11È‡˜ "ı¯‡Â ÌÈÓM"L מכוונים , ƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»∆»«ƒ»»∆»≈

Le¯t „BÚÂ .‰tŒÏÚaLŒ‰¯B˙Â ·˙ÎaLŒ‰¯Bz ÏÚ12, «»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆¿≈
È‡˜ ("ÌÈÓL ÚËÏ") "È‡Òk ÌÈÓM‰"L מכוון„enÏ ÏÚ ∆«»«ƒƒ¿ƒƒ¿…«»«ƒ»≈«ƒ

"ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰"Â ,‰¯Bz‰«»¿»»∆¬…«¿»
È‡˜ ("ı¯‡ „ÒÈÏÂ") מכווןÏÚ ¿ƒ…»∆»≈«

‰NÚÓ Èk ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ«¬≈
˙Bˆn‰ עם מעשיות פעולות שהוא «ƒ¿

גשמיים  ÈÈÚדברים ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿¿≈
ı¯‡‰,ארציים גשמיים Œ‰Óדברים »»∆«

‰¯Bz‰ ÔkŒÔÈ‡L היא שמהותה ∆≈≈«»
Ó‡¯רוחניות, ‰ÈÏÚ13 בנבואת »∆»∆¡«

L‡k",ירמיהו  È¯·c ‰k ‡Ï‰"¬……¿»«¿≈
בגמרא ז"ל חכמינו »"Ó‰ואומרים

Ck ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ L‡≈≈¿«≈À¿»«
'eÎ "‰¯Bz È¯·c14, אינם ƒ¿≈»

תורה  לומד הטמא וגם טומאה מקבלים

בן  יהודה ר' "תניא הגמרא: (ובלשון

תורה  דברי אין אומר, היה בתירא

אחד  בתלמיד מעשה טומאה, מקבלין

בן  יהודה מרבי למעלה מגמגם שהיה

ויאירו  פיך פתח בני ליה אמר בתירא,

מקבלין  תורה דברי שאין דבריך

כאש  דברי כה הלא שנאמר טומאה,

אף  טומאה מקבל אינו אש מה  ה', נאם

טומאה"), מקבלין אינן תורה דברי

Ì‚Â התורה לכך גם ˜¯‡˙בנוסף ¿«ƒ¿≈
"ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ"15, דבר ∆∆ƒ«»«ƒ

התורה  של הקשר את יותר שמדגיש

d˙BÈ‰aל'שמים' ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿»
˜pL BÊk ‰b¯„aÌLa ˙‡¯ ¿«¿»»∆ƒ¿≈¿≈

,"ÌÁÏ" יורדת כשהתורה גם ∆∆
למטה  ובאה העליון ומקורה משרשה

ומזון  לחם כמו באדם ≈¬‰¯Èוחודרת
‰Ê עדיין,"ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ" ∆∆∆ƒ«»«ƒ

Ôn‰ ˙Ó‚„a ישראל בני שאכלו ¿À¿««»
השמים' מן 'לחם כך ונקרא במדבר

Ba ÔÈ‡L רגיל,,במן מלחם בשונה ∆≈
הארץ, מן ÏÒt16e‰ÊÂ˙לחם . ¿…∆¿∆

,ı¯‡ „ÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚËÏ"ƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…»∆
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ז oeiv za ignye ipx

ׁשּכאׁשר  אּתה", עּמי לצּיֹון ולאמר ארץ, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוליסד

הּמצֹות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָעבֹודת

ּבׁשלמּותּה, היא ארץ") וליסד ׁשמים ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ("לנטע

(על  סימן מּלׁשֹון "צּיֹון", ּבׁשם נקראים ְְְֲִִִִִֵַַָָאזי

ּגֹו'17אלקּות) יּכירּום" רֹואיהם ׁש"ּכל אמנם,18, . ְֱִֵֶֶַָָָֹ

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו "מּפני 'חטא'19ּכאׁשר , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חּסרֹון  ּד"לנטע 20מּלׁשֹון ּבעבֹודה ׁשחסר הינּו, , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבׁשם  להּקרא ּבמקֹום הּנה ארץ", וליסד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשמים

צּיֹון". "ּבת ּבׁשם יׂשראל ּבני נקראים ְְְְִִִִִֵֵֵַָָ"צּיֹון",

C‡,"צּיֹון ּבת וׂשמחי "רּני נאמר זה על «ְְֱִִִִֶֶַַַָ

יׂשראל  ּכׁשּבני הּגלּות, ּבזמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּדוקא

להיֹות  יכֹולה אזי צּיֹון", "ּבת ּבׁשם ְְְְֲִִִִֵַַָָנקראים

והענין  ּביחד. וׂשמחי" ּד"רּני ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹעבֹודתם

(ׁשאז  קּים היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש ּבזמן ּדהּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזה,

ּבסדר  הענינים ּכל היּו "צּיֹון"), ּבׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָנקראים

נקראים  (ׁשאז הּגלּות ּבזמן מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמסּדר.

סדרים, ׁשל ענין ׁשּי לא אזי צּיֹון"), "ּבת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּבׁשם

ׁשל  ּבאפן הּוא הּגלּות ּומּצב מעמד ּכללּות ְְֲִֶֶַַַַַָָֹּכי

אחד ּכל ׁשהרי הּסדרים, צריּבל ּבּול מּיׂשראל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

אבל  ּכדבעי, מצֹות ּומקּים ּתֹורה לֹומד ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהיֹות

"יצרֹו והּׁשביה, והּצרה הּמצּוקה ּגדל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּפני

ונעׂשה 21ּתקפֹו" כּו', אצלֹו חסר זה ּובגלל , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּבלּבּול  ּגם נעׂשה ולכן הּסדרים. ּבלּבּול ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָאצלֹו

ּגֹו' זה" לעּמת זה "את זאת, לתּקן ,22ּבעבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֻ

החּלּוק  ׁשּזהּו ּומקֹום, זמן ׁשל החּלּוק ּבּה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

והחּלּוק  ּבצפרא", ל"ׂשמחה ּברמׁשא" "רננה ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבין

ל"ּבאּו מקֹום) (ּבכל ּבׂשמחה" ה' את "עבדּו ְְְְְִִֵֶָָָֹּבין
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סע"ב.17) א, דברים לקו"ת גם כג.18)ראה סה, ישעי' דיו"ט.19)ע"פ מוסף ובפירש"י 20)בתפילת כא  א, מלכיםֿא ראה

ואילך. שיח ע' תרצ"א המאמרים ספר א. נא, נצבים א. פב, מטות לקו"ת ספ"ב.21)שם. גירושין הל' רמב"ם קהלת 22)ראה

רפ"ו. תניא וראה יד. ז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ¯L‡kL ,"‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡ÏÂ¿≈…¿ƒ«ƒ»»∆«¬∆¬«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈÓL ÚËÏ") ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa התורה לימוד ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿…«»«ƒ
שמים  ‡¯ı"שנקראת „ÒÈÏÂ עם ומגע גשמיות בפעולות המצוות קיום ¿ƒ…»∆
ארציים  "ˆÔBi",דברים ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÈÊ‡ ,d˙eÓÏLa ‡È‰ (ƒƒ¿≈»¬«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

(˙e˜Ï‡ ÏÚ) ÔÓÈÒ ÔBLlÓ17, ƒ¿ƒ»«¡…
מציאותם  וכל לאלוקות בטלים שהם

למציאות  ו'סימן' 'ציון' אלא אינה

¯Ì‰È‡Bהאלוקות  Ïk"L∆»≈∆
'Bb "Ìe¯ÈkÈ18 אותם הרואה כל «ƒ

ו'סימן' 'ציון' שהם מיד בהם רואה

לאלוקות.

eÈ‡ËÁ ÈtÓ" ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆ƒ¿≈¬»≈
"eˆ¯‡Ó eÈÏb19'‡ËÁ' , »ƒ≈«¿≈≈¿

ÔB¯qÁ ÔBLlÓ20¯ÒÁL ,eÈ‰ , ƒ¿ƒ»«¿∆»≈
ÌÈÓL ÚËÏ"c ‰„B·Úa»¬»¿ƒ¿…«»«ƒ

,"ı¯‡ „ÒÈÏÂ התורה לימוד כי ¿ƒ…»∆
כפי  בשלימות איננו המצוות וקיום

קיים, היה המקדש שבית בזמן שהיה

ÌLa ‡¯w‰Ï ÌB˜Óa ‰p‰ƒ≈ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ÌÈ‡¯˜ ,"ÔBiˆ"ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

"ÔBiˆ ˙a" ÌLa הזה במצב כי ¿≈«ƒ
עצמו. 'ציון' לתואר ראויים אינם

C‡ בת' נקראים ישראל בני אמנם «
ירוד, רוחני במצב הם כאשר ציון'

ל'רני  מקום אין זה במצב ולכאורה

אבל  Ê‰ושמחי', ÏÚדווקא¯Ó‡ «∆∆¡«
,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÈaLk ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿««»¿∆¿≈
˙a" ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈«

,"ÔBiˆ הירידה למרות ‡ÈÊהרי ƒ¬«
ÔÙ‡a Ì˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¬»»¿…∆

„ÁÈa "ÈÁÓNÂ Èp¯"c'ש'רני כפי ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
דברים  שני הם שבמהותם ו'שמחי'

יחד  מתחברים שונים, ובזמנים שונים,

ומבאר. שממשיך וכפי

ÔÓÊa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»

ÌÈ‡¯˜ Ê‡L) ישראל ‰ÌÈÈÚבני Ïk eÈ‰ ,("ÔBiˆ" ÌLa של ∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»»ƒ¿»ƒ
ה' cÒÓ¯עבודת ¯„Òa'ה בעבודת וצורה דרך וכל ונכון שראוי כפי ¿≈∆¿À»

לה. המיוחד הזמן את לה ויש עצמה בפני ÔÓÊaמיוחדת ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
ÔÈÚ CiL ‡Ï ÈÊ‡ ,("ÔBiˆ ˙a" ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ê‡L) ˙eÏb‰«»∆»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¬«…«»ƒ¿»

˙eÏb‰ ·vÓe „ÓÚÓ ˙eÏÏk Èk ,ÌÈ¯„Ò ÏL רגיל לא זמן שהוא ∆¿»ƒƒ¿»«¬««««»
טבעי  ‰ÌÈ¯„qולא ÏeaÏa ÏL ÔÙ‡a ‡e‰,הקבועים הרגילים ¿…∆∆ƒ¿«¿»ƒ

הגלות  שבזמן המצוות והעובדה וקיום התורה בלימוד וירידה חלישות יש

ראוי  ולא נכון לא מצב BÈ‰Ï˙היא CÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk È¯‰L∆¬≈»∆»ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿
˙BˆÓ Ìi˜Óe ‰¯Bz „ÓBÏ≈»¿«≈ƒ¿

,ÈÚ·„k והנדרש הנצרך ‡·Ïכפי ƒ¿»≈¬»
‰¯v‰Â ‰˜eˆn‰ Ï„b ÈtÓƒ¿≈…∆«¿»¿«»»

"BÙ˜z B¯ˆÈ" ,‰È·M‰Â21, ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿
האדם  את לתקוף עלול הרע היצר

הפוכה  בצורה להתנהג לו ולגרום

ה' את לעבוד שלו האמיתי מהרצון

הרמב"ם, בדברי וכמבואר כראוי

גט  כי תקפו' 'יצרו הביטוי במקור

למר  בכפיה, הבעל שניתן של סירובו ות

הדבר  שלכאורה אף על הגט, את לתת

להינתן  צריך גט והרי רצונו נגד נעשה

כשר, גט הוא הבעל, של ודעתו מרצונו

שצריך  במצב שנמצא יהודי גם כי

התורה  פי על לנהוג אותו להכריח

את  ולתת הדין בית הוראת את לקיים

הוא  "רוצה דבר של לאמיתו הגט,

כל  לעשות ורוצה מישראל להיות

אלא  העבירות" מן ולהתרחק המצות

תקפו, Ê‰שיצרו ÏÏ‚·e למעשה ƒ¿«∆
'eÎ BÏˆ‡ ¯ÒÁ שלו ה' ועבודת »≈∆¿
מושלמת, לא ‡ˆBÏהיא ‰NÚÂ¿«¬»∆¿

‰NÚ ÔÎÏÂ .ÌÈ¯„q‰ ÏeaÏaƒ¿«¿»ƒ¿»≈«¬»
Ôw˙Ï ‰„B·Úa ÏeaÏa Ìb«ƒ¿»¬»¿«≈
"‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡" ,˙‡Ê…∆∆¿À«∆

'Bb22, תקופה הוא הגלות שזמן כיוון

ה' עבודת גם הסדרים', 'בלבול של

היינו  זה', 'לעומת את לתקן שנועדה

כללי  לפי מתנהלת לא הטוב, היפך

הסדרים  בלבול מתוך אלא הסדר

da ÔÈ‡L מתוך הנעשית בעבודה ∆≈»
מעבודה  בשונה הסדרים', 'בלבול

מתאים  עבודה אופן כל שבה מסודרת

את אין זה במצב הרי מסויים, ולזמן מסויים ÏLההבדל ‰elÁ˜למקום «ƒ∆
"‡LÓ¯a ‰¯" ÔÈa ˜elÁ‰ e‰fL ,ÌB˜Óe ÔÓÊ דווקא בלילה ¿«»∆∆«ƒ≈¿»»¿«¿»

"‡¯Ùˆa ‰ÁÓN"Ï הזמן מבחינת החילוק שהוא דווקא, ביום ¿ƒ¿»¿«¿»
e‡a"Ï (ÌB˜Ó ÏÎa) "‰ÁÓNa '‰ ˙‡ e„·Ú" ÔÈa ˜elÁ‰Â¿«ƒ≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»»¿…
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l"yz'dח ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

וׂשמחי" "רּני נעׂשה אּלא ּברננה", (ּדיקא) ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָלפניו

אחת, ּבבת ואפילּו אחד, ּובּזמן אחד ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָּבמקֹום

ּבינתים  הפסק ללא וׂשמחי" "רּני נאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלכן

הּמֹוסיפה  ו' היא ּד"וׂשמחי" הו' ׁשּגם ְְְְִִִִֶַַַַָ(ועד

ּבּתֹורה). מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּומחּברת,

ׁשל p‰Â‰ג) עבֹודתם (ׁשאז הּגלּות ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַַָָָָָ

ּבת  וׂשמחי ּד"רּני ּבאפן היא ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹיׂשראל

ׁשהיא  מצרים, מּגלּות מתחיל ּכּנ"ל) ְְִִִִִִֶַַַַָצּיֹון",

הּגלּיֹות  ּכל ׁשל ּבנֹוגע 23ההתחלה הּוא [וכן ְְְֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּביציאת  היא ּבזה ׁשההתחלה הּגאּלה, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻלענין

מּׁשאר  הּגאּלה ּבין חּלּוק ׁשּיׁש אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמצרים.

ּגלּות", אחריה ׁשּיׁש "ּגאּלה ׁשהיא ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻֻהּגלּיֹות

הּגאּלה  ּבדגמת ׁשהיא זה מּגלּות ְְְְִִֶֶַַַָָָֻֻֻלּגאּלה

ּכל  ׁשּנתּבררּו ׁשלמה, ּגאּלה ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמּמצרים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו כּו', את 24הּנּצֹוצֹות "ונּצלּתם ְְְִִֶֶֶַַָ

האריז"ל  ּבכתבי [וכּמבאר ּבטעם 25מצרים" ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למצרים, לחזר תֹוסיפּו26האּסּור לא ְְְֲִִִִֶַַָָֹֹ

ׁשּכבר  לפי ׁשּזהּו וגֹו', עֹולם עד עֹוד ְְְְִִֶֶֶַָָָלראֹותם

ואין  הּקדּׁשה, נּצֹוצֹות ּכל את מּׁשם ְְִִִֵֶַָָָֻהֹוציאּו

ּבמקֹום  ועניניו זמּנֹו לבּטל מּיׂשראל ׁשאין לאדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

'לאו' נעׂשה זה ׁשענין ועד הּברּורים, עבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו

ּכמֹו הּתֹורה, לקּבלת ּבאּו ּומּמּנה הּתֹורה], ְְִִֶַַַַָָָָָמן

ּתעבדּון 27ׁשּכתּוב  מּמצרים, העם את ּבהֹוציא" ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

מּזה, ויתירה הּזה". ההר על האלקים ֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת

מעלה  ּבּה יׁש זה, מּגלּות הּׁשלמה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשהּגאּלה

ּגאּלה  ׁשהיתה  ׁשאף מצרים, ּגאּלת לגּבי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻאפילּו

ּגאּלת  לאחרי ּגם הּנה מּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻׁשלמה

הן  ׁשּגם הּגלּיֹות, ׁשאר - ּגלּיֹות עֹוד היּו ְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמצרים

מצרים  ׁשם על ּגם 28נקראֹות נעׂשה זה [ּומּצד ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰¯a (‡˜Èc) ÂÈÙÏ,המקום מבחינת החילוק של ‡l‡שזהו בזמן ¿»»«¿»ƒ¿»»∆»

הסדרים  ‡Á„,בלבול ÔÓf·e „Á‡ ÌB˜Óa "ÈÁÓNÂ Èp¯" ‰NÚ«¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿«∆»
˙Á‡ ˙·a eÏÈÙ‡Â,אחד לדבר מתאחדים השונים העניינים ששני כך «¬ƒ¿«««

ÌbL „ÚÂ) ÌÈ˙Èa ˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ "ÈÁÓNÂ Èp¯" ¯Ó‡ ÔÎlL∆»≈∆¡«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆¿≈≈¿«ƒ¿«∆«
'Â ‡È‰ "ÈÁÓNÂ"c 'Â‰«¿¿ƒ¿ƒƒ

˙¯aÁÓe ‰ÙÈÒBn‰'ו ולא «ƒ»¿«∆∆
במילה ה  שהו' כך ומפסיקה, מבדילה

שהכוונה  יותר עוד מדגישה 'ושמחי'

אחת, בבת יחד, ושמחי' ÈÙk¿ƒל'רני
˙BÓB˜Ó ‰nÎa eÈˆnL∆»ƒ¿«»¿

‰¯Bza מחברת ).שהו' «»
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â התוכן ‚) ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

של  (Ê‡Lהכללי ˙eÏb‰«»∆»
‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈ƒ
˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"c ÔÙ‡a¿…∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«

Ï"pk ,"ÔBiˆ שבזמן לעיל כמבואר ƒ««
הסדרים' 'בלבול ישנו כאשר הגלות,

'ציון' נקראים לא ישראל בני וכאשר

ה' עבודת אז דווקא ציון', 'בת אלא

ביחד, ושמחי' 'רני של באופן היא

אחת  בבת הבא אחד ÏÈÁ˙Óכעניין («¿ƒ
‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ

‰ÏÁ˙‰‰ והשורשÏk ÏL ««¿»»∆»
˙BiÏb‰23 אחריה ‰e‡שהיו ÔÎÂ] «»À¿≈

,‰l‡b‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿À»
˙‡ÈˆÈa ‡È‰ ‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰L∆««¿»»»∆ƒƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ הגאולות לכל התחלה שהיא ƒ¿«ƒ
מכן  לאחר LiLשהיו ‡l‡ .∆»∆≈

˜elÁהבדל¯‡MÓ ‰l‡b‰ ÔÈa ƒ≈«¿À»ƒ¿»
‰l‡b" ‡È‰L ˙BiÏb‰ שאיננה «»À∆ƒ¿À»

גאולה אלא ‡È¯Á‰נצחית LiL∆≈«¬∆»
˙eÏb נוספת˙eÏbÓ ‰l‡bÏ ," »«¿À»ƒ»

‰Ê האחרונה È‰L‡הגלות ∆∆ƒ
,ÌÈ¯ˆnÓ ‰l‡b‰ ˙Ó‚„a¿À¿««¿À»ƒƒ¿«ƒ

‰˙È‰L שעה באותה‰l‡b ∆»¿»¿À»
Ïk e¯¯a˙pL ,‰ÓÏL¿≈»∆ƒ¿»¿»

,'eÎ ˙BˆBvp‰ השנים במהלך «ƒ
הם  במצרים היו ישראל שבני הרבות

מהרע) הטוב את (הפרידו 'ביררו'

ניצוצות  כל את לקדושה והעלו ותיקנו

לא  שעדיין ניצוצות בה נשארו לא ממצרים וכשיצאו במצרים שהיו האלוקות

נתבררו  ולא e˙kL·תוקנו BÓk24 ישראל בני על הציווי לגבי בתורה ¿∆»
ממצרים  היציאה לפני משכניהם דברים ÌÈ¯ˆÓ"לשאול ˙‡ ÌzÏvÂ"¿ƒ«¿∆∆ƒ¿»ƒ

הקדושה  מניצוצות מצרים את לרוקן היא הציווי של הפנימית והמשמעות

כולם  הניצוצות כל ותיקון בירור ידי על בה È·˙Îaשהיו ¯‡·nÎÂ]¿«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰25¯eq‡‰ ÌÚËa »¬ƒ«¿««»ƒ

·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓÏ ¯ÊÁÏ26 «¬…¿ƒ¿«ƒ¿∆»
„Ú „BÚ Ì˙B‡¯Ï eÙÈÒB˙ ‡Ï…ƒƒ¿»«
¯·kL ÈÙÏ e‰fL ,'B‚Â ÌÏBÚ»¿∆∆¿ƒ∆¿»

e‡ÈˆB‰ והעלוÏk ˙‡ ÌMÓ ƒƒ»∆»
‰M„w‰ ˙BˆBv נשארו ולא ƒ«¿À»

תיקון  שצריכים ניצוצות במצרים

Ï‡¯NiÓובירור, Ì„‡Ï ÔÈ‡Â¿≈¿»»ƒƒ¿»≈
ÂÈÈÚÂיהודי  BpÓÊ Ïh·Ï הכוחות ¿«≈¿«¿ƒ¿»»

שלו  Baוהיכולות ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú בעבודתו ואין ¬««≈ƒ

תועלת, Ê‰ובמעשיו ÔÈÚL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»∆
למצרים  לשוב לא «¬»NÚ‰האזהרה

‰pnÓe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ 'Â‡Ï'»ƒ«»ƒ∆»
נחשבת  שכאמור מצרים מיציאת

שלימה' ישראל e‡a'גאולה בני »
מצרים ‰Bz¯‰,יוצאי ˙Ïa˜Ï¿«»««»

·e˙kL BÓk27 בתחילת בתורה ¿∆»
בני  את להוציא רבינו למשה ה' ציווי

ממצרים  ‡˙ישראל E‡ÈˆB‰a"¿ƒ¬∆
˙‡ Ôe„·Úz ,ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

ÌÈ˜Ï‡‰ התורה ‰‰¯בקבלת ÏÚ »¡…ƒ«»»
"‰f‰.סיני fÓ‰,הר ‰¯È˙ÈÂ לא «∆ƒ≈»ƒ∆

דומה  זו מגלות שהיציאה בלבד זו

רבות  מעלות בה (שיש מצרים ליציאת

כן  על יתר אלא הגאולות) שאר על

,‰Ê ˙eÏbÓ ‰ÓÏM‰ ‰l‡b‰L∆«¿À»«¿≈»ƒ»∆
a LÈ‰ÏÚÓ d ויתרוןeÏÈÙ‡ ≈»«¬»¬ƒ

Û‡L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b Èa‚Ï¿«≈¿À«ƒ¿«ƒ∆«
‰˙È‰L מצרים l‡b‰יציאת ∆»¿»¿À»

,Ï"pk ‰ÓÏL ישראל בני כי ¿≈»««
הניצוצות  ותיקון בירור כל את השלימו

במצרים  למעשה ÌB˜ÓŒÏkÓשהיו ƒ»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«¬≈¿À«ƒ¿«ƒ
¯‡L - ˙BiÏb „BÚ eÈ‰»»À¿»

,˙BiÏb‰ שהיו הגלויות כל היינו «»À
עתה  ועד מצרים יציאת ‰Ôמאז ÌbLהגלויות שאר ÏÚכל ˙B‡¯˜ ∆«≈ƒ¿»«
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ט oeiv za ignye ipx

לפרקמטיא  למצרים לחזר ּכּמבאר 29ההּתר , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשהיּו30ּבּפֹוסקים  יׂשראל ּגדֹולי מצינּו ׁשּלכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה, מּגלּות הּגאּלה מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבמצרים].

ּכיון  חדׁש", "ׁשיר עליה ׁשּיאמרּו ּגאּלה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻּתהיה

אחריה  ׁשאין ונצחית קּימת ּגאּולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

מצרים 31ּגלּות  יציאת ׁש"מזּכירים אף ולכן, . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבלבד  טפל ּבדר רק זה הרי הּמׁשיח", ,32לימֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מה  ּגם וזהּו העּקר. ּתהיה העתידה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻוהּגאּלה

אראּנּו33ׁשּכתּוב  מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

יהיּו העתידהֿלבא ׁשּבּגאּלה הינּו, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻנפלאֹות",

ׁשהיּו הענינים לגּבי "נפלאֹות" ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָענינים

מצרים  ענין 34ּביציאת ּגם אףֿעלּֿפיֿכן, אבל . ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָ

מארץ  צאת "ּכימי הּוא נפלאֹות" ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ"אראּנּו

הם  העתידה הּגאּלה ׁשעניני הינּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻמצרים",

מארץ  צאת ּב"ימי  ׁשהיּו הענינים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבדגמת

לעיל ׁשהאמּור מּובן, ּומּזה ׁשּבזמן מצרים"]. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבלּתי  ּבאפן יׂשראל ׁשל עבֹודתם נעׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגלּות

יכֹול  (ׁשּלכן והגּבלה מּמדידה למעלה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻמסּדר,

ּכבר  מתחיל ּביחד), וׂשמחי" "רּני ענין ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָלהיֹות

מצרים. ְִִִַָמּגלּות

ה'צמח ÔÈÚ‰Âד) ּבדרּוׁשי ׁשּמדּיק ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגדל 35צדק' מּובן אינֹו ּדלכאֹורה , ְְִֵֶֶֶָָֹ

הּורד  "יֹוסף לענין ּבנֹוגע ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַַַָָהאריכּות

(ׁשּתי 36מצרימה" ּפרעה חלֹום אֹודֹות והּסּפּור , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

(ּבחלק  הּׁשבּוע ּבפרׁשת לּסּפּור ועד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּפעמים),

אֹודֹות  ּדחנּכה) חמיׁשי  נר ׁשליׁשי, ליֹום ְְֲֲִִִִֵַַַָָֻהּׁשּי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ארץ ּכל על יֹוסף 37ׁשליטת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּבכל  רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים לא ּובלעדי"ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ
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ה"ח.29) שם מלכים הל' ערוך 30)רמב"ם שם. לרמב"ם תפ"ט) (אזמיר, קודש מקראי ה"ו. שם לרמב"ם רדב"ז ראה

ועוד. סי"בֿטו. עד סימן מלכים הל' העתיד ב.31)השולחן קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב.32) יב, טו.33)ברכות ז, וש"נ.34)מיכה עה"פ. מיכה אוה"ת ואילך.35)ראה א שמ, מקץ א.36)אוה"ת לט, וישב

מד.37) מא, מקץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ ÌL28‰Ê „vÓe] חזרו מצרים גאולת אחרי גם שלמעשה מאחר  ≈ƒ¿«ƒƒ«∆

לגלות  ישראל ÌÈ¯ˆÓÏבני ¯ÊÁÏ ¯z‰‰ Ìb ‰NÚ«¬»««∆≈«¬…¿ƒ¿«ƒ
‡ÈËÓ˜¯ÙÏ29, מסחר ÌÈ˜ÒBtaלצרכי ¯‡·nk30eÈˆÓ ÔÎlL ƒ¿«¿«¿»«¿…»«¿ƒ∆»≈»ƒ

,ÌÈ¯ˆÓa eÈ‰L Ï‡¯NÈ ÈÏB„b גאולה היתה מצרים גאולת אחד מצד ¿≈ƒ¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ
שגם  העובדה שני מצד אבל שלימה

גלות, יש ממצרים היציאה אחרי

לא  מצרים יציאת שלמעשה מלמדת

ולכן  בתכלית, שלימה גאולה היתה

במצרים, והמגורים למצרים הנסיעה

זה  ואין מותרים מסויימים, בתנאים

זמן  וביטול מיותר לדבר ].נחשב
˙eÏbÓ ‰l‡b‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¿À»ƒ»

,‰Ê,הנוכחית l‡b‰הגלות ‰È‰z ∆ƒ¿∆¿À»
"L„Á ¯ÈL" ‰ÈÏÚ e¯Ó‡iL∆…¿»∆»ƒ»»

מעולם, נאמר לא «≈ÔÂÈkשעדיין
˙Ói˜ ‰Ïe‡b ‰È‰zL שלא ∆ƒ¿∆¿»«∆∆

להתקיים  ולה גא ÈÁˆÂ˙תחדל ¿ƒ¿ƒ
eÏb˙לעולם  ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L31 ∆≈«¬∆»»

נוספת.

˙‡ÈˆÈ ÌÈ¯ÈkÊÓ"L Û‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ«
,"ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ«
השלימה  הגאולה לאחר ואפילו

זכירת  על הציווי את לקיים ימשיכו

על  מכאן ללמוד אין מצרים, יציאת

ביחס  מצרים ביציאת ויתרון מעלה

כי  המשיח Ê‰לימות È¯‰ זכרון ¬≈∆
המשיח  בימות מצרים ̄»˜יציאת

„·Ïa ÏÙË C¯„a32 העיקר לגבי ¿∆∆»≈ƒ¿«
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰Â גאולה שתהיה ¿«¿À»»¬ƒ»

נצחית  גאולה בתכלית, ∆¿È‰zƒ‰שלימה
.¯wÚ‰»ƒ»

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ33 בנבואת ¿∆««∆»
לבני  מבטיח הקדושֿברוךֿהוא מיכה,

העתידה  הגאולה אודות ישראל

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
,eÈ‰ ,"˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»«¿
eÈ‰È ‡·ÏŒ‰„È˙Ú‰ ‰l‡baL∆«¿À»»¬ƒ»»…ƒ¿

"˙B‡ÏÙ" ÏL ÌÈÈÚ אפילו ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ Èa‚Ï¿«≈»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ34.ונפלאות ניסים ריבוי בה ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ,שהיו Ï·‡ למרות ƒ¿«ƒ¬»««ƒ≈

שיהיו  העתידה הגאולה של והיתרון המעלה על חזק דגש כאן יש אחד שמצד

מצד  מכלֿמקום מצרים, ביציאת שהיו ה 'נפלאות' לגבי אפילו 'נפלאות' בה

כי  אומר הכתוב הרי B‡ÏÙ˙"שני ep‡¯‡" ÔÈÚ Ìb הגאולה של «ƒ¿««¿∆ƒ¿»
"ÈÓÈkהעתידה ‡e‰ של הימים ‰eÈ,כמו ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿

Ì‰ ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈«¿À»»¬ƒ»≈
ÈÓÈ"a eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ ˙Ó‚„a¿À¿«»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ וכאשר ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ליציאת  העתידה הגאולה את מדמים

המעלה  את מדגיש זה הרי מצרים

מצרים  יציאת של fÓe‰והיתרון .ƒ∆
ÓÊaL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰L ,Ô·eÓÔ »∆»»¿≈∆ƒ¿«

ÏL Ì˙„B·Ú ˙ÈNÚ ˙eÏb‰«»«¬≈¬»»∆
,¯cÒÓ ÈzÏa ÔÙ‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…∆ƒ¿ƒ¿À»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
Èp¯" ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL)∆»≈»ƒ¿ƒ¿«»ƒ

„ÁÈa "ÈÁÓNÂ ובבת אחד כדבר ¿ƒ¿ƒ¿««
זמן  באותו k·¯אחת, ÏÈÁ˙Ó ,(«¿ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ הגלות שהיא ƒ»ƒ¿«ƒ
ומבאר. שממשיך וכפי הראשונה,

˜i„nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿«≈
‰'ˆÁÓושואל ÈLe¯„aƒ¿≈«∆«
'˜„ˆ35Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc , ∆∆¿ƒ¿»≈»

Ú‚Ba ‰¯Bza ˙eÎÈ¯‡‰ Ï„b…∆»¬ƒ«»¿≈«
„¯e‰ ÛÒBÈ" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«≈«

"‰ÓÈ¯ˆÓ36, כל פירוט תוך ƒ¿»¿»
וכיצד  יוסף מכירת אודות הפרטים

וישב) (בפרשת למצרים הגיע

‰Ú¯t ÌBÏÁ ˙B„B‡ ¯etq‰Â¿«ƒ¬«¿…
באריכות  בתורה מופיע הוא שגם

ÌÈÓÚtובפירוט  ÈzL) אחת פעם ¿≈¿»ƒ
התרחשותם  בעת הדברים בתיאור

ליוסף  מספר פרעה כאשר נוספת ופעם

החלומות  שני של הפרטים כל את

L¯Ùa˙שלו  ¯etqÏ „ÚÂ ,(¿««ƒ¿»»«
Úe·M‰ מקץ (ÏÁa˜פרשת «»««≈∆

,ÈLÈÏL ÌBÈÏ CiM‰ מ'שלישי ««»¿¿ƒƒ
'רביעי' kÁc‰עד ÈLÈÓÁ ¯≈¬ƒƒ«¬À»

בה  ההתוועדות נערכת שבו הערב הוא

זה  מאמר ËÈÏL˙נאמר ˙B„B‡ (¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ Ïk ÏÚ ÛÒBÈ37‡Ï EÈ„ÚÏ·e" ≈«»∆∆ƒ¿«ƒ¿∆»ƒ¿»∆…
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l"yz'dי ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

ׁשבע  ּבמׁש יֹוסף ׁשל ּופעּלתֹו מצרים", ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻארץ

כּו' האכל ּכל את לקּבץ הּׂשבע ׁשּבזה 38ׁשנֹות , ְְִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּומבאר  כּו'. מצרים ארץ ּכל ׁשל הּקּיּום ּתלּוי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיה

צדק' יּוכלּו35ה'צמח יׂשראל ׁשּבני ׁשּכדי , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

מצרים, ּבגלּות (ּבייׁשטיין) מעמד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָלהחזיק

הארץ" "ערות ּתחּלה 39ׁשּנקראת להיֹות הצר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבזה  יׁש ּובפרטּיּות מצרימה". הּורד "ויֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָענין

צריכה  היתה לכלֿלראׁש ּדהּנה, ענינים. ְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹׁשני

הּגלּות, ּתחּלת לפני עֹוד הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָלהיֹות

יעקב  ּבירידת היתה הּגלּות ּתחּלת ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהרי

רק  ׁשהתחיל הּגלּות לאמּתית ועד ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָלמצרים,

הּדֹור  וכל אחיו  וכל יֹוסף  ׁש"וּימת ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹלאחרי

להיֹות 40ההּוא" צריכה היתה זה, ּכל לפני א , ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּכאׁשר  יֹוסף, ּבימי ּכבר היה ׁשּזה הּׁשכינה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָירידת

ּבּזהר  ּכדאיתא מצרימה", הּורד 41"יֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָֹ

נקרא ׁש"ּיֹוסף" ׁשּלכן עליֹון', 'יסֹוד ּבחינת הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  כּו', ועבֹודתֹו מּדתֹו ׁשם על הּצּדיק' ְֲִִֵֵֵַַַַָָָ'יֹוסף

אחד  ּבכל (ועלּֿדרֿזה עּמֹו" "ׁשכינה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהיתה

אזי  ּבריתֿקדׁש, נטירת ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמּיׂשראל,

זה  וענין מצרימה. עּמֹו וירדה עּמֹו"), ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָ"ׁשכינה

לא  יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו ׁשּלא לכ הכנה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהיה

אּלא  מצרים, ּבגלּות חסֿוׁשלֹום ׁשקּועים ְְְְְִִִִֶַַָָָיהיּו

את  "ונּצלּתם ענין את לפעל ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹאּדרּבה,

עדין, מסּפיק אינֹו זה ענין אמנם, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמצרים".

ּבגׁשמּיּות  הּגאּלה ענין ּגם להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהרי

ולכן  ּבגׁשמּיּות, ּגם הענינים ּכל ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּכפׁשּוטֹו,

ּגם  להיֹות הצרכה הּׁשכינה, ירידת על ְְְְְִִִַַַַָָָֻנֹוסף

לּקט  ׁשּיֹוסף ועד מצרים, ארץ על יֹוסף ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשליטת

כּו' מצרים ּבארץ הּנמצא הּכסף ּכל רּבּוי 42את , ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
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מח.38) (בסופו).39)שם, ד פ"א, רבה קהלת יב. שם, ט. מב, ו.40)מקץ א, וראה 41)שמות רע"א. קצז, ח"א זהר ראה

ב. צג, ב. נט, יד.42)שם מז, ויגש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙lÚÙe ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÏÎa BÏ‚¯ ˙‡Â B„È ˙‡ LÈ‡ ÌÈ¯È»ƒƒ∆»¿∆«¿¿»∆∆ƒ¿»ƒ¿À»
ÏÎ‡‰ Ïk ˙‡ ıa˜Ï Ú·O‰ ˙BL Ú·L CLÓa ÛÒBÈ ÏL∆≈¿∆∆∆«¿«»»ƒ¿…∆»»…∆

'eÎ38È‰ ‰ÊaL ,'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ Ïk ÏL Ìeiw‰ ÈeÏz ‰ ∆»∆»»»«ƒ∆»∆∆ƒ¿«ƒ
מקץ. בפרשת ובפרטיות באריכות כמתואר

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe35, ¿»≈«∆«∆∆
eÏÎeÈ Ï‡¯NÈ ÈaL È„kL∆¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿
ÔÈÈËLÈÈa) „ÓÚÓ ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«¬»«¿¿≈
הקשיים  למרות באמונתם לעמוד

ÌÈ¯ˆÓוהניסיונות  ˙eÏ‚a (¿»ƒ¿«ƒ
מות  אחרי להתחיל הייתה שאמורה

"Â¯Ú˙יוסף, ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈∆¿«
"ı¯‡‰39 כמה עד המדגיש דבר »»∆

רוחנית, מבחינה נחות מקום היא

‰lÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ שגלות לפני À¿«ƒ¿¿ƒ»
בפועל  תתחיל "ÛÒBÈÂמצרים ÔÈÚƒ¿«¿≈
"‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ הכנה הייתה שזו «ƒ¿»¿»

להחזיק  יוכלו ישראל שבני והקדמה

כל  למרות מצרים בגלות מעמד

בה. שהיו העצומים הקשיים

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e יוסף בירידת ƒ¿»ƒ≈»∆
כהכנה  מצרים גלות לפני למצרים

מצרים  לגלות ÌÈÈÚ.והקמה ÈL¿≈ƒ¿»ƒ
‰˙È‰ L‡¯ÏŒÏÎÏ ,‰p‰c¿ƒ≈¿…¿…»¿»
‰ÈÎM‰ ˙„È¯È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ««¿ƒ»

lÁz˙למצרים  ÈÙÏ „BÚƒ¿≈¿ƒ«
˙eÏb‰,במצרים ישראל בני של «»

‰˙È‰ ˙eÏb‰ ˙lÁz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»»¿»
,ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈ ˙„È¯Èa כפי ƒƒ««¬…¿ƒ¿«ƒ
ויגש, בפרשת בהמשך, »¿ÚÂ„שמסופר

˙eÏb‰ ˙ÈzÓ‡Ï הקשיים כל עם «¬ƒƒ«»
˙ÓiÂ"L È¯Á‡Ï ˜¯ ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«¿«¬≈∆«»»
¯Bc‰ ÏÎÂ ÂÈÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ≈¿»∆»¿…«

"‡e‰‰40,,בהמשך בתורה כמסופר «
שמות, Ê‰,בפרשת Ïk ÈÙÏ C‡«ƒ¿≈»∆

של  האמורים השלבים כל לפני היינו

למצרים  לגלות «¿«‰È˙‰הירידה
˙„È¯È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÈÓÈa ¯·k ‰È‰ ‰fL ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆∆»»¿»ƒ≈
„¯e‰ ÛÒBÈ" ¯L‡k ,ÛÒBÈ≈«¬∆≈«

,"‰ÓÈ¯ˆÓ התחלת לפני עוד ƒ¿»¿»
הבאים  והשלבים יעקב בירידת fa41‰¯כמובא È‡„k˙‡הגלות ƒ¿ƒ»«…«

,'ÔBÈÏÚ „BÒÈ' ˙ÈÁa ‡e‰ "ÛÒBi"L היסוד ספירת הוא ועניינו ∆≈¿ƒ«¿∆¿

B˙„B·ÚÂשלמעלה B˙cÓ ÌL ÏÚ '˜Ècv‰ ÛÒBÈ' ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»≈««ƒ«≈ƒ»«¬»
,'eÎ שקשור בעניין נכשל ולא פוטיפר אשת עם בניסיון שעמד שם על

ברית  אות דגופא סיומא 'יסוד אליהו', ב'פתח שנאמר כמו היסוד, במידת

היסוד ÔÎÏÂקודש' למידת ושייכותו יוסף של צדקתו ‰È˙‰בזכות ¿»≈»¿»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) "BnÚ ‰ÈÎL"¿ƒ»ƒ¿«∆∆∆
È„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa¿»∆»ƒƒ¿»≈∆«¿≈
ÈÊ‡ ,L„˜Œ˙È¯a ˙¯ÈË¿ƒ«¿ƒ…∆¬«

‰„¯ÈÂ ,("BnÚ ‰ÈÎL" השכינה ¿ƒ»ƒ¿»¿»
BnÚיוסף ÔÈÚÂעם .‰ÓÈ¯ˆÓ ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»
‰Ê כאשר למצרים השכינה ירידת של ∆

מצרימה הורד ‰Î‰יוסף ‰È‰»»¬»»
ÈaL „·Ïa BÊ ‡lL CÎÏ¿»∆…ƒ¿«∆¿≈
ŒÒÁ ÌÈÚe˜L eÈ‰È ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈…ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a ÌBÏLÂ והגלות ¿»¿»ƒ¿«ƒ
חסֿ לה ייכנעו והם עליהם תתגבר

eÏÎeiLושלום, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆¿
˙‡ ÌzÏvÂ" ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆∆

"ÌÈ¯ˆÓ את ולתקן לברר היינו ƒ¿»ƒ
כך  מצרים בירור להשלמת עד מצרים

לא  ניצוצות כלל בו יישארו שלא

זה, ועניין לעיל, כמבואר מבוררים,

התחלת  קודם למצרים, השכינה ירידת

מבין  הראשון העניין הוא מצרים, גלות

השניים.

‰Ê ÔÈÚ ,ÌÓ‡ לבדוBÈ‡ »¿»ƒ¿»∆≈
È¯‰L ,ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ בכך די לא «¿ƒ¬«ƒ∆¬≈

הניצוצות  את ומתקנים שמבררים

בזמן  בניסיון עומדים וגם שבמצרים

אלא  ÔÈÚהגלות Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
,BËeLÙk ˙eiÓL‚a ‰l‡b‰«¿À»¿«¿ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ïk ¯e¯·e רק לא ≈»»ƒ¿»ƒ
אלא  eiÓL‚a˙,ברוחניות Ìb«¿«¿ƒ

˙„È¯È ÏÚ ÛÒB ÔÎÏÂ¿»≈»«¿ƒ«
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»À¿¿»ƒ¿«
ı¯‡ ÏÚ ÛÒBÈ ˙ËÈÏL¿ƒ«≈«∆∆

,ÌÈ¯ˆÓ שהיה השני העניין שהיא ƒ¿«ƒ
שלאחר  ובאופן מצרים לגלות כהכנה

כפשוטו, ממצרים הגאולה תהיה מכן

כל  על יוסף שליטת ידי על נפעל וזה

מצרים הייתה ÚÂ„ארץ כך כדי ¿«
מצרים  ארץ כל על יוסף של ‰ÛÒkהשליטה Ïk ˙‡ ËwÏ ÛÒBiL∆≈ƒ≈∆»«∆∆

'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ‡ˆÓp‰42ÛÒk ÏL ‚ÏÙÓe ÏB„b Èea¯ , «ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«ƒƒ»À¿»∆∆∆
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יי oeiv za ignye ipx

העֹולם  מּכל וזהב ּכסף ׁשל ּומפלג ּבתֹור 43ּגדֹול , ְְְִֶֶֶָָָָָָָֻ

יׂשראל  לכל יּגיע זה יֹוסף, ׁשעלֿידי לכ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהכנה

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא יֹוסף ׁשם על ).44ׁשּנקראּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ÛÈÒBÓe'צדק ׁשּכדי 45ה'צמח נפלא, ּדבר ƒְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכללּות  את (ּבאווארענען) ְְְִֶֶֶַַַָָלהבטיח

ּבארץ  ּבהיֹותֹו ׁשּגם יֹוסף ּפעל מצרים, ּגלּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָענין

אףֿעלּֿפי  [ׁשהרי ּפרעה ממׁשלת ּתחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹמצרים

לא  ּבלעדי" ,'למל 'מׁשנה ּבגלּוי היה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּיֹוסף

מּכלֿמקֹום  ּגֹו', רגלֹו" ואת ידֹו את איׁש ְְִִִֶֶַָָָָירים

מּמּך" אגּדל מצרים) מל ּפרעה (ׁשל ],46"הּכּסא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּׁשבעים  עלֿידי לא הּׁשפע המׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּתהיה

מצרים, ׁשל הּׂשר עלֿידי לא ואפילּו ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׂשרים,

ּכמ  יֹוסף, ּבאמצעּות הּׁשכינה, עלֿידי ֹוּכיֿאם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

עם 47ׁשּכתּוב  לכל ּבר הּמׁשּביר הּוא ּגֹו' "ויֹוסף ְְְִֵֶַַַָָָ

רק  לא היא ּבזה ׁשהּכּונה ּומּובן, ִֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ".

יֹוסף, עלֿידי ׁשהיתה ּובניו ליעקב ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלהׁשּפעה

מידי  יֹוצא מקרא ("אין הּכתּובים ּכפׁשטּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאּלא

על48ּֿפׁשּוטֹו" היתה מצרים לכל ׁשההׁשּפעה ( ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּגֹו' ּבר" יֹוסף ׁש"וּיצּבר ׁשּכאׁשר 49ידיֿזה ועד , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּפרעה  להם אמר כּו', לפרעה צעקּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹהּמצרּיים

ּגֹו' יֹוסף" אל הֹודה 50"לכּו ּפרעה ׁשּגם הינּו, , ְְְֵֶֶַַַָֹ

עלֿידי  הענינים ּכל הׁשּפעת נעׂשית הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבּזמן

ידֹו את איׁש ירים לא ׁש"ּבלעדֹו לאפן ועד ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיֹוסף,

רגלֹו". ְְֶַואת

LÈÂ ּבּמה הּׁשני הּפרּוׁש עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכאׁשר  ׁשּגם מּמּך", אגּדל "הּכּסא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכתּוב

"הּכּסא  הּנה יֹוסף, עלֿידי נמׁשכים הענינים ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּכל

ׁש"מיּניּה ּדקדּׁשה, ּפרעה ׁשל מּמּך" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻאגּדל

ּבּזהר  (ּכדאיתא נהֹורין" ּכל ׁשּזֹוהי 51אתּפריעּו ,( ְְְְִִִִִִֶַַָָֹ

והגּבלה. מדידה מּכל ׁשּלמעלה ּבקדׁשה ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻּדרּגה
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א.43) קיט, פסחים תהלים 44)ראה למדרש בהערות הובא - מדרש ב. פ, תהלים עה"פ ומצו"ד פירש"י ב. פע"א, ב"ר

טז. הערה - באבער הוצאת - ב.45)(שם) שם, ובפירש"י.46)אוה"ת מ מא, ו.47)מקץ מב, וש"נ.48)שם א. סג, שבת

ב. יב, בא יז. לז, וישב מט.49)פירש"י מא, נה.50)שם א.51)שם, רי, ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚ‰ ÏkÓ ·‰ÊÂ43, ובשליטתו בידו ניתן CÎÏוהכל ‰Î‰ ¯B˙a ¿»»ƒ»»»¿¬»»¿»

‰Ê ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚL במצרים שהיה הרב Ï‡¯NÈהכסף ÏÎÏ ÚÈbÈ ∆«¿≈≈∆«ƒ«¿»ƒ¿»≈
L¯„na ‡˙È‡„k) ÛÒBÈ ÌL ÏÚ e‡¯˜pL44 רש"י בפירוש והובא ∆ƒ¿¿«≈≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

לפי  יוסף שם על נקראים ישראל 'וכל – יוסף' כצאן 'נהג בתהלים הכתוב על

הרעב' בימי וכלכלם פירנסם ).שהוא
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓe45¯·c ƒ«∆«∆∆»»

ÁÈË·‰Ï È„kL ,‡ÏÙƒ¿»∆¿≈¿«¿ƒ«
ÔÚÚ¯‡ÂÂ‡a),בטוח לעשות «»∆∆

מראש  לוודא eÏÏk˙כלומר, ˙‡ (∆¿»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ÔÈÚ שלמרות כך ƒ¿«»ƒ¿«ƒ

השפעה  יקבלו ישראל בני הגלות

הקדושה ÛÒBÈממקורות ÏÚt שכך »«≈
בימיו  ı¯‡aיהיה B˙BÈ‰a ÌbL∆«ƒ¿¿∆∆

‰Ú¯t ˙ÏLÓÓ ˙Áz ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««∆¿∆∆«¿…
גלות  של מצב ‡ŒÛשזהו È¯‰L]∆¬≈«

ÈeÏ‚a ‰È‰ ÛÒBiL ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈»»¿»
,'CÏÓÏ ‰LÓ' במצרים ומעמדו ƒ¿∆¿∆∆

ביותר  גבוה Ï‡היה EÈ„ÚÏa"ƒ¿»∆…
"BÏ‚¯ ˙‡Â B„È ˙‡ LÈ‡ ÌÈ¯È»ƒƒ∆»¿∆«¿
ÏL) ‡qk‰" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'Bbƒ»»«ƒ≈∆
Ïc‚‡ (ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t«¿…∆∆ƒ¿«ƒ∆¿«

"jnÓ46 פרעה סוף נשאר וסוף ƒ∆»
זאת ],המלך  ‰ÎLÓ˙ובכל ‰È‰zƒ¿∆«¿»«

ÚÙM‰ ישראל בני ולכל Ï‡ליוסף «∆«…
,ÌÈ¯N ÌÈÚ·M‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ
שבאופן  העולם שלאומות כמבואר

יש  אומות, לשבעים נחלקים כללי

שפע  מקורות היינו 'שרים', שבעים

להם  ŒÏÚהמיוחדים ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«
ÌÈ¯ˆÓ ÏL ¯O‰ È„È שבדרך ¿≈««∆ƒ¿«ƒ

דרכו, נמשך מצרים לארץ השפע כלל

Ì‡ŒÈkתהיה השפע ŒÏÚשהמשכת ƒƒ«
,‰ÈÎM‰ È„È אלוקי ממקור היינו ¿≈«¿ƒ»

למטה  יבוא והשפע נעלה,

BÓk ,ÛÒBÈ ˙eÚˆÓ‡a¿∆¿»≈¿
·e˙kL47‡e‰ 'Bb ÛÒBÈÂ" ∆»¿≈

"ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯a ¯ÈaLn‰««¿ƒ»¿»«»»∆
העולם. לאומות «Ô·eÓe,אפילו

‰Êa ‰ek‰L שיוסף שכתוב במה ∆««»»»∆
הארץ' עם 'לכל מזון È‰ƒ‡השפיע

ÂÈ·e ·˜ÚÈÏ ‰ÚtL‰Ï ˜¯ ‡Ï…«¿«¿»»¿«¬…»»
‡¯˜Ó ÔÈ‡") ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLÙk ‡l‡ ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L∆»¿»«¿≈≈∆»¿«¿«¿ƒ≈ƒ¿»

"BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ48‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ‰ÚtL‰‰L ( ≈ƒ≈¿∆««¿»»¿»ƒ¿«ƒ»¿»
'Bb "¯a ÛÒBÈ ¯aˆiÂ"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ49 וכשהגיעו השובע בשנות «¿≈∆∆«ƒ¿…≈»

מצרים  לכל זו מתבואה השפיע יוסף הרעב, L‡kL¯שנות „ÚÂ¿«∆«¬∆
'eÎ ‰Ú¯ÙÏ e˜Úˆ ÌÈi¯ˆn‰,הרעב בימי מזון להם Ì‰Ïשאין ¯Ó‡ «ƒ¿ƒƒ»¬¿«¿…»«»∆

‰Ú¯tעצמו"ÛÒBÈ Ï‡ eÎÏ" «¿…¿∆≈
'Bb50‰Ú¯t ÌbL ,eÈ‰ עם , «¿∆««¿…

היה  כלל ובדרך מצרים מלך היותו

הרי  מצרים', של מ'שר שפע מקבל

במצרים  השליט היה שיוסף בזמן כעת,

עצמו  פרעה גם בר, «‰B„‰והמשביר
faL˙ÚtL‰ ˙ÈNÚ ‰f‰ ÔÓ ∆«¿««∆«¬≈«¿»«

ÌÈÈÚ‰ Ïk למטה ŒÏÚמלמעלה »»ƒ¿»ƒ«
ÔÙ‡Ï „ÚÂ ,ÛÒBÈ È„È¿≈≈¿«»…∆
˙‡ LÈ‡ ÌÈ¯È ‡Ï B„ÚÏa"L∆ƒ¿»…»ƒƒ∆

"BÏ‚¯ ˙‡Â B„È שהשליטה היינו »¿∆«¿
ידי  ועל לגמרי ליוסף נתונה והממשלה

מעלתם  כל שעם יוסף, בימי היה שכך

פרעה, שלטון תחת לגלות נחשבים

אופן  יהיה שזה ווידא פעל יוסף

גלות  בזמן ישראל לבני השפע המשכת

על  היינו על מצרים, ולא השכינה ידי

העולם. אומות של ה'שרים' ידי

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
·e˙kL ‰na ÈM‰ Le¯t‰«≈«≈ƒ«∆∆»

,"jnÓ Ïc‚‡ ‡qk‰" ולפי «ƒ≈∆¿«ƒ∆»
כללי  שבאופן הכוונה הדברים פנימיות

ידי  על באות וההשפעות ההמשכות כל

אלא  Ïkיוסף ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»
È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿≈

,ÛÒBÈ יותר נעלית דרגה ישנה ≈
כי  ממשיך, אינו יוסף ≈p‰ƒ‰שאפילו

"jnÓ Ïc‚‡ ‡qk‰" והכוונה «ƒ≈∆¿«ƒ∆»
M„˜c‰,ל'כסא' ‰Ú¯t ÏL∆«¿…ƒ¿À»

ואלוקות  בקדושה מאד נעלית דרגה

Ïk eÚÈ¯t˙‡ dÈpÈÓ"L∆ƒ≈ƒ¿¿ƒ»
"ÔÈ¯B‰ זו נעלית מבחינה שממנה, ¿ƒ

'פריעה' יש דקדושה' 'פרעה של

האורות  כל של «È‡„k)ƒ¿ƒ˙‡והתגלות
fa51‰b¯c‰¯כמובא  È‰BfL ,( «…«∆ƒ«¿»

ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰L„˜a«¿À»∆¿«¿»ƒ»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ההגבלות כל כי ¿ƒ»¿«¿»»

הבליֿגבול. אור והתגלה מילה) בברית ה'פריעה' דרך (על 'נפרעו' וההסתרים
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l"yz'dיב ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

יכֹול  זה הרי נהֹורין", ּכל ׁש"אתּפריעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָוכיון

ועלּֿדר כּו'. חׁשׁש ללא ּבמצרים, ּגם ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹלהיֹות

עלֿידי  "לא היתה מּמצרים ׁשהּיציאה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמצינּו

אּלא  ׁשליח, עלֿידי ולא ׂשרף עלֿידי ולא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמלא

ּובעצמֹו" ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ּומבאר 52עלֿידי , ְְְְְִֵַַַָָָֹ

האריז"ל  מלא53ּבכתבי ׁשם הֹול היה ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

לגאל  ּביכלּתֹו היה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹוכּו',

ּבעצמֹו נׁשקע ׁשהיה חׁשׁש יׁש אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאת

מצרים", ּב"ערות ׁשהיתה הּטמאה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשם,

"עלֿידי  מצרים יציאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻולכן

ּבכ  ׁשּדוקא הּקּב"ה מּובן, ּומּזה ּובעצמֹו". בֹודֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

נהֹורין", ּכל אתּפריעּו "מיּניּה ּבחינת ְְְְִִִִִִֵַַָמּצד

להיֹות  יכֹולה והגּבלה, מדידה מּכל ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

את  "ונּצלּתם ואדרּבה , מצרים, ּגלּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשבירת

ְִִָמצרים".

לּבנים"p‰Â‰ה) סימן אבֹות (ּכפי 54"מעׂשה ¿ƒ≈ְֲִִִֵַַָָָ

זה  ּבדרּוׁש צדק' ה'צמח ),45ׁשּמביא ְִִֵֶֶֶֶֶַַ

ּׁשּלאחריֿזה, הּגלּיֹות ּבכל ּגם נֹוגע זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשענין

מּמּנּו ׁשהּגאּלה האחרֹון, ּבּגלּות אּלּו, לימינּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻועד

(כנ"ל  מצרים" מארץ צאת "ּכימי ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּתהיה

הּמעמד  עלּֿדר ּדהּנה ּבזה, והענין ג). ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָסעיף

ּבּתֹורהֿ (הּמבאר הּצּדיק יֹוסף אצל הּנ"ל ְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומּצב

(ועלּֿדרֿזה  ּכסלו י"ט ּבנס ּגם היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבכתב),

ּכמֹו עֹולם), נׂשיאי צּדיקים אצל נּסים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבכּמה

ׁשּלֹו הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו ּבקׁשר 55ׁשּכתב ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

והגּדיל  הוי' ׁש"הפליא מּפטרּבּורג, ׁשחרּורֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָעם

ּבארּוכה  ּפעם ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ּבארץ" 56לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפעמים  ׁשלׁש זאת ּכֹופל הּזקן ּובפרט 57ׁשרּבנּו ,( ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

והינּו, כּו', הּדבר יּפלא ּבעיניהם ּגם אׁשר כּו' העּמים וכל הּׂשרים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעיני
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"ויוציאנו".52) פיסקא פסח של דא"ח 53)הגדה עם סידור א. טז, ג. יב, צו תורה לקוטי וראה במקומו. האריז"ל סידור

ובכ"מ. א. ועוד.54)רצט, ו. יב, לךֿלך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לךֿלך תנחומא וראה 55)ראה רל. ע' הזקן אדמו"ר אג"ק

ואילך. 285 ע' חט"ו שיחות  שיחת 56)לקוטי .(326 ע' חל"ח התוועדויות מנחם (תורת תשכ"ד מקץ ש"פ שיחת גם ראה

התוועדויות  מנחם (תורת תשכ"ט כסלו י"ט שיחת .(82 ע' חמ"ה התוועדויות מנחם (תורת תשכ"ו הסוכות דחג ב' יום

קטו. ע' ביחאווסקי" "כתבי גם וראה .(23 ע' בהערות.57)חנ"ה שם באג"ק שהובאה הגירסא לפי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÔÈ¯B‰ Ïk eÚÈ¯t˙‡"L ÔÂÈÎÂ,הגבלות שום אין שלגביו אור ומאיר ¿≈»∆ƒ¿¿ƒ»¿ƒ

'eÎ LLÁ ‡ÏÏ ,ÌÈ¯ˆÓa Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ שהאור ¬≈∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿…¬»
ראוי. ולא רצוי לא למקום יגיע והגילוי

eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ פסח בנוס של ההגדה ÌÈ¯ˆnÓח ‰‡Èˆi‰L ¿«∆∆∆»ƒ∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
‡ÏÂ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï" ‰˙È‰»¿»…«¿≈«¿»¿…
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ Û¯N È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¿…«¿≈
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿≈«»»

"BÓˆÚ·e B„B·Îa52¯‡·Óe , ƒ¿¿«¿¿…»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa53 שהיציאה ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

כיון  מלאך, ידי על הייתה לא ממצרים

C‡ÏÓ ÌL CÏB‰ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»≈»«¿»
‡lL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ,'eÎÂ¿ƒ≈…ƒ¿«∆…
˙‡ Ï‡‚Ï BzÏÎÈa ‰È‰»»ƒ»¿ƒ¿…∆
‰È‰L LLÁ LÈ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»≈¬»∆»»

עצמו  ÌLהמלאך BÓˆÚa Ú˜Lƒ¿»¿«¿»
של  שליטה תחת להיות הופך והיה

מצרים, ‰Óh‡‰טומאת ÈtÓƒ¿≈«À¿»
,"ÌÈ¯ˆÓ ˙Â¯Ú"a ‰˙È‰L∆»¿»¿∆¿«ƒ¿«ƒ
˙‡ÈˆÈ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈À¿¿»ƒ¿¿ƒ«
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ" ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿≈«»»
‰fÓe ."BÓˆÚ·e B„B·Îaƒ¿¿«¿ƒ∆
˙ÈÁa „vÓ ‡˜ÂcL ,Ô·eÓ»∆«¿»ƒ«¿ƒ«
Ïk eÚÈ¯t˙‡ dÈpÈÓ"ƒ≈ƒ¿¿ƒ»
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ,"ÔÈ¯B‰¿ƒ∆¿«¿»ƒ»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó עניין שזהו ¿ƒ»¿«¿»»
הקדושֿברוךֿהוא  אצל דווקא שנמצא

גלות  שבעת דרך (ועל מלאך אצל  ולא

שבאמצעותו  זה היה יוסף מצרים

'פרעה  של זה עניין אבל השפע, נמשך

ממקור  בא האורות כל גילוי דקדושה',

ודוקא  עצמה) מהאלוקות יותר, נעלה

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא מצד

˙eÏb ˙¯È·L ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿ƒ«»
,‰a¯„‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ ולתקן לברר ƒ¿«ƒ¿«¿«»

מצרים  ‡˙את ÌzÏvÂ"¿ƒ«¿∆∆
."ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

‰p‰Â במדרש ‰) ז"ל חכמינו אמרו ¿ƒ≈
התורה  זה שמטעם במפרשים (ומבואר

שהיו  המאורעות את לתאר מאריכה

האבות) ÌÈaÏ"אצל ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚÓ"54‡È·nL ÈÙk) «¬≈»ƒ»«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰Ê Le¯„a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰45 את מבאר הוא בו זה חסידות במאמר «∆«∆∆ƒ¿∆

מהם), וההוראות יוסף אצל שהיו הדברים פרטי אודות האמורים הביאורים

‰Ê ÔÈÚL אומות על אפילו וממשלה שליטה לו שהייתה יוסף אצל שהיה ∆ƒ¿»∆
לכולם, בר 'המשביר' היה והוא העולם

גלות, של מצב זה שהיה פי על אף

לעיל  ÏÎaכמבואר Ìb Ú‚B≈««¿»
,‰ÊŒÈ¯Á‡lM ˙BiÏb‰ והגלויות «»À∆¿«¬≈∆

מצרים  גלות אחרי eÈÓÈÏשהיו „Ú«¿»≈
,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba ,el‡≈«»»«¬
‡˜Âc ‰È‰z epnÓ ‰l‡b‰L∆«¿À»ƒ∆ƒ¿∆«¿»
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
גלות  של השייכות את מדגיש והדבר

הגלויות  לכל מצרים ויציאת מצרים

‚).הבאות  ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ
C¯cŒÏÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆∆
Ïˆ‡ Ï"p‰ ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»««≈∆
¯‡·n‰) ˜Ècv‰ ÛÒBÈ≈««ƒ«¿…»

·˙ÎaLŒ‰¯Bza היה שיוסף «»∆ƒ¿»
העולם  לאומות גם ‰È‰השליט ,(»»

ÂÏÒk Ë"È Òa Ìb אדמו"ר שבו «¿≈ƒ¿≈
ניסית  בדרך מהמאסר יצא הזקן

ÌÈq ‰nÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿«»ƒƒ
,(ÌÏBÚ È‡ÈN ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡≈∆«ƒƒ¿ƒ≈»

Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL BÓk בעל ¿∆»««≈«»≈
בעצמו  ‰L„w'הגאולה ˙¯b‡'a¿ƒ∆∆«…∆

BlL55B¯e¯ÁL ÌÚ ¯L˜a ∆¿∆∆ƒƒ¿
‚¯ea¯ËtÓ,כסלו בי"ט ƒ∆∆¿¿

ÏÈc‚‰Â 'ÈÂ‰ ‡ÈÏÙ‰"L∆ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ
BÓÎe) "ı¯‡a ˙BNÚÏ«¬»»∆¿

‰Îe¯‡a ÌÚt ¯‡a˙pL56 ∆ƒ¿»≈«««¬»
˙‡Ê ÏÙBk Ô˜f‰ ea¯L את ∆«≈«»≈≈…

הגדילה  כסלו בי"ט שגאולתו העובדה

העמים  לעיני ה' שם …«LÏLאת
ÌÈÓÚt57Ïk ÈÈÚa Ë¯Ù·e ,( ¿»ƒƒ¿»¿≈≈»

¯L‡ 'eÎ ÌÈnÚ‰ ÏÎÂ ÌÈ¯O‰«»ƒ¿»»«ƒ¬∆
'eÎ ¯·c‰ ‡ÏtÈ Ì‰ÈÈÚa Ìb«¿≈≈∆ƒ»≈«»»
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יג oeiv za ignye ipx

ּבׂשר  ּבעיני זאת ראּו העֹולם אּמֹות ְֵֵֶַָָָָָֹֻׁשּגם

ּפנימּיּות 58ׁשּלהם  ּגּלּוי נעׂשה ׁשאז זאת, ועֹוד . ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ

והּׂשגה  הבנה ׁשל ּבאפן ׁשל 59הּתֹורה ּבאפן , ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

זכּו" חּיים "טֹועמיה עלּֿכלּֿפנים, ,60טעימה ְֲִִִֶַַָָָָָ

ׁשל  ׁשּבתֹורתֹו ּתֹורה' 'טעמי לגּלּוי ודגמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻמעין

לפניֿזה 61מׁשיח  ׁשּגם אף ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מצרים  ּגלּות (ּבין ׁשּבינתים מהּגלּיֹות ּגאּלֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻהיּו

נכללת  (ׁשּבזה ּופרס מדי יון האחרֹון), זה ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלגלּות

"נרֹות  ענין יׁשנֹו ׁשאז חנּכה, ּבימי הּגאּלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּגם

לעֹולם" ּבטלים ׁשאינן לא 62חנּכה עדין הרי ,( ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

ליחידי  ּכיֿאם הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגּלּוי אז ְְִִִִִִִֵַָָָָהיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת (ּכדאיתא ּבלבד ועל63ֿסגּולה ,( ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

הבנה  ׁשל ּבאפן זה היה ׁשּלא ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאחתּֿכּמהֿוכּמה

האחרֹון, הּזה הּמר ּבּגלּות ּדוקא א ְְֲֶַַַַַַַַָָָָָוהּׂשגה.

ודוקא  מּיׂשראל, אחד לכל הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָנּתנה

נצטּוינּו ליֹום, ּומּיֹום לׁשנה ּומּׁשנה לדֹור ְְְְִִִִִַָָָָמּדֹור

הּמעינֹות  ּד"הפצת ּובאפן זה, ּבלּמּוד ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹלהרּבֹות

ּתֹורתֹו זה אין ׁשעדין ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָחּוצה".

טעימה  ׁשל ּבאפן ּכיֿאם ּבגלּוי, מׁשיח ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹׁשל

ׁשּמֹוסר  ּבאפן הּלּמּוד עלֿידי מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבלבד,

עד  לֹו יׁש זֹו ּבטעימה הּנה זה, ללּמּוד עצמֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת

הּגּלּויים  ׁשּכל ּכיון ואדרּבה, כּו'. מעלה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה

ּתלּויים  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לעתידֿלבא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו

הּגלּות  זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ולא 64ּבמעׂשינּו , ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

'ׂשכר' ּבׁשם נקראים אּלּו ׁשּגּלּויים אּלא ְְִִִִֵֵֶֶָָָָעֹוד

הּדבר  הּוא ועבֹודתנּו מעׂשינּו ואּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּבלבד,

ּגּלּוי  ׁשּפֹועל ׁשהענין נמצא, זאת, ּופֹועל ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּגֹורם
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ואילך.58) 186 ע' חכ"ה שיחות לקוטי גם ועוד.59)ראה ואילך. 112 ס"ע שלום תורת השיחות ספר לקוטי 60)ראה ראה

וש"נ. .282 ע' חט"ו ב.61)שיחות א, שה"ש פירש"י ע"פ 62)ראה - ו) (פט"ו, ובמדב"ר ה) (בהעלותך תנחומא ראה

בהעלותך. ר"פ ב).63)רמב"ן (קמב, רפל"ז.64)סכ"ו תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזקן, אדמו"ר את לשחרר הסכימה ימים באותם הרוסית ¿»¿eÈ‰Â,שהממשלה

ÌbL אפילוÌ‰lL ¯Na ÈÈÚa ˙‡Ê e‡¯ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡58 ∆«À»»»…¿≈≈»»∆»∆
ומוחשית. ברורה בראייה

,˙‡Ê „BÚÂ,כסלו בי"ט והתחדש eiÓÈt˙התגלה Èelb ‰NÚ Ê‡L ¿…∆»«¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰ החסידות ÏLתורת ÔÙ‡a «»¿…∆∆

‰‚O‰Â ‰·‰59 החל בעיקר כי ¬»»¿«»»
לגלות  הזקן אדמו"ר החל כסלו מי"ט

התורה  פנימיות שהיא חב"ד תורת את

ודעת, בינה בחכמה, בהבנה שבאה כפי

הוא  כסלו בי"ט שהתחיל זה וגילוי

ŒÏkŒÏÚ ‰ÓÈÚË ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»«»
,ÌÈt(השבת (לגבי התפילה כנוסח »ƒ

"eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË"60, וגילוי ¬∆»«ƒ»
הוא  התורה פנימיות של ≈≈ÔÈÚÓזה

'‰¯Bz ÈÓÚË' Èel‚Ï ‡Ó‚„Â¿À¿»¿ƒ«¬≈»
ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙aL61 שיתגלה ∆¿»∆»ƒ«

הכתוב  על רש"י (וכפירוש לבוא לעתיד

פיהו: מנשיקות 'ישקני השירים' ב'שיר

עוד  להופיע מאתו ומובטחים ..."

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר עליהם

דברו"). לקיים פניו ומחלים צפונותיה

,‰Êa ÔÈÚ‰Â והיתרון החידוש ¿»ƒ¿»»∆
פנימיות  גילוי כסלו, בי"ט המיוחד

ÊŒÈÙÏ‰התורה, ÌbL Û‡ ‰p‰c¿ƒ≈«∆«ƒ¿≈∆
אדמו"ר  של לדורו קודמים בדורות

BiÏb‰Ó˙הזקן  ˙Bl‡b eÈ‰»¿À≈«»À
) ÌÈ˙ÈaL הזמן eÏb˙במשך ÔÈa ∆≈¿«ƒ≈»

,(ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚Ï ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»∆»«¬
בני  של מהגלויות הגאולות והיינו

האומות  אצל Ò¯Ùeישראל È„Ó ÔÂÈ»»»«»»
‰ÊaL) אלו Ìbבגאולות ˙ÏÏÎ ∆»∆ƒ¿∆∆«

Ê‡L ,‰kÁ ÈÓÈa ‰l‡b‰ בימי «¿À»ƒ≈¬À»∆»
kÁ‰חנוכה  ˙B¯" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«≈¬À»

"ÌÏBÚÏ ÌÈÏËa ÔÈ‡L62 שזו ∆≈»¿≈ƒ¿»
אפילו  קיימת שלא ייחודית מעלה

הגלות  שבזמן המקדש בית בנרות

השלימה  בגאולה ויתחדשו ),בטלות,
אבל  גאולות, בינתיים היו ואמנם

הללו  הגאולות של eiÓÈt˙בתקופות Èelb Ê‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ…»»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰,ישראל לכלל רחבה Ïa·„בצורה ‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏ Ì‡ŒÈk «»ƒƒƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

‡˙È‡„k) כמובא'L„w‰ ˙¯b‡'a63,הזקן לאדמו"ר התניא שבספר ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«…∆

האריז"ל  ידי על ישראל לכלל התורה פנימיות של גילויים היו בהמשך ורק

טוב  שם Ê‰והבעל ‰È‰ ‡lL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ בדורות ), ¿««««»¿«»∆…»»∆
O‰Â‚‰הקודמים  ‰·‰ ÏL ÔÙ‡a בתורת הזקן אדמו"ר שגילה כפי ¿…∆∆¬»»¿«»»

כסלו. בי"ט מגאולתו החל בעיקר ‰f‰חב"ד, ¯n‰ ˙eÏba ‡˜Âc C‡««¿»«»«««∆
,ÔB¯Á‡‰,'מר 'גלות שהוא למרות »«¬

זה בגלות דווקא זאת «¿zƒ‰בכל
„Á‡ ÏÎÏ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ סגולה ליחידי רק ולא ƒƒ¿»≈
‰MÓe ¯B„Ï ¯BcÓ ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ»»
eÈeËˆ ,ÌBÈÏ ÌBiÓe ‰LÏ¿»»ƒ¿ƒ¿«ƒ

‰Ê „enÏa ˙Ba¯‰Ï פנימיות של ¿«¿¿ƒ∆
Ù‰"cˆ˙התורה, ÔÙ‡·e¿…∆¿¬»«

˙BÈÚn‰ התורה פנימיות של ««¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ."‰ˆeÁ»¿«¿∆««ƒ

‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL פנימיות של הגילוי ∆¬«ƒ≈∆
בדורנו  ÁÈLÓהתורה ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ«

ÏL ÔÙ‡a Ì‡ŒÈk ,ÈeÏ‚a¿»ƒƒ¿…∆∆
„·Ïa ‰ÓÈÚË פנימיות גילוי לגבי ¿ƒ»ƒ¿«

לעיל, כמבואר המשיח, בימות התורה

„enl‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÒBnL ÔÙ‡a¿…∆∆≈∆«¿

,‰Ê „enÏÏ התמסרות מתוך לימוד ¿ƒ∆
לל  האדם ÓÈÚËa‰ימוד של ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ»

BÊ'טעימה' רק שהיא אף BÏעל LÈ≈
.'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»«¿»
ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»≈»∆»«ƒƒ
˙‡È·a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL∆ƒ¿∆»ƒ»…¿ƒ«
ÌÈÈeÏz ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈¿∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊ64, בספר כמבואר ¿««»
ומצוות  בתורה שמוסיפים שככל התניא

הגילויים  כך זמן, במשך ה' ובעבודת

נעלים  יהיו לעתידֿלבוא האלוקיים

ÌÈÈelbLיותר, ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆ƒƒ
'¯ÎN' ÌLa ÌÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ¿≈»»

„·Ïa בני של ועבודתם מעשיהם על ƒ¿«
הגלות, בזמן eÈNÚÓישראל el‡Â¿ƒ«¬≈

Ì¯BbL ¯·c‰ ‡e‰ e˙„B·ÚÂ«¬»≈«»»∆≈
,˙‡Ê ÏÚBÙe,מהתוצאה יותר נחשבים והגורם שאמנם Óˆ‡והסיבה ≈…ƒ¿»

של  מתורתו 'טעימה' רק הוא הגלות בזמן התורה פנימיות גילוי אחד מצד

יש  הגלות בזמן התורה פנימיות ללימוד אדרבה, הרי שני מצד אבל משיח,
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l"yz'dיד ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

וההכנה  ההתחלה ּדוקא הּוא מׁשיח ׁשל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּתֹורתֹו

ּכפּול  ּבחׁש הּגלּות, ּבזמן עֹוד לזה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻוהּדגמא

ׁשאז  הרצ ֹון, ּבמסירת  לּמּוד עלֿידי ְְְִִִֵֶַַָָָָֻּומכּפל,

ׁש"יגעּת" ּבאפן הּוא ּגּלּוי 65הּלּמּוד אחרּֿכ יהיה זה, על ׂשכר ּבתֹור ורק , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכּלֹו העם את ּתֹורה ׁשּילּמד צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּתֹורה' ּומּתֹו66'טעמי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו והרוחה, ּכעפר".67הרחבה מצּויים הּמעדּנים "יהיּו ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחיׁשּנה" "ּבעּתּה מּמׁש, ּבקרֹוב לנּו" ּתהיה טפחים,68ו"ּכן מעׂשרה למּטה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדידן. ּובעגלא מּמׁש ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻּבּגאּלה
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ב.65) ו, א.66)מגילה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם מלכים.67)ראה הל' סנהדרין 68)בסוף כב. ס, ישעי'

א. צח,

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  גדולים, ÁÈLÓיתרונות ÏL B˙¯Bz Èelb ÏÚBtL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆≈ƒ»∆»ƒ«

ÔÓÊa „BÚ ‰ÊÏ ‡Ó‚c‰Â ‰Î‰‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ‡˜Âc ‡e‰«¿»««¿»»¿«¬»»¿«À¿»»∆ƒ¿«
,ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁa ,˙eÏb‰ חושך בו יש רוחנית שמבחינה בזמן «»¿…∆»¿À»

היא  הזו והפעולה רב ‰¯ˆÔB,והסתר ˙¯ÈÒÓa „enÏ È„ÈŒÏÚ מתוך «¿≈ƒƒ¿ƒ«»»
והתמסרות  האישיים הרצונות על ויתור

ÔÙ‡aללימוד  ‡e‰ „enl‰ Ê‡L∆»«ƒ¿…∆
"zÚ‚È"L65¯ÎN ¯B˙a ˜¯Â , ∆»«¿»¿«¿»»
,‰Ê ÏÚ והיגיעה על העיסוק «∆

הגלות, בזמן התורה ∆¿È‰Èƒ‰בפנימיות
'‰¯Bz ÈÓÚË' Èelb CkŒ¯Á‡««»ƒ«¬≈»
„nÏiL ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈∆¿«≈

Blk ÌÚ‰ ˙‡ ‰¯Bz66CBzÓe , »∆»»Àƒ
,‰ÁÂ¯‰Â ‰·Á¯‰ התורה ולימוד «¿»»¿«¿»»

מתוך  יהיה העם כל עם משיח של

ושפע  kL˙·הרחבה BÓÎe¿∆»«

Ì"aÓ¯‰67Ê‡L המשיח ÌÈÈeˆÓבימות ÌÈp„Ún‰ eÈ‰È" »«¿«∆»ƒ¿««¬«ƒ¿ƒ
,LnÓ ·B¯˜a "eÏ ‰È‰z Ôk"Â ."¯ÙÚk בישעיה הכתוב ובלשון ∆»»¿≈ƒ¿∆»¿»«»

הגאולה  מהירות ‡pLÈÁ‰"אודות dzÚa"68, יהיה hÓÏ‰והדבר ¿ƒ»¬ƒ∆»¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ התחתונה הגשמית במציאות l‡ba‰היינו ≈¬»»¿»ƒ«¿À»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»

‡Ï‚Ú·eבמהירותÔ„Èc,שלנו «¬»»ƒ»
שלנו. המושגים לפי מהר כלומר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(oey`x meil)

dì éøîàå ,éðBñîòä ïBòîLdf didy [mixne` yie-]äéîçð ¦§¨©§¦§¨§¦¨§¤§¨
,äøBzaL 'íéúà' ìk LøBc äéä ,éðBñîòä.xac mey zeaxl mi`ay ¨©§¦¨¨¥¨¤¦¤©¨

ì òébäL ïåékweqtà'éäìà 'ä ú'àøéz E(bi e mixac),Løétyxc `le ¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨¥©
`xenl ezeeydle xac mey zeaxl `xi didy itl ,'z`' zaiz z`
d`a `l df weqtay 'z`' zaizy d`xy oeike .`ed jexa yecwdn
myky ,'z`' zaiz mda yxcy zenewnd x`yn ea xfg ,dyxcl
mi`a mpi` dxezay 'z`' x`y jk ,xac zeaxl `a `l df 'z`'y

.xac zeaxl
,`ziixad dkiynnåéãéîìz Bì eøîà[dingp e`] oernyl ¨§©§¦¨

,ipeqnrdzLøcL 'íéúà' ìk ,éaødzr crïäéìò àäz äîlr - ©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤
.zrbi mpigl ike ,el` zeyxcíäì øîà[dingp e`] oerny ¨©¨¤

,eicinlzl ipeqnrdäLéøcä ìò øëN ézìawL íLk'miz`'d ly §¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨
,dzr cr izyxcyäLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ckizyxty ¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨

'miz`' lk minkgd eyxc `l onf eze`ne .'miz`'d yexcln
.dxezayLøãå àáé÷ò éaø àaL ãòweqtay 'z`' zaiz z` mb ©¤¨©¦£¦¨§¨©

éäìà 'ä úà','àøéz Ed`ay,íéîëç éãéîìz úBaøìdidiy xnel ¤¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥£¨¦
mb eyxce exfg ,df 'z`' yxcy oeike ,miny `xenk jax `xen

.dxezay 'miz`' x`y
xey ly exer z`pdy oicdy `ziixaa dpyy `pzdy ,`vnp
,exya 'z`'n `le ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` lwqpd
'miz`' lk yexcln rpnpy ipeqnrd [dingp e`] oernyk xaeq
'z`' weqtdn df oic ecnly mixg`d mi`pzd eli`e ,dxezay

.dxezay 'miz`' lk yxcy `aiwr iaxk mixaeq ,exya
:`xnbd dywn .dlxrn eda` iaxe diwfg lr cer dywn `xnbd

äåøîà àðîçøc ,äìøò éø(bk hi `xwie)mkl didi mipW WlW',íéìøò ©£¥¨§¨§©£¨¨¨©¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦

,àéðúå ,'ìëàé àìxn`py dnnéì ïéà ,'ìëàé àì íéìøò'cenll Ÿ¥¨¥§©§¨£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦
L ïépî ,äìéëà øeqéà àlàs`epnî äðäé àloke ,dlxrd ixtn - ¤¨¦£¦¨¦©¦¤Ÿ¤¡¤¦¤

Ba òaöé àlL,dlxr ifeb` zetilwa oebk ,dlxra ±åy ok÷éìãé àì ¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¦
Badlxr izif ly onya -Búìøò ízìøòå' øîBì ãeîìz ,øpä úà¤©¥©§©©£©§¤¨§¨

'ebe,'ìëàé àì íéìøòoipr lr minrt dyly dxezd dxfgy dnne £¥¦Ÿ¥¨¥
epl yi ,'milxr' 'ezlxr' 'mzlxre' ,dlxrdílek úà úBaøìlk - §©¤¨

z` `xnbd dwiqn .dwlcde driav ,d`pd ,zeynzydd ipin
:dziiyewàîòèmeyn wx `ed d`pda dxeq` dlxry mrhd - ©£¨

ìøòå' àðîçø áúëcéëä åàì àä ,'íéìøò' ,'Búìøò' ,'íz`l eli` - §¨©©£¨¨©£©§¤¨§¨£¥¦¨¨¨¦
,d`pda dlxr xeq`l cgein ieaix didàðéîà äåäxne` iziid - £¨¨¦¨

'lk`i `l' weqtdny,òîLî äìéëà øeqéàla`àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ
,òîLî`l'y mixaeqd ,eda` iax lr oiae diwfg lr oia dywe ©§©

.d`pd xeqi` s` ernyn 'lk`i¥¨¥
:`xnbd zvxzn,íìBòìxn`py mewn lkaïéa òîLî ,'ìëàé àì' §¨Ÿ¥¨¥©§©¥

äìéëà øeqéàeíúä éðàLå ,äàðä øeqéà ïéáoeik ,dlxraáéúëc ¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¦¨¨¦§¦
didi mipy yly'íëì,'milxråokléøèöàCxeq`l ieaix jixv - ¨¤§¦§§¦

c ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy ±ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦
,'íëì' áúëådlxrd ixty jkn cenll yiàäé íëlLzepdil §¨©¨¤¤¨¤§¥

,epnnïì òîLî÷xeq` `edy ,'milxr' ,'ezlxr' ,'mzlxre' aezkd ¨©§©¨
.d`pda s`

:`xnbd zl`eyðä éáéúëc àzLä àlàåéàø÷ Cdazky xg`n - §¤¨©§¨¦§¦¦¨¨§¨¥
ok m` ,d`pda dxeq` dlxry cenll el` mixezii dxezd'íëì'¨¤

dlxra xn`pyéì änì:`xnbd zx`an .jkn epcnl dn - ¨¨¦
àéðúãëì,`ziixaa epipyy oicd z` epcnll d`a ef daiz ±,'íëì' §¦§©§¨¨¤

úà úBaøìoli`dòeèpä §©¤©¨©
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המשך ביסוז למא' פאחים ליום זסשון עמ' ב



טו

.c"qa.l"yz'd ,dkepgc 'd xp ,uwn 't 'b meil xe` zgiy
מוגה  בלתי

גו'.‡. ושמחי רני ד"ה שיחה) (כעין מאמר אמר ואח"כ בשלום", "פדה לנגן צוה

***

לעיל ·. האמור על של 1נוסף ביאורים עם הזקן רבינו של דרוש על מיוסד החסידות, בתורת ענין –
ודבר  בנגלה, ענין גם לדבר צריך הסדר ע"פ הנה – הזהר) מאמר יסוד (על מקץ פ' התורה באור הצ"צ 
שבפשטות): דבר שזהו שחשבתי כיון המנהגים, בספר נדפס שלא (והטעם חנוכה למנהגי בנוגע – בעתו

ההדלקה  להיות צריכה והפוסקים, הגמרא הברייתא, דברי ע"פ הנה – חנוכה נר הדלקת למקום בנוגע
מבחוץ" ביתו פתח "על יכול 2מלכתחילה אינו ואם בזה), הענין תוכן חסידות בדרושי גם (וכמבואר

הברייתא  ובלשון מבחוץ", ביתו פתח "על הסמוכה 2להדליק בחלון "מניחה – בעלי'" דר הי' "אם :
בשו"ע  נפסק וכן לרבים. היכר שיהי' כדי – הדבר וטעם בדבר 3לרה"ר", דעות חילוקי ללא ,4.

נשיאינו  רבותינו אצל בפועל ראו והלכו 5אבל בהנהגתם שדקדקו החסידים אצל גם ובמילא –
בין  או נוסף, לחדר חדר שבין בפתח אלא מבחוץ, לא אבל הבית, פתח על שהדליקו – בעקבותיהם

לרה"ר. פונה הי' כשהחלון אפילו בחלון, לא – אופן ובכל לפרוזדור, החדר

ברה"ר  ההולכים בין כאשר רק הוא לרה"ר" הסמוכה בחלון ש"מניחה שהדין לומר אפשר הי' לכאורה
צורך  יש זה ובשביל ניסא", "פרסומי מצד הוא רה"ר לבני שבהיכר התועלת כי, מישראל, כו"כ גם ישנם

זה. ענין שייך לא הגויים בין כששרויים משא"כ ברה"ר, שילכו מישראל בעשרה לכלֿהפחות

בו  שעוברים לרה"ר הפונה חלון בו שיש בבית דרו כאשר שאפילו נשיאינו, רבותינו אצל  ראו אבל
לחדר  חדר שבין הפתח על אלא לרה"ר, הפונה בחלון הדליקו לא אז גם – מזה ויותר מישראל עשרה

לפרוזדור. החדר בין או

– (בריגא) וליטא פולין במדינות מגוריו במקום לפנ"ז, והן כאן, הן נשיאנו, רבינו אצל ראיתי כך
ועאכו"כ  ברוסיא), הבולשביקים לזמן בנוגע לתרץ שיכולים (כפי סכנה של ענין הי' לא ששם
הסמוכה  "בחלון לא וגם מבחוץ", ביתו פתח "על לא מדליק הי' אלו מקומות ובכל בארצותֿהברית,

נוסף. לחדר חדר שבין פתח על אלא לרה"ר",

הזקן, לרבינו עד לדור, מדור וכן אביו, אצל ראה שכך בודאי הרי נשיאנו, רבינו נהג שכך וכיון
ולנהוג  להדר יש שהרי שלפניו, הנשיאים שנהגו אופן באותו להתנהג מהנשיאים א' כל אצל הדיוק וכידוע
דרב  מפומי' ונפיק הואיל וחד, אתרי מהדר דרבא ברי' אחא "רב להדס: בנוגע שמצינו וע"ד רבו, כמנהג

.6כהנא"

נהג  שכך בגלל כן שנהג נאמר ואם כן? שנהג הטעם מהו בעצמו: הזקן רבינו על לשאול יש  ועדיין
בחלון  ולא מבפנים, ביתו פתח על להדליק נהגו מדוע עליהם: השאלה נשאלת עדיין הבעש"ט, או המגיד 

לרה"ר. הפונה

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

ואילך).1) 419 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת במאמר
וש"נ.
ה"ז.2) פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת
ס"ה.3) סתרע"א או"ח
(תורת 4) סי"א תשכ"ג חנוכה זאת מקץ, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(339 ע' חל"ה התוועדויות – מנחם
חנ"ח 5) .40 ס"ע חכ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .97 ע'
חנ"ח 6) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ב. לב, סוכה

וש"נ. .97 ע' ריש

l"yz'd ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

וההכנה  ההתחלה ּדוקא הּוא מׁשיח ׁשל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּתֹורתֹו

ּכפּול  ּבחׁש הּגלּות, ּבזמן עֹוד לזה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻוהּדגמא

ׁשאז  הרצ ֹון, ּבמסירת  לּמּוד עלֿידי ְְְִִִֵֶַַָָָָֻּומכּפל,

ׁש"יגעּת" ּבאפן הּוא ּגּלּוי 65הּלּמּוד אחרּֿכ יהיה זה, על ׂשכר ּבתֹור ורק , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכּלֹו העם את ּתֹורה ׁשּילּמד צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּתֹורה' ּומּתֹו66'טעמי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו והרוחה, ּכעפר".67הרחבה מצּויים הּמעדּנים "יהיּו ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחיׁשּנה" "ּבעּתּה מּמׁש, ּבקרֹוב לנּו" ּתהיה טפחים,68ו"ּכן מעׂשרה למּטה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדידן. ּובעגלא מּמׁש ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻּבּגאּלה
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ב.65) ו, א.66)מגילה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם מלכים.67)ראה הל' סנהדרין 68)בסוף כב. ס, ישעי'

א. צח,

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  גדולים, ÁÈLÓיתרונות ÏL B˙¯Bz Èelb ÏÚBtL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆≈ƒ»∆»ƒ«

ÔÓÊa „BÚ ‰ÊÏ ‡Ó‚c‰Â ‰Î‰‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ‡˜Âc ‡e‰«¿»««¿»»¿«¬»»¿«À¿»»∆ƒ¿«
,ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁa ,˙eÏb‰ חושך בו יש רוחנית שמבחינה בזמן «»¿…∆»¿À»

היא  הזו והפעולה רב ‰¯ˆÔB,והסתר ˙¯ÈÒÓa „enÏ È„ÈŒÏÚ מתוך «¿≈ƒƒ¿ƒ«»»
והתמסרות  האישיים הרצונות על ויתור

ÔÙ‡aללימוד  ‡e‰ „enl‰ Ê‡L∆»«ƒ¿…∆
"zÚ‚È"L65¯ÎN ¯B˙a ˜¯Â , ∆»«¿»¿«¿»»
,‰Ê ÏÚ והיגיעה על העיסוק «∆

הגלות, בזמן התורה ∆¿È‰Èƒ‰בפנימיות
'‰¯Bz ÈÓÚË' Èelb CkŒ¯Á‡««»ƒ«¬≈»
„nÏiL ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈∆¿«≈

Blk ÌÚ‰ ˙‡ ‰¯Bz66CBzÓe , »∆»»Àƒ
,‰ÁÂ¯‰Â ‰·Á¯‰ התורה ולימוד «¿»»¿«¿»»

מתוך  יהיה העם כל עם משיח של

ושפע  kL˙·הרחבה BÓÎe¿∆»«

Ì"aÓ¯‰67Ê‡L המשיח ÌÈÈeˆÓבימות ÌÈp„Ún‰ eÈ‰È" »«¿«∆»ƒ¿««¬«ƒ¿ƒ
,LnÓ ·B¯˜a "eÏ ‰È‰z Ôk"Â ."¯ÙÚk בישעיה הכתוב ובלשון ∆»»¿≈ƒ¿∆»¿»«»

הגאולה  מהירות ‡pLÈÁ‰"אודות dzÚa"68, יהיה hÓÏ‰והדבר ¿ƒ»¬ƒ∆»¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ התחתונה הגשמית במציאות l‡ba‰היינו ≈¬»»¿»ƒ«¿À»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»

‡Ï‚Ú·eבמהירותÔ„Èc,שלנו «¬»»ƒ»
שלנו. המושגים לפי מהר כלומר
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l"yz'dטז ,dkepgc 'd xp ,uwn 't 'b meil xe` zgiy

ביתו פתח "על הדליקו אכן הבעש"ט או המגיד הזקן, שרבינו לומר אין אפשר uegan[והרי (והי' "
והעיקר, מזה, יודעים היו בודאי שהרי תמוה, דבר שזהו כיון – כו') רוחות היו שלא כיון מבחוץ, להדליק 

הפו  בחלון להדליק צריכים והיו כו'", מפומי' ונפיק ד"הואיל היסוד כל נופל הי' אי שאז (אם לרה"ר נה
על  שהדליקו וליטא, בפולין והן בארה"ב, הן זה, בדורנו בפירוש ראינו והרי מבחוץ), להדליק אפשר

לרה"ר]. הסמוך בחלון ולא הבית, בתוך  החדר פתח

מחוור ‚. להיות צריך זה הרי וסודות, רמזים ע"פ זו הנהגה טעם לתרץ שיש אע"פ והנה,
דתורה  נגלה ע"פ גם :7("אויסגעהאלטן") ַ

הוא  החלון כאשר רק שייך לרה"ר" הסמוכה בחלון ד"מניחה הענין שכל להבהיר יש – לראש לכל
למעלה  עינא בה שלטא (דלא פסולה אמה מכ' למעלה שהניחה חנוכה של "נר שהרי אמה, מכ' למטה

וכמבוי" כסוכה ניסא), פרסומי וליכא אמה שרק 8מכ' ולומר לחלק מקום יש שלכאורה שאף והיינו, ,
שמצותה  חנוכה נר משא"כ המאיר, דבר זה שאין כיון בקורה או בסכך עינא שלטא לא ומבוי בסוכה
חנוכה  בנר שגם בגמרא מפורש מ"מ, אמה, מכ' למעלה גם עינא שלטא החמה, משתשקע הנר בהדלקת

וכמבוי" "כסוכה אמה, מכ' למעלה עינא שלטא .9לא

נראים  ולכן דופן, להם יש בימינו חנוכה מנורות רוב הנה: – אמה מכ' למטה הוא החלון כאשר וגם
נראים  הנרות והיו דופן, לה הי' שלא ביהמ"ק מנורת כמו (ולא המנורה של הקדמי מצדה רק הנרות
פונה  הקדמי שצדה באופן לרה"ר הסמוכה בחלון המנורה את יניח אם וא"כ, בשוה), הצדדים משני
את  רק יראו ביתו שבני כיון בהפסדו, שכרו יצא אזי הנרות), את לראות יוכלו רה"ר שבני (כדי לרה"ר

הנרות! את לראות יוכלו ולא המנורה, של הדופן

את  להדליק כדי החנוכה מנורת של הקדמי צדה לעבר לגמרי להתכופף יצטרך בעצמו שהוא גם ומה
בזקנו... האש תאחז שלא ולהזהר הנרות,

הבית, לבני נראים שיהיו באופן הנרות את להדליק היא שהעצה לומר המנורה k"g`eואין את להפוך
השו"ע  דין ע"פ שהרי – לרה"ר נראים הנרות שיהיו .10באופן מצוה עושה שידליקנה "הדלקה צריך .

חיובא" במקום שתיעשה צריך מצותה היא שזו ("דכיון הנחתה" להדליק 11במקום יכול בדיעבד אם וגם ,(
במקום  ההדלקה להיות צריכה שלכתחילה בודאי הרי הנחתה, במקום שלא מועט זמן שתהי' באופן

הנחתה.

שהנרות  באופן החנוכה מנורת את להעמיד אם האפשרויות: מב' בא' לבחור בהכרח הרי שכן, וכיון
לראות  יוכלו הבית שבני באופן להעמידה או הנרות, את לראות הבית בני יוכלו לא ואז לרה"ר, פונים
להפירסום  שבנוגע גם ומה הנרות, את לראות הבית בני צריכים לראש שלכל בפשטות ומובן הנרות. את

לאו. אם הנרות, את שיראו מישראל עשרה שם יעברו אם בוודאות יודעים לא ברה"ר

פתח  על זאת לעשות יש "מבחוץ", אפשר שאי וכיון ביתו", פתח "על הנרות להדליק מוטב ולכן,
לפרוזדור. החדר בין או לחדר, חדר  בין הבית, בתוך שנמצא

הרי „. – לפועל בנוגע אבל ענינים); כמה עוד בה להוסיף (שיש שבענין לשקו"ט בנוגע – זה וכל
רב" "מעשה ספרים 12ישנו בכמה מצינו וכן נשיאינו, רבותינו אצל מנהגי 13שראינו אודות מסופר שבהם

"ראיתי  הלשון: וכמובא חג"ת), של בדרך שהלכו פולין, מחוגי אלא מחב"ד, (לא הבעש"ט תלמידי שאר
לפתח" הסמוך בטפח הדליקו מ"מ לרה"ר, חלון להם שהי' שאף וקדושים .14לגאונים
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(אג"ק 7) זו שנה חנוכה זאת מכתב גם ראה – לקמן בהבא
זו). (משיחה זמן לאחר הוספה בשוה"ג: רסד) ע' חכ"ו

(ובפרש"י).8) רע"א כב, שבת
ע'9) (שם עינא בה ושלטא ד"ה הערה הנ"ל מכתב גם ראה
רסג).

ס"א.10) סתרע"ה או"ח
סע"ב.11) שם, פרש"י
וש"נ.12) א. כא, שם
ועוד.13) רסתרע"א. או"ח נמוקי ראה
ב.14) קו, חנוכה) ומנהגי דיני (סדר ח"ג מהרי"ח לקוטי
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שנוהגים  אלו על ביותר גדולה שהתמיהה כך, בדורנו, כאו"א הנהגת להיות צריכה כיצד גם מובן ומזה
אחר  בנוגע 15באופן האמורה ההסברה גם שישנה ועאכו"כ הדבר, טעם את יודעים לא אם אפילו –

נגלה. ע"פ לטעמים

העיקר:‰. והוא ועוד

כמ"פ  הפתגם 16דובר שישנו לחנוכה), (ששייך לפורים חסד,17בנוגע התורת בעל מלובלין, הרב של
מחייתו  שתהי' ובלבד "זכר", או "זכר" וסגול): (בצירי "זכר" או בסגול) (שניהם "זכר" אמירת ֵֵֶֶֶֶבענין

אּפמעקן"). גוט ("אּבי ַָכדבעי

ותורה  מצוה ב"נר ואור ומוסיף הולך שיהי' ובלבד כך, באופן או כך באופן להדליק בנדו"ד: ועד"ז
,18אור"

מוסר" תוכחות חיים ל"דרך באים התשובה,18ומזה ענין שזהו ,

נגאלין" הן "מיד תשובה עושין ישראל צדקנו,19וכאשר משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,
ממש. בקרוב

בחגך"]. "ושמחת הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Â הפסוק על רש"י בפירוש הביאור להמשיך המקום עם 20כאן גם שקשור – אלומים" "מאלמים
(במאמר  לעיל שם 21האמור כמבואר השבוע, בפרשת פסוק על הצ"צ של מהדרוש להיות 22) שיוכל שכדי ,

אלומתי" ד"קמה מצרימה"20הענין הורד "ויוסף (א) הענינים: ב' הקדמת צ"ל וירידת 23, שילוח שזהו"ע ,
עם  לכל המשביר הוא הארץ על השליט הוא "ויוסף – שבזה הטוב הענין וגם (ב) למצרים, השכינה

.24הארץ"

ס"כ  וישב ש"פ בשיחת נכלל – רש"י בפירוש הביאור .25המשך

שביכלתם  דוקא, ("עמרין") שבלים של קשר שצ"ל התורה בפנימיות הביאור לאחרי – הענין ובסיום
פירות  ופירי פירות אמר:26להצמיח –

הכתוב  ש"הארץ 27ובלשון מזה מתפעל שאינו והיינו, ההיא", בשנה גו' ההיא בארץ יצחק "ויזרע :
קשה" והשנה פני 28קשה על (אפילו) לחמך ד"שלח באופן זה הרי – וזורע שלו את עושה הוא אלא ,

תמצאנו" הימים ברוב כי שבאה 29המים הצמיחה את בשר בעיני כשרואים ועאכו"כ הבטחה, רק שזוהי ,
הזריעה, ע"י

. "וימצא לכן, קשה", והשנה קשה ש"הארץ מזה התפעל שלא ה'"וכיון ויברכהו שערים מאה .27,
הי'" למעשרות זה ש"אומד כיון מאה", שאמדוה אחת על ,28ש"עשתה

ובאופן  להקב"ה, מעשר לכלֿהפחות ומפריש מודד לראש שלכל – מישראל אחד כל בהנהגת הוא וכן
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כשהלך15) חנוכה, שבת שבליל לציין, אדמו"ר יש כ"ק
של  ביתו בחלון שעמדה חנוכה במנורת הבחין לביתו, שליט"א

) החסידים מזקני ).l"endא'
שפג).16) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה אייר י"ג מכתב גם ראה

וש"נ. .80 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת
בהערות.17) בסופו ח"ג השולחן קצות ראה
כג.18) ו, משלי
ה"ה.19) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ז.20) לז, וישב
ואילך).21) 422 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ד

ב.22) שמ, וישב אוה"ת
א.23) לט, שם
ו.24) מב, (מקץ) פרשתנו
וש"נ.25) ואילך. 413 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת
בו 26) שאין נוגה) בקליפת גם להיות (שיכול קשר סתם ולא

קשר" הזה העם יאמר אשר לכל קשר תאמרו "אל שעז "נ פירות,
א). כו, סנהדרין וראה יב. ח, (ישעי'

יב.27) כו, תולדות
עה"פ.28) פרש"י
א.29) יא, קהלת
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לה'" חלב כו'30ד"כל ומשובח ומובחר מהנאה ,31. ש"וימצא בודאי ואז ה'",, ויברכהו שערים מאה .
יחד. גם וברוחניות בגשמיות עניניו, בכל

***

.Ê:לפועל בהנוגע – נוספת הוראה באה ומזה

כסלו  י"ט למגבית לאחרי 32בנוגע ועאכו"כ זה, ענין כולם זוכרים שמסתמא כך על סמכתי – וחנוכה
המנהגים  בספר נדפס חנוכה.33שכבר בימי בצדקה להרבות נוהגים שיש

בדבר  שקו"ט יש שם שבהערה ועאכו"כ 34ואע"פ התורה, מן עשה מצות היא שצדקה כיון הרי –
יהנו  ואדרבה: זה... על תרעומת א' לאף תהי' לא צדקה, יתן שכאשר הדבר ברור מנהג, עם גם שקשור

מזה.

(שהרי  והרחבה הקדושה הפתוחה המלאה מידו לבב, ובטוב בשמחה תהי' הצדקה כשנתינת ועאכו"כ
"מרכבה" ישראל איש של ידו נעשית הצדקה נתינת הקדושה 35בשעת הפתוחה המלאה ל"ידו

לכם"36והרחבה" יהי' הידות ש"ארבע יומשך ועי"ז לפרעה"37), "חמישית שנותן כיון "מעשר",37, רק לא ,
בעניניו  ועאכו"כ הגשמיים, בעניניו ככה, פעמים ארבע – הידות" "ארבע נמשכים ועי"ז "חומש", עד אלא

הרוחניים.

המ  ע"פ גוי"ובפרט תרומם "צדקה הנה הצדקה מצות שע"י בתחילתו, אור בתורה ומבאר 38בואר ,
ג' אותיות "הם ש"גוי" בעבודה, חסד 39הענין בחי' לג' כלל דרך שנחלקין המדות העלאת דהיינו, י', ו'

. רחמים כו'"דין ומחבר הממשיך שהוא הוא"ו ע"י החכמה, בחי' שהיא יו"ד, לבחי' היא והתעלותן .
חכמה  בחי' הוא שמן כי חנוכה, נרות של ענינם עם גם קשור זה ),40(והרי

"ורב  – למטה מלמעלה גם נמשך למעלה), מלמטה (העלאה גוי" ד"תרומם הענין שנעשה ולאחרי
ישראל" לבית לעולם"41טוב בטלין אינן הללו ש"הנרות "נר 42– מצוות, ומקיימים תורה לומדים ובנ"י ,
אור" ותורה ואור,18מצוה והולך דמוסיף ובאופן לבב, וטוב  ושמחה מתוך ,

המלאה  "מידו בשר, ועד מנפש להם, המצטרך בכל ואחת, אחד לכל בברכתו והולך מוסיף והקב"ה
והרחבה", הקדושה הפתוחה

צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב השלישי, ביהמ"ק לחנוכת שנזכה ועד

***

.Á[:אמר ואח"כ אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לרבים, זאת אפרסם שסוכ"ס בטוח הי' לי, שסיפר (וכיון אדמו"ר מו"ח כ"ק לי שסיפר הענינים כל בין
הפצה) של או 43ובאופן הרביעי נר בליל (מעות) חנוכה דמי נותן הי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק ,

המנהגים  בספר גם שנדפס (כפי בודאי,33החמישי לנכדותיו – חנוכה דמי ליתן נהג אדנ"ע שכ"ק וכיון .(
לבנותיו. בנוגע כן נהג אדמו"ר מו"ח  כ"ק גם הנה אדמו"ר, מו"ח כ"ק לבנו, גם ומסתמא
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טז.30) ג, ויקרא
בסופן.31) מזבח איסורי הל' רמב"ם ראה
וש"נ.32) .347 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(33.71 ס"ע
בסופה 34) תשכ"ח חנוכה שבת מקץ, ש"פ שיחת גם ראה

.(448 ע' ריש חנ"א התוועדויות – מנחם –(תורת מנחם תורת
וש"נ. .94 ס"ע חנ"ד התוועדויות

פכ"ג.35) תניא ראה
דברהמ"ז.36) הג' ברכה נוסח

כד.37) מז, ויגש
לד.38) יד, משלי
קד,39) (שבת דלים" "גומל – הוא הגימ"ל שענין גם נזכר

א).
ובכ"מ.40) א. לט, (מקץ) פרשתנו תו"א ב. פה, מנחות ראה
ז.41) סג, ישעי'
בהעלותך.42) ר"פ רמב"ן
ב"היום 43) (נעתק שכג ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה

וש"נ. חנוכה). ד כסלו, כח יום"
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זה  טוב מנהג לחזק יש לכך דמי 44ובהתאם לילדים ליתן – מזה... מרוצים הילדים יהיו ובודאי –
חנוכה,

ממנה" יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך – החינוך בענין גם להוסיף זה, עם ,45וביחד

הוי'" ברך "זרע ויעמידו לבב, וטוב שמחה מתוך וחסידותי, יהודי נחת רוב מהם ירוו "צבאות 46ועי"ז ,
ממש.47ה'" בקרוב צדקנו, משיח פני לקבל ,

בהמשך  התוועדות הלילה יערכו מסתמא ואמר: והיי"ש, המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לבב. וטוב שמחה ומתוך זו, להתוועדות

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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מנחם 44) (תורת בסופה תשח"י דחנוכה ה' נר שיחת גם ראה
חנוכה  זאת מקץ, ש"פ שיחת .(303 ע' חכ"א התוועדויות –

וש"נ. .(337 ע' חל"ה התוועדויות – מנחם (תורת ס"ח תשכ"ג

ו.45) כב, משלי
ט.46) סא, ישעי'
מא.47) יב, בא

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

e .'dpdi `lyäpeäë éãâaxg`l dlirn mda yiy mda xn`p ¦§¥§¨
,mzevn dzyrpyáéúëc(bk fh `xwie)crFn ld` l` oxd` `aE' ¦§¦¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

WcTd l` F`aA Wal xW` cAd icbA z` hWtE,'íL íçépäå ¨©¤¦§¥©¨£¤¨©§Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨
eãnìîaezkdLel` micbaäæéðb ïéðeòhixd ,mdn epdi `ly ick §©¥¤§¦§¦¨

,xen`ke .mzevn dzyrp xaky s` dxeq` micbadn d`pddy
ixac x`ya ok lre ,dpedk icbae oycd znexza `ed cgein oic
dzyrpy xg`l mdn d`pda oi` ,zxehwd gix oebk ,ycew

.dlirn meyn mzevn
dpedk icbay drcl miaezkd ipy md dn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .d`pda mixzenàçéðäixacd mipaen ±m,ïðaøì ¨¦¨§©¨¨
éøîàcmy mgipde' lirlc dyxcd z` miyxecd ±ïéðeòhL ãnìî §¨§¦§©¥¤§¦
,'äæéðbxg`l s` dpedk icban d`pda dlirn yiy epcnl o`kny §¦¨

dlirn yiy micnlnd miaezk ipy yiy `vnpe ,mzevn dzyrpy
.xg` mewnl mdn cenll oi`e ,ezevn dzyrpy xacaéaøì àlà¤¨§©¦

eäééìò âéìôc ,àñBc,opax lr wlegd ±øîàcmpi` lecb odkl wxy ¨§¨¦£©§§¨©
,cer miie`xèBéãä ïäëì ïä ïééeàø ìáà,ycwna ezcear zraéàîe £¨§¦¥§Ÿ¥¤§©

xen`d on yexcl yi dne ±,'íL íçépäå'myali `ly rnyny §¦¦¨¨
yexcl yi ,ceríäa LnzLé àlLlecb odkd,øçà íéøetk íBéa ¤Ÿ¦§©¥¨¤§¦¦©¥

xacy llk o`k xn`p `ly `vnpe ,mda ynzyn heicd odk la`
oycd znexza weqtd xzep dzrne ,ea milren ezevn dzyrpy

,dywe ,cala cg` aezkøîéîì àkéà éàîepnn cnlp `l recn ± ©¦¨§¥©
.ezevn dzyrpy xaca mb dlirn yiy mewn lkl

,xg` mewnl oycd znexzn cenll oi` :`xnbd daiyníeMî¦
ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ,äôeøò äìâòå ïLcä úîeøz eåäcipy ± §¨§©©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦©¨¦§¤¨

mdn zepdl oi`y xn`p mdipyay ,cg` oic micnlnd miweqt
dnewna dgpedy xg`l oycd znexz] mzevn dzyrpy xg`l

,[dztixr xg`l dtexr dlbreãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå± §¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,cg` oic cnllïéãnìî ïéàmewnl.ok xn`p mda wxy ,xg` ¥§©§¦

dtexr dlbre oycd znexzn cnlp `l recn zx`an `xnbd
mi`ad miaezk ipyy llkd lr zwlegd drcl ,xg` mewnl

:`xnbd zl`ey .micnln oi` cg`kàçéðämixacd mipaen ± ¨¦¨
øîàc ïàîìcg`k mi`ad miaezk ipyy xaeqd zrcl ±ïéà §©§¨©¥

,ïéãnìî.xg` mewnl el`n cenll oi` ok lryøîàc ïàîì àlà §©§¦¤¨§©§¨©

cg`k mi`ad miaezk ipyy xaeqd zrcl -àkéà éàî ,ïéãnìî§©§¦©¦¨
øîéîìxaca mb dlirn yiy mewn lkl mdn cnlp `l recn ± §¥©

.ezevn dzyrpy
:`xnbd daiynéáéúk éèeòéî éøzznexz ly ,zeiyxtd izya ± §¥¦¥§¦¦

lal micgein miherin dxezd dazk ,dtexr dlbr lye oycd
oycd znexza .mixg` zenewnl mdn cnlp,'BîNå' áéúkdnne §¦§¨

hrnl dxezd d`ay yexcl yi ,'enye' `l` 'mye' xn`p `ly
xg`l xt`dn dpdi `ly oicd xn`p oycd znexza wxy

.ezevn dzyrpyedtexr dlbraáéúk(e e`k mixac)xird ipwf lke' §¦§Ÿ¦§¥¨¦
dlbrd lr mdici z` Evgxi llgd l` miaxTd `eddäôeøòä ©¦©§Ÿ¦¤¤¨¨¦§£¤§¥¤©¨¤§¨¨£¨

hrnl dxezd d`ay yexcl yi 'dtexr' xn`p `ly dnne ,'lgPa©¨©
lre ,dzevn dzyrpy xg`l dpnn zepdl `ly xn`p da wxy

mixg` zenewnl mdn cenll oi` ok.
d`pd zece` `axe iia` ly mzwelgna oecl day `xnbd

egxek lra mc`l d`ad(:dk lirl)rixkdl xyt` m`d ,
:zeziixane zeipynn mzwelgnaòîL àzdi`x rnye `ea ± ¨§©

y dtexr dlbr ,`ziixaa epipy ,xaclä÷áøì dñéðëäcnvl-] ¦§¦¨¦§¨¨
,[cgi zenda rax` zexywp ea xwadäLãådizexag mr d`eaz §¨¨

,z`f dyrzy oiekzdy `la,äøéLkda zlqet dk`lnd oi`y §¥¨
dwaxl dqipkd m` mle`e ,dze` dyrzy oeekziy crìéáLa¦§¦

÷ðézLdni`nåmb z`f mr cgiyLeãz,dycd dni` mr ¤¦©§¨
àëä àäå .äìeñto`k `lde ±øLôà àìc,wpil dpqipki `ly §¨§¨¨¨§Ÿ¤§¨

ïéekéî à÷å,yeczyéðz÷åy `ziixaa xn`pe ±,äìeñt`l'y ixd §¨¦©¥§¨¨¥§¨
yi d`pd ixeqi`a mb ok m`e ,dpeekk aygp 'oiekne xyt`
dipyd oeyld itl iia` ixack `lye ,'oiekne xyt` `l' xeq`l

.lirl
:`xnbd dgecíúä éðàL,dtexr dlbr dpey ±áéúëcdamixac) ¨¦¨¨¦§¦

(b `kxwA zlbr `edd xird ipwf Egwle'ìkî 'da ãaeò àì øLà §¨§¦§¥¨¦©¦¤§©¨¨£¤Ÿ©¨¦¨
,íB÷îipic x`yay s` ok lre ,zlqtp da cAEry oipr lkay ¨©

.dlqetl yie ok xnel oi` o`k ,xzen 'oiekine xyt` `l' dxezd
:`xnbd dywnéëä éàoiekzd `l m` s` zlqtp `idy jk m` ± ¦¨¦

,dzrn ,yeczyénð àLéø eléôàly `yixa xen`d ote`a mb ± £¦¥¨©¦
.lqtz ,dnvrn dyc xy`k ,`ziixad
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המשך ביסוז למא' פאחים ליום חמישי עמ' ס
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"ÂÏÏ‰ ˙Â‰" ÁÒÂ
ֿ לשון  ביטויי  שלושה  נאמרים הללו " "הנרות  של  בנוסח 

על מדליקין , אנו  הללו  "הנרות ועל דומים :
ועל" שוב מוזכרים  הללו " "הנרות בסיום  .

שונה בסדר  אך אלו , ביטויים  ולהלל שלושה "להודות  :
על הגדול  "ועלועללשמך

שלושת בסדר  לשינוי הסיבה  מהי כן, אם להבין , יש
הללו? הביטויים 

.
ÈÓÈ Ï˘ ÌÈÒÈ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ "ÂÏÏ‰ ˙Â‰" ÁÒÂ

‰ÎÂÁ‰
רק  נזכרים  אין  הללו" "הנרות שבנוסח העובדה מן 
שמצות רואים , ו"ישועותיך ", "נפלאותיך " גם  אלא "נסיך ",

רק  זכר  מהווה איננה  חנוכה נר  השמן,הדלקת פך  לנס
סוגי לכלל  אלא "ישועות ", בבחינת איננו  הוא שהרי

הזה בזמן  ההם בימים  הראה שה' הנחלקיםהישועה ,
בהמשך  שיוסבר  (כפי  סוגים לשלושה  כללי באופן 
לשון  מוצאים  אנו  הסוגים מן  אחד כל ובתוך  הדברים ),

ימי שמאורעות כיוון  נפלאות ", נסים... "תשועות... :
הסוגים . מכל  ישועה , עניני וכמה כמה כוללים  החנוכה

להזכרת בקשר  אחרת , חזקה קושיא על  עונה זה הסבר 
כדלהלן : חנוכה , נס

קיימת  פורים  נס ההצלהלגבי  את  להזכיר 
הרשע  מהמן לגביבלילהביוםוהישועה  כן  לא .

מכך  (ויותר  נס, הוא אף  שהיה  בחנוכה, היוונים על  הנצחון
מעטים ביד  ורבים חלשים ביד  גבורים "מסרת  גלוי : נס –

נס וכו '" הטבע), בדרכי מוסתר  היה  פורים שנס בעוד  ,
הנאמר  הנסים" ב"ועל רק בלילה מוזכר  בחנוכה  הנצחון

המזון. ובברכת  מעריב בתפילת

רשות היא ערבית תפילת לאכול והרי  חובה אין וכן ,
חנוכה בליל חובהפת שאין  אפוא יוצא  . להזכיר

בחנוכה  הנצחון  נס חנוכה .את

בסעיף  האמור  פי על  בפשטות מתורצת זו  קושיא 
השמן, פך  לנס רק זכר  אינו  חנוכה  נרות  הדלקת הקודם :

החנוכה . ימי של  הניסים לכל  גם אלא 

מוצאים אנו  זכרון ואכן , להבעת הדרכים שאחת ,
נרותו  הדלקת ע"י הוא  .לה',

.‚
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בנוסח  הביטויים בשלושת  הסדר  בשינוי הסיבה גם זהו
הללו. הנרות 

סוגי שלושת  על  מדובר  הללו " "הנרות  בתחילת
" והישועה ההצלה     ולפיכך ,"

בסדר  נמנים ועל הם הנסים ועל  התשועות  "על  זה:
תחילה המאורעות. סדר  היה שכך  כיוון  הנפלאות",

"נפלאות". ואח "כ  "נסים" אח "כ "תשועות ",

בסידור 1) וכ"ה סתרע"ו . טאו "ח לפנינו . ה"ו  פ"כ סופרים במס' כ"ה
ואכ"מ. וכו '. הוספות סדר, בשינוי  הוא וכו ' סידורים ובכמה אדה"ז .

סופרים 2) ובמס' ועוד]. יעב"ץ של"ה, [ובסי ' אדה"ז  בסידור כ"ה
ובכמה  ל"נסיך". "נפלאותיך" מקדים ובכ"מ) שם. בטאו "ח (וכ"ה שם

ואכ"מ. שינויים. בעוד הוא סידורים
זהו 3) ש (כמובן ) נ "ח.אף דהדלקת הזכרון 
הרמב"ם 4) לשון  ועיין  ה"ג . פ"ג  חנוכה הל' לרמב"ם צפע"נ  ראה

להודיע הי "ב: פ"ד עלשם לו  והודי ' ֿ ל הא בשבח ולהוסיף
היו  הן  שאף בנ "ח חייבות נשים א): (כג , משבת ולהעיר לנו . שעשה

הנס. נעשה אשה יד ועל שם: וברש "י  הנס, באותו 
סתרפ"ז 5) או "ח טושו "ע ה"ג . פ"א מגילה הל' רמב"ם א. ד, מגילה

ס"א.
דחנוכה.6) הנסים" "ועל נוסח
ה"ו .7) פ"א תפלה  הל' רמב"ם ב. כז , שו "ע ברכות רלה. ר"ס טאו "ח

פט. ר"ס או "ח אדה"ז 

סעודה*8) לעשות חיוב וגם ושמחה, משתה חיוב שיש  את"ל גם כי 
ב  דוקא החיוב אין  הרי  –.חנוכה

(9– ברהמ"ז  או  בתפלה הנסים ועל אמר לא שאם ובפרט
שער  צ"צ שו "ת וראה ס"א. סתרפ"ב או "ח (טושו "ע אותו  מחזירין 

סי "א). המילואים
י :10) כה, ירמי ' ובתרגום קול. בתוד"ה ב לב, סנהדרין  ראה

בוצין . בניהור
לחנוכה)וראה שיחה חכ"ה לקו "ש  (ובארוכה 534 ע' חט"ו  לקו "ש 

נרות ב"והדליקו  שהכוונה שי "ל  היא הנסים) ועל (נוסח "
השואבה  בית דשמחת נרות ע"ד – השכינה וכבוד שמחה של לנרות
ושו "ע  טושו "ע א. נג , (ברכות ביהכנ "ס ונרות א) נא, (סוכה נשים בעזרת

בהיכל. מקומם אין  אלו  שכל – ס"ד) סתר"י  או "ח אדה"ז 
ע"י 11) כו ' המלחמה דנצחון  הנס על לשבח שקבעו  הוא ומה –

דפך. הנס גם שיוכלל בכדי 

                     



כי   

האופן  על  מדובר  שם  הללו ". "הנרות  בסיום  כן  לא 
של  ההרגשה את  אצלנו  הסוגים  שלושת  יוצרים  שבו
הוא הסדר  זה  ובענין  הגדול ". לשמך ולהלל  "להודות
לענין  האדם את המביא הראשון  הוא "נסים" הסוג שונה:
לאח"כ  ורק ה"נפלאות" סוג  אח"כ  לה', וההלל  ההודיה 

להלן. שיובהר  כפי ה "תשועות ", סוג

.„
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ניסים תשועות, שבין המהותי ההבדל  והביאור :
ונפלאות:

שכוחותיו  אחר , נגד מלחמה מנהל  מישהו  כאשר 
גםֿיחד  ובאיכותם בכמותם (בהתחשבות  לכוחותדומים  (

ל  הוא  זקוק עדיין לפיעצמו , שהרי לנצח, כדי  ה'
הוא זה  נצחון אחר . צד ופעם זה צד  פעם גובר  הטבע
עפ "י כי  לטבע , שמעל כנס ולא  טבעי  כענין  הנראה באופן 

האחר . את לנצח הוא יכול הטבע

 הצלה לחוקיהוא  בניגוד הטבע , מן 
כאשר  במלחמה, נצחון  לדוגמא : הטבעית. המציאות 
כך  המנוצח, הצד  מן  בהרבה החלש הצד  הוא המנצח 

הוא  כזה  נצחון  לנצח . יכול איננו הוא הטבע  ,שבדרך 
מהטבע. למעלה

.אותן הרואה  אצל  "פלא" הנקראות תופעות  הן 
בדרך  כמאורעות למנותם  שאפשר  ברורים  ניסים אלה אין 

ה מאורעות הם אלא  מן ו הטבע,
נפלא . ענין  – "פלא" הם  נקראים ולכן  הרגילה , המציאות 

כסלו, בי "ט הזקן  אדמו"ר  גאולת לגבי  אנו מוצאים כך 
עליה כותב "שהוא : י "ט גאולת  בארץ". לעשות ...

להשתדלויות קשורה והיתה שרים, באמצעות נגרמה כסלו 
היה וכלל, כלל  רגילים  מאורעות אלה  היו  לא אך  רבות ,

"הפליא " – פלאי דבר  .זה

.‰
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˙Â‡ÏÙÂ ,ÌÈÒ ,˙ÂÚÂ˘˙
ההם " "בימים היו ה' וישועת ההצלה  סוגי  שלושת
ואח"כ  ניסים  אח "כ  תשועות , הסדר : ולפי  חנוכה בימי 

נפלאות .

ששם מודיעין , בעירם  כבר  התחיל החשמונאים נצחון 
"דבר  שם  להקריב רצו  היוונים ובניו . מתתיהו  אחר "נמצאו 

וניצחום מנגד  עמדו והחשמונאים .(חזיר ),

כיכאן  גלוי , פלא ולא גלוי נס לא  אך  ישועה, היתה
יוונים . של  רב מספר  היה לא במודיעין 

יוונים של רב צבא נגד  מלחמה היהודים ניהלו  אח "כ 
אנטיוכוס  החיל ששלח  אנשי ממספר  בהרבה רב ,

"מסרת הטבע: מן  שלמעלה גלוי, נס  והתרחש היהודיים ,
נצחו. היהודים – מעטים" ביד ורבים  חלשים ביד  גבורים 

לבית החשמונאים  נכנסו  במלחמה  הנצחון  לאחר 

1

2

3

4

5

6

ט.12) יד, לך פרש "י  ראה
ח.13) כא, חוקת פרש "י  ראה
סוג14) דעל א) לא, (נדה ממרז "ל ולהעיר יח. ח, וארא פרש "י  ראה

"עושה  יח) עב, (תהלים נאמר בו  מכיר" אינו  הנס בעל ש "אפילו  הנסים
.36 ,16 הערה לקמן  וראה לבדו ".

(15.22 ע' תשי "ב) (קה"ת כסלו  י "ט במגילת נדפס – הידוע במכתבו 
ואילך. 306 ע' לעיל וראה ובכ"מ. ריח. ע' אדה"ז  התולדות ס'

מנסים,16) גם ומובדל מופרש  שהוא – ב"נפלאות" לומר יש  סוג  עוד
אראנו  מאמ"צ צאתך "כימי  בפי ' ֿ ז ) תפו  ע' למיכה (אוה"ת משנ "ת ע"ד
(שבת  נס בתוך דנס ענין  נפלאות, הם דיצי "מ נסים בערך שגם נפלאות"
פנ "ט, (ב"ר ישראל של נסם שהוא משה של נסו  הקב"ה וש "נ ), א. צז ,

בשלח), ס"פ שמו "ר וראה ה.
נצחון דנסים כמו  בטבע, אחיזה להם יש  באופן סתם המלחמה

מלחמה ע"י  שהי ' חלשים", ביד גבורים הם ד"מסרת ו "נפלאות ;*
הטבע היפך שהם האמונה נסים שער (ראה בטבע אחיזה שום מבלי 

לחילוק רק או  זה לחילוק שם נחית אם עצ"ע אבל – ב ל, – פט"ו 
שם. לעיל וראה לא). או  בטבע דמלובש 

א)ובנס באופנו **: הפירושים בשני  דתלוי  י "ל אולי  – השמן  דפך
ואילך)), ב ד, (מ"ב אלישע דנס באסוך שמצינו  (וכמו  השמן  כמות נתוסף
וט"ז  עתר סי ' חאו "ח ב"י  ראה (אבל חנוכה. מעשה במדרש  מפורש  וכן 
לאט. לאט ודלק השמן  איכות נשתנה ב) זה). מדרש  הזכירו  שלא – וכו '

.26 הערה לקמן  וראה
לע"ע 17) אבל – ב קאפיטל א החשמונאים ס' (ראה פ"כ. יוסיפון 

מוזכרים מצאתים הל'לא בה"ג  בס' א' פעם (מלבד ישראל פוסקי  בספרי 
ידוע  אבל עינים, מאור בס' מובא וכו '). בסה"ד שנזכרו  אף – סופרים

ואכ"מ). זה. לספר היחס
(18– כו ' הגדולה המלחמה עד וכו ' בירושלים הנצחונות כל וכן 

ספרדיות, דקהלות ומחזורים סידורים בכמה (נדפסה אנטיוכס מגילת
חנוכה. ומדרש  כו ') אותה וקראו 

ובכ"מ.19) חנוכה. מדרש  אנטיוכס. מגילת ראה

                          
     

            "         
                        

        
      



כב  

כי המנורה, להדלקת טהור  שמן  שאין  וגילו המקדש
שמצאו  עד  שבהיכל ", השמנים "כל את  טימאו  היוונים

גדול " כהן של  בחותמו  מונח  שהיה שמן של  אחד  ,"פך 
גדול. נס איננו  אמנם , וזה ,

ֿ כך, על להתעקש שרוצה מי  יש אם  לומר , אפילו [ניתן 
הבחינו  לא שהיוונים  טבעי, ענין  זה כדישהיה  זה  בפך 
ה"תוספות " דעת לפי ובמיוחד  לומר לטמאו, שיש ,

בחותם מונח  רגיל "שהיה  שאינו  דבר  ,",
השמנים לשכת קיים שהיה ֿ עוד  עלהמה  לא ששם  ,

לחפש  היוונים  .בדעת

השמן, של  בטהרן  הוודאות את המבהיר  הסבר 
"היסט "]. ע"י אותו טמאו לא ושהיוונים 

פלא דבר  זה היה זאת עם נפלאותאך –את :
מוסתר  היה  זה  יחיד  פך  ורק היוונים, טמאו  השמנים

! נגיעה ללא  שלם, ונשאר 

ארע ֿ כך ימים ,נס (אחר  שמונה  דלק זה ששמן  ,
ונפלאות). ישועות עוד  וכן 

.Â
"ÍÈ˙ÂÚÂ˘È" ,"ÍÈ˙Â‡ÏÙ" ,"ÍÈÒ" :‰È„Â‰ „Ò‰

בסדר  התרחשו ובכן, – ונפלאות ניסים  תשועות, –
הוא: הסדר  לה ' בהודיה ההם". "בימים המאורעות

"ניסים", על  ה ' את  ומהללים מודים לראש  לכל
ה '. מאת  באים  שהם  בגלוי הניכרים 

ב  ומבחינים יותר  מתעמקים  האמיתיתאח "כ  משמעותם
"נפלאותיך ", שהם מאורעות, כמה של 

שאלה ויחשוב – יטעה  לטעות הרוצה אמנם אם גם 
הטבע, בדרך מאורעות  הם

עליהם . ה ' את ומהללים  ומודים 

"ישועותיך ", על  שאפילו  להכרה  מגיעים  ֿ כך  אחר  ורק
גם צריך  הטבע, חוקי אלא נפלאות, לא ואפילו  נס שאינם
עצמו  הטבע גם הישועה", "לה' כי לה ', ולהלל להודות  כן 
להביא ישועה גם  צריכה ולפיכך הטבע, מן למעלה הוא 

והלל  הודיה  .לידי

.Ê
ÚË‰ ˘ÂÏ ˙ÈÒÈ ‰‚‰‰ ‡È‰ Ï‡˘È È ˙‚‰‰

ענין : של לעומקו 

היא ליהודים האלוקי, השפע  ה "חיות ", השפעת
אלא הטבע , מן  שלמעלה  האלוקות מבחינת לכתחילה 
לכך  בנוסף כלומר , טבע. של  צורה  לובשת  שההשפעה
היא , ולכן  אלוקית , הנהגה  היא  בכלל  הטבע שהנהגת
"טבע" שהמושג  (כפי  הטבע מן  למעלה באמיתתה ,
לגבי הוא הזה הטבע גם  זאת בכל בעינינו), מתפרש

להנהגה חיצוני לבוש רק מתנהג היהודים ה' שבה  ,
ישראל. עם

האמת , את רואה "מאירות ", עיניים  לו שיש מי  לפיכך ,
הטבעי שה"לבוש" כך  ניסי, ענין  מלכתחילה הוא  זה  שכל 

אצלו  תופס .מקוםאינו 

רבות פעמים  הוסבר  חז"ל וכך  מאמר  של  פירושו 

של  (קיבעתו  הטבע  חוקי וזורע": עולמים בחי  "מאמין 
וקציר ... ש"זרע "היהודים אצל מהווים  אינם  ,(

שבגינה לצמיחה , האמיתית  הסיבה לזריעה . אמיתית סיבה
העולמים". בחי "מאמין  שהוא כיוון היא זורע , הוא 

.Á
ÌÂ˜Ó Ì‰ ;ÚË ÌÈ˘Ï˙Ó‰ ÌÈÒÈ‰ ‡˜Â„

˙ÂÈ ÌÈ‰Â‚
החסידות בתורת  ביותר "מוסבר  גבוה שה "גבוה ,
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ב.20) כא, שבת
כו '.21) בהצנע שם: שבת רש "י  ראה
שהי '.22) ד"ה שם שבת
מ"ה.23) פ"ה מדות
כו '24) בקרקע אלא שמירה להם אין  כספים א: מב, ב"מ ראה

כו '. שמואל) זמן  (לאחרי  והאידנא
ועל 25) הגאולה  על מברכין  הראשונה דלילה ב) כא, (שבת ובמאירי 
פי "ז )הודאת אתה כי  כתיב (ד"ה אורה ובשערי  השמן . פך

עיי "ש . כו ', א' פך שמצאו  הנס
להן 26) שאין  מ"נסים", שלמעלה סוג  יש  דב"נפלאות" ולהפירוש 

היא  ב"נפלאותיך" שהכוונה י "ל, – (16 הערה לעיל (ראה בטבע אחיזה
הנ "ל). הערה (ראה השמן  דפך להנס

באומרו 27) והוא – הללו " "הנרות בנוסח נכלל זה שגם ומובן 
לשון  מהטבע) שלמעלה (גלוים אלא "נסים" ב'). סעיף (כנ "ל

שאירעו  כסדר הסוגים ג ' לתשועות שמונה בנוגע שהוא וכמו  ,

הקודמת. הערה וראה וק"ל. ונפלאות.
דלילה ולהעיר דס"ל סתע"ר) או "ח פר"ח (וראה הנ "ל ממאירי 

ימים. ח' שדלק שמן  של להנס שייך לא דחנוכה הראשונה
ֿ ה.28) קנד ע' אור מיהל להעיר
ההנהגה 29) .. למטה דנש "י  בסופו : פח פרק תער"ב המשך ראה

ב' יש  ובזה מהטבע שלמעלה הוי ' משם כ"א טבע ע"פ אינו  עמהם
עיי "ש . כו ', אופנים

וש "נ .30) ואילך. 176 ע' חט"ז  לקו "ש  – בכ"ז  בארוכה ראה
(31.295 ע' חי "ח .228 ע' .203 ע' [המתורגם] ח"א לקו "ש 
תהלים 32) מדרש  א. לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא ירושלמי *

טז . פי "ג , במדב"ר יט. מזמור
כב.33) ח, נח
ואילך.34) פי "ב מלכות לבוש  יביאו  ד"ה אורה שערי  בארוכה ראה
ובכ"מ.

          



כג   

הנסים: לגבי גם כך ביותר ". ֿ מטה ב"מטה דוקא מתגלה
של  משורשם גבוה בטבע המלובשים הניסים של  שורשם 

הגלויים עוד הנסים גבוה  שורש יש  עצמו ולטבע ,
.יותר 

אלוקיות , והשפעות מגילויים  נובעים גלויים  נסים 
גלוי . להיות מוכרח הנס – "גילוי" של בתחום המוגבלות

הנעלים והשפעה מאור  נובעים בטבע המלובשים נסים 
הנסים מסתתרים ולכן זאת ,מגילוי , בכל אך  הטבע, בלבוש

"נפלאות " – "פלא" הנקרא באופן  הוא  שה"לבוש" כיוון 
למעלה "רק שהם  בחוש" ש"נראה  עד בהם , המתבונן  אצל 

של מהטבע" במסגרת זאת בכל  שהוא אור  שזהו  מובן  ,
גילוי .

נובע  ממש בטבע המלובש ה "תשועות", ענין רק 
כלל, גילוי של בתחום  שאיננה האלוקות, מ "עצמות "
שבאה מהטבע , שלמעלה הישועה, מתגלית כך ומשום 

ממש  הטבע שזהו שנראה באופן  בעצמו, .מהקב"ה

ולהלל  "להודות הסוגים : שלושת של  הסדר  זהו  ואכן ,
על הגדול  ":ועלועללשמך

ומהללים מודים לגילוי ,תחילה הקשורים עניינים על
מגילוי שלמעלה  לאור  בקשר  אח "כ  "נסיך ", נובעים שמהם
"לשמך  והלל  להודיה מגיעים אח"כ  ורק נפלאותיך", "ועל

"." ישועותיך" ע"י  בעיקר 
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כימי 35) ד"ה בארוכה וראה א. ק, ֿ ד. ג  שם א. צג , מג "א תו "א ראה
תשל"ח. צאתך

שאין 36) דהנסים ולהעיר, כו '. ביותר הגבוה דכל הנ "ל מהכלל כמובן 
שם) אור יהל ראה – ממש  בטבע מלובשים (שהם בנסו  מכיר הנס בעל

נפלאות "עושה נאמר עליהם – שנמשכים – (14 הערה לעיל (נסמן  "
סק"ט  שם אור יהל (ראה ית' ומהותו  עצמותו  לבדו , ד"ה מבחי ' ובארוכה .

הנ "ל). צאתך כימי 
פורים.37) נס לענין  – רע"ד) צג , שם ועד"ז  א. (ק, שם התו "א לשון 

שם. אור יהל וראה
זמנם38) שנ "ח החושך ולהעיר את להאיר ענינם – החמה

בכ"ה  סד"ה אורה שערי  נ "ח. סד"ה ושמחי . רני  סד"ה (תו "א דוקא
" בחי ' ובכ"מ), תרמ"ג . נ "ח ד"ה ֿ ג . ב ערה, סדור יגיהבכסלו . "הוי '

נרי ). אתה כי  (כתיב) ד"ה אורה ושערי  (תו "א
(ראה וי "ל, ל"נפלאותיך" "נסיך" [שמקדים בנוסח אדה"ז  בחר שלכן 

הן  ש "נפלאות" [– ובמילא ,(2 הערה לטבע לעיל ושייכות מנסים,
הטבע. (חושך) את להאיר הוא דחנוכה הענין  עיקר כי  – ֿ ו ) ד סעיף (כנ "ל

(תו "א 39) כו '" גילוי  בבחי ' הארה כו ' נרו  בהילו  לשון  וגם שבח "ל'
ובכ"מ). בכסלו . בכ"ה סד"ה

שם.40) ואוה"ת תו "ח שמות. ר"פ תו "א ראה

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

:zl`eye `xnbd zxfegCãéàå,d`pda ung mixqe`y minkge ± §¦¨
mdipy :`xnbd daiyn .miinrt 'jl' xn`py dnn miyxec md dn

,l`xyi ly ezeyxa ievnd ieb ly ung ipic cnll mi`aãç©
mb xaer dz` oi`y hrnl `a mdn [cg`-]aly ungéøëð §¨§¦

BzLaékL.jpennk aygp epenne jci zgzãçå`a mdn [cg`e-] ¤¦©§§©
xaer dz` oi`y hrnlaly ungBzLaék àlL éøëð.jci zgz §¨§¦¤Ÿ¦©§

:`xnbd zl`eyCãéàåz` xizdl yxec okidn ,ililbd iqei iaxe ± §¦¨
miinrt 'jl' zaiz aezkl dkxved dxezd `ld ,d`pda ungd

:`xnbd daiyn .ieb ly ung hrnl ickéáéúk 'Eì' àúìz- §¨¨§§¦¦
'jl'dne ,ung oipra 'jl' zaiz dxeza xn`p minrt dyly

.d`pda ung xizdl micnel iyilyd
:zl`eye `xnbd zxfegCãéàå,d`pda ung mixiznd minkge ± §¦¨

:`xnbd daiyn .'jl' ztqep mrt xn`py dnn miyxec md dn
,'jl' miinrt xn`p cg` weqtaãçmdn cg` -ãçå ,øBàNa- ©¦§§©

mdn cg`e,õîçamiieb lya mdilr xearln mdipy z` hrnl §¨¥
.ycwd lyeéëéøöexn`py dnny ,elld miherin ipy ekxvede - §¦¦

lr cenll oi` ,ezeyxay mixg` ly xe`ya xaer oi`y herind
dnne .dlik`l ie`x `edy jka xe`yn xeng ungy ,ung
,ezeyxay mixg` ly unga xaer l`xyid oi`y herind xn`py
ea ungl ie`xy jka ungn xeng xe`yy ,xe`y lr cenll oi`

.zexg` zeqir
zwelgna diepy eda` iaxe diwfg zwelgn m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .mi`pzéàpúk àîéìef zwelgny xn`p m`d - ¥¨§©¨¥
mb dfa llkp 'elk`z `l' e` 'lk`z `l' aezka xn`pyk m`

dxeza xn`p .mi`pz zwelgna dielz ,d`pd xeqi`(c-bk f `xwie)

dtxh alge dlap alge .Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'äNòé ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤

.'äëàìî ìëì,`ziixaa epipyeøîBì ãeîìz äîepcnln dn - §¨§¨¨©©§©
aezkd ieaix,'äëàìî ìëì'dyri' aezkl ozip did `ld §¨§¨¨

,`ziixad zx`ane .'dk`lnlìBëiL`weecy ,xnel iziid ¤¨
dBáb úëàìîì,ziad wca jxevl zexer ea geynl oebk ,ycwd - ¦§¤¤¨©

àäéalgd,øzeîaxw zepaxwd algy ,ycwd zlik`l xzed oky §¥¨
algn zepdil ycwdl xzedy xnel xazqn okle ,gafnd iab lr

la` .mixg` mikxvl s`øeñà àäé èBéãä úëàìîìzepdil ¦§¤¤¤§§¥¨
.rnyna d`pd xeqi` s`e ,'elk`z `l' xn`py ,algnãeîìz©§

øîBìaezkd epcnln -,'äëàìî ìëì'zk`lnl s` xzen algdy ©§¨§¨¨
,d`pda xq`p `le ,heicd,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥

`a ,'dk`ln lkl dyri 'ebe dlap alge' dxezd dazky dny
meyn ,dlap xyak `nhn algd oi`y xnelìBëiL,xnel iziid ¤¨

wxyàäé èBéãä úëàìîìdlap alg,øBäèla`dBáb úëàìîì- ¦§¤¤¤§§¥¨¦§¤¤¨©
,miycwlàäédlap alg s`àîè.dlap z`nehaøîBì ãeîìz- §¥¨¥©§©

aezkd epcnln,'äëàìî ìëì'z`neh llk ea oi` dlap algy §¨§¨¨
.miycwl s` ,dlap

ewlgp `ly zyxtn `id ,ewlgp dna zxxan `xnbdy iptl
:`xnbd zxne` .xnel weqtd `a dn lr `l` ,dkldléñBé éaøå§©¦¥

éìéìbäy xaeqäøäèìe äàîeèìdxdhe d`neh ipic iabl -àì ©§¦¦§§¨§¨¢¨Ÿ
éøèöéààø÷ Ce ,`nhn epi` dlap algy weqt jixv oi` -ék ¦§§¦§¨¦
éøèöéààø÷ C`ed ,epcnll aezkd jxvedy dn -øzéäìe øeqéàì ¦§§¦§¨§¦§¤¥

.algdn d`pd xzide xeqi` ipicl -àáé÷ò éaøåipicly xaeq §©¦£¦¨
éøö àì øzéäå øeqéààø÷ Ce ,d`pda algd z` xizdléøèöéà ékC ¦§¤¥Ÿ¨¦§¨¦¦§§¦

àø÷`ed ,weqtd jxvpy dn -äøäèìe äàîeèìd`neh ipicl - §¨§§¨§¨¢¨
.miycwl s` xedh `edy epcnll ,dxdhe
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המשך ביסוז למא' פאחים ליום שני עמ' ס



כד

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכו

ביאור, "טל" כנגד אברהם – חסד, "מטר" כנגד יצחק – 
גבורה, "רוח" כנגד יעקב – תפארת, "טל מטר רוח" בגי' 
תק"ב מספר שני חיי האבות, ומבאר הגמרא )תענית ג, 

א( בטל ורוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר 
מזכיר, דטל ורוחות אינם נעצרין, משא"כ גשמים וכו'

תנא1, בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם 

בא להזכיר מזכיר, מ"ט, א"ר חנינא לפי שאין נעצרין.
תענית ג, א

לא  הטל  ומוריד  הרוח  משיב  וברוחות,  בטל 
חייבוהו חכמים להזכיר אפילו בימות הגשמים.

נעצרין, שאלמלא נעצרין אין העולם  לפי שאינן 
ומוריד  הרוח  משיב  בתפלה  דאמרינן  והאי  מתקיים, 

הגשם לאו משום חיוב דרוח אלא חיוב גשם הוא מזכיר, 

דטל ורוחות מועילות לארץ לתקנה ולנגבה כדבסמוך 

זיקא דבתר מיטרא כמיטרא.
רש"י

בפרק קמא דתענית דף ג. איתא שם שבטל וברוחות 

ורוחות  לא חייבו חכמים להזכיר מ"ט א"ר חנינא טל 

חייבוהו  ולכן  כדאיתא שם,  מעצר  ומטר  נעצרין,  אינן 

להזכיר.

והיינו2 כי:

מטללתא,  ג"כ  פירושו  )טל  מקיף  בחי'  שהוא  טל, 
דהיינו3 סוכה בחי' מקיף, ועיין בלקו"ת4 בד"ה האזינו 

1( ]תרגום ללה"ק[ תנא )בברייתא( בטל וברוחות לא חייבו חכמים 

שאומרים  כמו  גשמים  גבורות  להזכיר  שצריך  הוא  )הדין  להזכיר 

החכמים  חייבו  לא  ורוחות  טל  אבל  הגשם",  ומוריד  הרוח  “משיב 

להזכיר(, ואם בא להזכיר מזכיר )אם רוצה להזכיר משיב הרוח או 

מוריד הטל בתפלתו רשאי להזכיר. שואלת הגמ'( מאי טעמא )מדוע 

לא חייבו החכמים להזכיר מוריד הטל ומשיב הרוח(, אמר רב חנינא 

אין נעצרין )לעולם בכל ימות השנה, משום  לפי ש)הטל והרוחות( 

בימות  רק  שעונתם  גשמים  אבל  מתקיים,  העולם  אין  שבלעדיהם 

החורף תיקנו חכמים להזכיר בזמנם(.

נעצרין, משא"כ  ורוחות" אינן  )פנימי( ד"טל  2( מבאר, מהו הטעם 

מטר מיעצר.

בסוכה,  שלומד  ופרש"י  במטללתא"  “ומתנא  ב  כח,  סוכה  ראה   )3

ע"ש.

לצל  תהי'  וסוכה  מ"ש  וז"ל:  ב  עו,  עמוד  האזינו  תורה  לקוטי   )4

ויומם הוא בחי' החסד כמ"ש  יומין כידוע,  נקראו  כי המדות  יומם, 

וימינו תחבקני5,  דרוש השלישי ע"ש(, הוא בחי' חסד 

שכבת  היתה  ובבקר  כמ"ש7  המן  עם  ירד  וטל6  מקיף, 

של8  בזכותו  באלוש  לירד  התחיל  שהמן  כו',  הטל 

אברהם שנאמר9 לושי ועשי עוגות, כדרז"ל10.

11רוחות, הם מבחי' יעקב12 תפארת, בחי' רחמים13.

בזוהר פ' אמור )דף קג, ע"ב( דכתיב )תהלים מב, ט( יומם יצוה ה' 

חסדו, והוא בחי' יומא דאזיל עם כולהו יומין, כי החסד הוא הראשון 

שבמדות וכולל כולם..., ופי' לצל יומם היינו בחי' מקיף וצל על בחי' 

א"ס  אור  והתלבשות  המשכת  להיות  כי  והענין  החסד,  שהוא  יומם 

ב"ה במדות, ובכלל היינו בבחי' החסד להחיותו כנשמה המתפשטת 

בגוף, הנה א"א להיות המשכה זו בבחי' פנימיות אלא ע"י שמתחלה 

הוא נמשך להיות בבחי' מקיף ואח"כ נמשך ומתלבש בבחי' פנימי', 

וכ"ז הוא בבחי' סוכות שמתחלה נמשך בבחי' מקיף והוא ענין מצות 

יומם שהסוכה  לצל  תהי'  וסוכה  נאמר  וע"ז  הסובבת ממעל  הסוכה 

היא לצל ומקיף על בחי' יומם כו'". ע"ש.

5( שיר השירים ב, ו.

6( מביא ב' דברים בקשר ל"טל" לבחי' חסד )מקיף(:

א( טל פירוש מטללתא – סוכה בחי' חסדים.

ב( ה"טל" ירד עם הָמן שָיַרד בזכות אברהם בחי' חסד.

7( שמות טז, יג.

8( ואברהם הוא בחי' חסד כנודע )מיכה ז, כ( “חסד לאברהם". וראה 

לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל עמוד קסא וז"ל: 

אברהם בחי' חסד והוא בחי' החסדים דסוכה, בחי' וסוכה תהי' לצל 

יומם, יומם יצוה חסדו )תהלים מב, ט(, כי סוכה הוא בזכות אברהם 

שבשביל  י(  מח,  פרשה  רבה  )בראשית  וירא  פרשת  במד"ר  כמ"ש 

ענני  במדבר  לבניו  הקב"ה  פרע  העץ,  תחת  והשענו  אברהם  שאמר 

כבוד, ובארץ בסכות תשבו שבעת ימים, ולעתיד לבוא וסוכה תהי' 

לצל יומם ע"ש.

9( בראשית יח, ו.

בר  חמא  ר'  בשם  יונה  רבי  וז"ל:  יב  מח,  פרשה  רבה  בראשית   )10

חנינא, היא מדבר סין )שמות טז, א. יז, א(, היא מדבר אלוש )במדבר 

ָמן במדבר, בזכות  ישראל שניתן להם  זכו  זכות  יד.(, מאיזו  יג.  לג, 

של אברהם שאמר לושי ועשי עוגות. ]ופירש"י: הוא מדבר סין הוא 

אלוש, ולמה שינה הכתוב לקראו אלוש, ]ומתרץ[ בזכות מי שאמר 

פכ"ה,  רבה  בשמות  בהדיא  הוא  וכן  לושי  לשון  הוא  אלוש  לושי. 

מתנות כהונה. וע"ש פי' מהרז"ו[.

11( רוחות הם בחי' תפארת. פירוש: ידוע ש"ַמִים" הם בחי' חסד – 

אברהם, “אש" בחי' גבורה – יצחק, ו"רוח" הוא בחי' תפארת – יעקב.

דרוח.  ה"אותיות"  מצד  והן  דרוח,  “התוכן"  מצד  הן  הוא,  והטעם 

שלא  רוחות,  בלא  לעולם  שא"א  כשם  כאן  בתענית  פרש"י  דהנה 

לא  רוחות  דבלי  פירש  ובמהרש"א  דחמימות.  הבל  מרוב  יתקיים 

יתקיים העולם כי הי' כולו מים במים, והרוח משכן המים כו', כמ"ש 

בהמבול )בראשית ח, א( ויעבר כו' רוח כו' וישכו המים, ע"ש.

נמצא דה"רוח" הוא שילוב ומיזוג בין ההבל החמימות )גבורה(, ובין 

כולו מים במים )חסד(, והיינו בחי' תפארת. ראה כל הביאור בילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן רא.

וז"ל:  רטז  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  וראה 

והוא  דאברהם,  השלישי  אות  הוא  ר'  אות  רו"ח.  בתיבת  זה  ונרמז 

מימין התיבה, כי אברהם הוא מימין. אות ח' שמשמאל התיבה הוא 

ו' שבאמצע הוא*  אות השלישי דיצחק, שיצחק הוא משמאל. אות 

האות  הוא  ברוח  ויצחק  שאברהם  ומה  תפארת.  שבאמצע  יעקב, 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כה

מטר, שנק' גבורות1213גשמים14 הוא מבחי' גבורה.
חסד  מבחי'  הם  כי  נעצרין  אינן  ורוחות  טל  לכן 

ורחמים, שלא כלו ולא תמו, כמאמר15 הטוב כי לא כלו 

רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך, וכתיב16 חסדי ה' כי 

לא תמנו כי לא כלו רחמיו.

משא"כ מטר גשמים, שהוא מבחי' גבורה, 17מטרות 

ח"ו  דרי  אכשור  לא  אם  מעצר  גשמים18  גבורות  עוז, 

כמ"ש19 ועצר את השמים ולא יהי' מטר כו'.

וכתיב20 נשיאים ורוח וגשם אין.

דאברהם,  ענן21  עמוד  מבחי'  נשיאים  שיש  הרי 

מע'  אור22  במאורי  כמ"ש  חסד,  בחי'  הוא  )ונשיא 

ע"י  התכללותם  הוא  ברוח  שנרמזים  מה  כי  הוא,  שבהם,  השלישי 

יעקב  רוח, הנה תפארת הוא בחי' שלישי, כמו  תפארת שהוא בחי' 

ברוח האות  נרמז  ויצחק  גם מאברהם  לכן  שהי' השלישי שבאבות, 

השלישי שבהם וכו', ע"ש.

*( ראה זהר חלק ג' דף יא, א. מאורי אור מערכת ו. וראה הביאור 

לעיל סימן ד. ו. הטעם שיעקב נרמז באות ו.

תורה  לקוטי  א.  שב,  דף  ג  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זוהר  ראה   )12

דברים ה, א. לעיל סימן ד הערה 3.

חידושים  יצחק,  לוי  תורת  קנט.  סימן  לקמן  ראה  רחמים,  בחי'   )13

וביאורים בש"ס עמוד שפו וז"ל: רחמים שהוא ר"ח גי' יצחק, מי"ם 

חסד, כמ"ש במאורי אור, ע"ש.

בגימטריא   )208( “רח"  אותיות  נוט',  הוא  “רחמים"  תיבת  פירוש: 

“אברהם",  על  מרמז  חסד  הוא  “מים"  ואותיות  גבורות,   – “יצחק" 

וגבורה.  דיעקב בחי' רחמים ותפארת, והוא מיזוג ושילוב של חסד 

ראה עד"ז לקמן סימן קלא. לעיל סימן קכג הערה 35. ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ב סימן קלח. חלק א' סימן כא. כב. רמב.

14( ראה ברכות לג, א. הענין ד"גבורות גשמים" הוא: דאף שגשמים 

הו"ע של השפעת חסד, אבל השפעת החסד היא באופן של גבורה – 

ובשתי אופנים: )א( באופן של צמצום, טיפין טיפין, וכל טיפה בפ"ע, 

כמארז"ל )בבא בתרא טז, סע"א( “אלמלי שתי טיפין יוצאות מדפוס 

אחד מטשטשות את הארץ". )ב( באופן של תגבורת החיות.

15( תפלת שמונה עשרה )וראה לעיל סימן ט ביאור הפסוקים(.

16( איכה ג, כב.

17( איוב לז, ו.

אם  והי'  שמע  דקריאת  שני'  בפרשה  הוזכר  מטר  נתינת  “ולכן   )18

שמוע שהיא לנגד גבורה" )תורת לוי יצחק כאן(.

19( עקב יא, יז.

20( משלי כה, יד. ופירש"י: נשיאים ורוח, כאשר יהי' תוחלת שוא, 

כשהשמים מתקשרים בעבים, והרוח נושבת ואדם מצפה שיבא גשם 

ולא בא כו'.

מצו"ד: נשיאים, עננים ע"ש שמנשאים עצמם למעלה.

21( ראה בראשית רבה )פ' נו, א( עה"פ )וירא כב, ד( וירא את המקום 

מרחוק, מה ראה ענן קשור בהר.

וע"ש  אלקים".  נשיא  אברהם  וסי'  החסדים  מצד  “נשיא  וז"ל:   )22

בפי' יאיר נתיב אות לז. ה' פעמים* חסד בגי' נשיא )5 × 72 = 360, 

ועם הכולל 361, כמנין נשיא(.

*( כנגד ה' חסדים, חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'. ראה הביאור 

סידור עם דא"ח עמוד רב. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קי.

נשיא ע"ש, ובזה"ק פרשת וישב דף קפ"א ע"ב23 ונשא 

מסטרא דאברהם(.

ורוח מתפארת, דיעקב.
וגשם מגבורה, אין.

ואם בא להזכיר )היינו טל ורוח( מזכיר, כי הרי מטר 

שצריך להזכיר, הנה גם בו נרמז טל ורוח, כי מטר ר"ת 

מטר טל רוח.
בחי'  שהם  ורוח  טל  שיזכיר  שעי"ז  לומר,  יש  גם 

זה לתועלת המטר  יהי'  חסד ורחמים עם מטר גבורה, 

דגבורה, כי החסד ורחמים24 ימתיקו אותו.

מט"ר ט"ל רו"ח הוא מספר25 תק"ב, מספר ימי שני 

חיי26 אברהם יצחק ויעקב.

 – רחל  כי  רח"ל,  הוא  רוח  טל  מטר  תיבות  וסופי 

מלכות27, נבנית28 ומקבלת מכל הג' קוין – חסד, גבורה, 

תפארת. כמ"ש29 ידיך עשוני ויכוננוני, שהם הג' ידות, 

גדולה, חזקה, רמה – חסד, גבורה, תפארת30 וכו'.

23( וז"ל: )ישעי' נב, יג( “הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד... 

נשא מסטרא דאברהם, וגבה מסטרא דיצחק, מאוד מסטרא דיעקב" 

ע"ש. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קנח )עמוד 236(.

24( ראה עד"ז לעיל סימן קיח הערה 11. לקמן סימן קנג. ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק א' סימן סב. קמב.

25( ראה גם לקמן סימן קעג.

26( אברהם )חיי שרה כה, ז( קע"ה )175(, + יצחק )שם לה, כח( ק"פ 

)180(, + יעקב קמ"ז )147( = 502, תק"ב.

27( פירוש: ראה אגרת התשובה פרק ד, דהד' אותיות דשם הוי' הם: 

והבנה(,  )השכל  בינה  הוא  ה' ראשונה  אות  )אמונה(,  י' חכמה  אות 

דיבור  )בחי'  מלכות  אחרונה  ה'  אות  מדות(,  )הששה  ז"א  ו'  אות 

ומעשה(. ע"ש.

בשלח  שצז.  עמוד  בהעלותך  התורה  אור  ראה   – בחסידות  ומבואר 

עמוד תסח. ועוד )עפ"י מש"כ בזוהר חלק ג' – רעיא מהימנא – דף 

ם הקטנה  ם הגדולה לאה" נוט' “ה-גדולה", וׁשֵ רמד, ב( דמש"כ “ׁשֵ

רחל" נוט' “ה-קטנה", ו"לאה" ה-גדולה מרמז לבחי' בינה, ו"רחל" 

ה-קטנה מרמז לבחי' מלכות )דיבור ומעשה(.

ראה לקמן סימן קכט הערה 7. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ט 

עמוד ד ואילך.

28( פירוש: דבחי' חסד גבורה ותפארת – שהם עיקרי המדות, – הם 

נותנים חיות למלכות. וראה לקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמוד ב, 

דה"מדות"  ע"ש.  ומעשה  דיבור  במחשבה  העבודה  מלכות  דבחי' 

חיות  נותנים  והם  ל"ת,  ומצות  עשה  דמצות  השורש  הוא  חג"ת,   –

להמצות, )ראה תניא פרק ד(.

29( תהלים קיט, עג. ראה הביאור לעיל סימן ב.

30( “והאבות הניח רושמים ברחם הנוקבא כמ"ש בע"ח שער הירח 

פ"ג ע"ש" )תורת לוי יצחק כאן(.

ראה גם תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שנו וז"ל: 

בנין המלכות הוא מחג"ת שהם הג' ידות, גדולה חזקה רמה, כמ"ש 

בלקוטי  ועיין  ידיך.  כוננו  אדני  מקדש  וכתיב  ויכוננוני,  עשוני  ידיך 

תורה בהביאור דנשא דרוש הראשון ע"ש. ]לקוטי תורה נשא כא, ב 

ואילך. ועיג"כ אור התורה שם עמוד רלח. רלח*.[

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד פד



כו

ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  ויהי   – א  מא, 
חולם והנה עומד על היאור

)א(  פירושים:  ב'  שבזה  ימים"1.  שנתיים  מקץ  "ויהי  א. 
לפנ"ז  שהיו  ימים"  ה"שנתיים  סוף  סוף2,  מלשון  "מקץ" 
)בס"פ וישב(, סוף הגלות דיוסף בבית האסורים, )ב( "מקץ" 
מלשון התחלה3, התחלת ה)שנתיים( ימים שאודותם מסופר 
בהמשך הפרשה, התחלת הגאולה דיוסף ש"מבית האסורים 
כמאמר  כו',  האוצרות  כל  אסיפת  גם  כולל  למלוך"4,  יצא 
רז"ל5 "שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים . . ואחת גנוזה 
לצדיקים לעתיד לבוא", די"ל, שנכלל ב"רכוש גדול" שזוכים 
ע"י העבודה במשך אריכות הגלות, במכש"כ וק"ו מה"רכוש 

גדול"6 דיציאת מצרים.
ו"קץ9  דשמאלא"8,  "קץ   – והחסידות7  הקבלה  ובלשון 
והעלאת  בירור  ע"י  כי   – בזה  זה  קשורים  ושניהם  הימין"10. 
קץ  נעשה  דשמאלא",  ב"קץ  שנמצאים  הקדושה  ניצוצות 

הגלות11, "קץ שם לחושך"12, ובאים ל"קץ הימין"13.
תורה"14  של  ב"יינה  גם  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 

1( להעיר מאור התורה ריש פרשתנו ש"שנתיים ימים" קאי על ב' בחי' שנה, בנוקבא 

ובדכורא, שנת הלבנה ושנת החמה. ויש לקשר לשנה זו )ה'תשמ"ט( – שנת העיבור, 

החיבור דשנת החמה ושנת הלבנה, "שנתיים ימים" ביחד.

2( פירוש רש"י ריש פרשתנו.

3( ראב"ע שלח יג, כה. ועוד. וראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 198 ואילך. ושם נסמן.

4( קהלת ד, יד ובפירוש רש"י.

5( פסחים קיט, א. ושם נסמן.

6( לך לך טו, יד.

7( ראה אור התורה ריש פרשתנו.

8( זהר פרשתנו קצג, ב. קצד, א.

9( לשון הפסוק סוף דניאל. וראה זח"א נד, סע"א. סב, ב. ובכ"מ.

10( לקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק.

11( וי"ל ש"שנתיים ימים" רומז גם לב' האופנים הכלליים שבגלות )שצריך לעשות להם 

קץ וסוף( – גלות רוחני וגלות גשמי.

כלומר: אף שבפרטיות ישנם ריבוי אופנים בגלות – הגלות אצל שבעים אומות העולם, 

ד' הגלויות וכו', הרי, באופן כללי נחלקים לשתים: גלות רוחנית וגלות גשמית.

ולהעיר, שגם במאורע שהביא להתחלת הגלות – "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" 

– היו ב' אופנים אלו: גלות גשמית – שהוציאוהו מהסעודה, וגלות רוחנית, היפך אהבת 

ישראל )שהלשין על בני ישראל(, שמסתבר לומר שהי' אצלו עוד לפני המאורע )אם כי 

באופן של קטנות, כמרומז בשמו "בר קמצא"(.

12( איוב כח, ג. וראה אור התורה שם עמוד שלט ואילך.

13( להעיר מהשייכות לימי חנוכה – "שזהו ענין עד שתכלה רגל מן השוק, להעלות בחי' 

רגל השמאלי שמתלבש בקץ דשמאלא, ואז יהי' קץ הימין" )אור התורה ריש פרשתנו(.

14( "היום יום" כ"ט שבט.

שבפירוש רש"י15 "כל לשון קץ סוף הוא" – שב"סוף" נכלל 
"קץ  בירור  ה"סוף"  ע"י  כי  הימין",  "קץ  גם  קץ",  לשון  "כל 

דשמאלא" שבסוף הגלות, באים ל"קץ הימין"16.
ויגש,  דפרשת  ה(קריאה  )להתחלת  באים  לזה  ובהמשך 
במנחת שבת17 "ויגש אליו יהודה", כמבואר בדרושי חסידות18 
יוסף(  )ענינו של  יוסף ליהודה הו"ע סמיכת גאולה  שהגשת 
 – פשוטו  מידי  יוצא  ענין  ואין  יהודה(,  של  )ענינו  לתפלה 
בנ"י  שמתפללים  לתפלה  ממש  בסמיכות  באה  שהגאולה 

"ותחזינה עינינו בשובך לציון", תיכף ומיד ממש.
 משיחות ש"פ מקץ, שבת )ז( חנוכה ה'תשמ"ט

– תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ב עמוד 77-78

לפני  רחמים  לכם  יתן  שדי  ואל   – יד  מג, 
האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין 

ואני כאשר שכלתי שכלתי

שדי  ואל  בגליות  קראה  פתר  לוי  בן  יאשי'  ר'  בב"ר  ב. 
הקב"ה  האיש,  לפני  לרחמים,  אותם  ויתן  רחמים,  לכם  יתן 
אחיכם  את  לכם  ושילח  שמו,  ה'  מלחמה  איש  ה'  שנאמר 
ובנימין,  יהודא  שבט  זה  בנימין  ואת  השבטים,  עשרת  אלו 
ואני כאשר שכולתי שכלתי, שכלתי בחורבן ראשון שכלתי 
בחורבן שני, כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני לא אשכל 

עוד עכ"ל.
ויש להקשות שכלתי בחורבן ראשון ושני כו' היאך רמיזא 
אלא דקשה לבעל המדרש איך סיים יעקב בדבר רע שאמר 
יסורין  תחילתן  הצדיקים  הלא  שכלתי  שכלתי  כאשר  ואני 
בחורבן  שכלתי  כאשר  הביאור  הוא  כך  אלא  שלוה,  וסופן 
ראשון ושני אז שכולתי כלומר נגמר השיכול ולא אשכול עוד 

כי השיכול סיבת התיקון והנה הוא טוב מאד.
וזהו שאמר יעקב ואל שדי כשרמז על החורבנות כשיהי' 
די להצרות אז וזרח אור משיח שחתימת' ג"כ שד"י כי שדי 

ר"ת "שלמה "דוד "ישי.
של"ה

15( הביאור בפשוטו של מקרא – "מדוע מאריך רש"י בפירוש תיבת מקץ שמצינו כמה 

פעמים לפני זה )ועוד דיוקים( – ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 196 ואילך.

16( לקוטי שיחות שם עמוד 201.

17( זמן הקשור במיוחד עם תכלית השלימות דשבת – "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים" )ראה המשך תרס"ו עמוד תקמב(.

18( ד"ה ענין הגשת יהודה ליוסף תרכ"ט. ד"ה ויגש אליו יהודה תרס"ו. ובכ"מ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מקץ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc migqt(iyily meil)
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כז uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k oey`x meil inei xeriy

ß elqk f"k oey`x mei ß

àî(à)äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL õwî éäéå©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−
:øàéä-ìò ãîòŸ¥¬©©§«Ÿ

i"yx£ıwÓ È‰ÈÂ∑'קץ' לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', ,ּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ
הּוא  קרּויים ∑È‰ŒÏÚ‡¯.סֹוף אינם נהרֹות ׁשאר ּכל ««¿…ְְְִֵָָָָ

מּנילּוס,יאֹורים  חּוץ יאֹורים , עׂשּויין הארץ ׁשּכל מּפני ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

אדם  ּבידי ּומׁשקה יאֹורים ּבתֹוכם עֹולה ונילּוס , ְְְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשאר  ּתדיר ּבמצרים יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָאֹותם,

.ארצֹות  ֲָ

(á)äàøî úBôé úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−
:eçàa äðéòøzå øNa úàéøáe§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«

i"yx£‰‡¯Ó ˙BÙÈ∑ הּׂשבע לימי הּוא ּבחברּתּהסימן צרה ּברּיה עין ׁשאין לזֹו, זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות ,. ¿«¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
eÁ‡a∑אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, מריׁש"ק ."ּבאגם, »»ְְְֲִֶַַַָָ

Â‰‡א  ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe ÔÈL ÔÈz¯z ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿≈¿ƒ«¿…»≈¿»
:‡¯‰ ÏÚ Ì‡»̃≈««¬»

Ô¯ÈtLב  Ô¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ¯Na ÔÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ»¿»¿»¿»¿«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.õwî éäéå (à.xrv oFWl FxnF` mrh ©§¦¦¥©©§§©©
r iMzElB zAq aaFql ligzi dY ¦©¨©§¦§¥¦©¨

dxfbp xaM zElBdW mbde .mixvn¦§©¦©£©¤©¨§¨¦§§¨
Exn` `ld ,zFIpFncw mipXn FzxfB§¥¨¦¨¦©§¦£Ÿ¨§
mixvnA didIW xfbp `l iM EpizFAx©¥¦Ÿ¦§©¤¦§¤§¦§©¦
EazMW FnkE ,lfxAd xEM `EdW¤©©§¤§¤¨§
FnkE (:'i) zAW zkQnA zFtqFYd©¨§©¤¤©¨§
(daEWY zFkld e"t) c"a`xd azMW¤¨©¨©£©¦§§¨
dOn xzFi xrvl EtiqFd mixvOd iM¦©¦§¦¦§©¥¥¦©

:'Fbe EPre mEcare aEzMd xn`X¤¨©©¨©£¨§¦§
ãBòarx zxFUA cvl xrv oFWl xn`̈©§©©§©§©¨¨

zxvA xv Fl lFkiaM d"awd iM¦¦§¨¨§¨©
l"f EWxCX dOn cnlE `ve ,FnlFr¨§¥§©¦©¤¨§
`le (k ci zFnW) wEqRA (:i dNbn)§¦¨©¨§§Ÿ

:'Fbe df l` df axẅ©¤¤¤§
ãBòwiCv FzF` lW Fxrvl fnxi¦§Ÿ§©£¤©¦

mipW 'a EnlXW cr aMrzPW¤¦§©¥©¤¨§¨¦
f` iM miwWOd xU lW FnFlg xg ©̀©£¤©©©§¦¦¨
't x"a) l"f mxnF`M z`vl Fl did̈¨¨¥§§¨
ipYxkf m` iM xn`W liaWA l"fe (h"t§¦§¦¤¨©¦¦§©§©¦
ixd ,mipW 'a EtQezp ipYxMfde§¦§©§©¦¦§©§¨¦£¥
`vnze ,xrSA mipW 'a Fl EtiqFdW¤¦¨¦©©©§¦§¨
mU uw uTn idie (mW) l"f Exn`W¤¨§¨©§¦¦¥¥¨
idie KxCd df lr oEki df itlE .KWgl©Ÿ¤§¦¤§©¥©¤©¤¤©§¦
uw `xwPW rxd xvi `EdW uw zAQn¦¦©¥¤¥¤¨©¤¦§¨¥
wiCv lW Fxrvl dAq `Ede xUA lM̈¨¨§¦¨§©£¤©¦
zNgY oM mB Epgexd dfaE .mini mizpW§¨©¦¨¦¨¤¦§©§©¥§¦©
FnFlgl `EdW mizpW lW oFAWgd df¤©¤§¤§¨©¦¤©£
sqFi zxikf onf didW miwWOd xU lW¤©©©§¦¤¨¨§©§¦©¥
xn`W liaWA mipW 'a mrhe ,daFhl§¨§©©¨¦¦§¦¤¨©
rpn dxikf lM cbpM ipYxMfde ipYxkf§©§©¦§¦§©§©¦§¤¤¨§¦¨¨©

onf `EdW dpXd W`xA FpFxkf 'd¦§§Ÿ©¨¨¤§©
:oFxMGd©¦¨

ãBòxnFl mizpW uTn FxnF`A fnxi¦§Ÿ§§¦¥§¨©¦©
xU EnlgW Fnvr onGA didW¤¨¨©§¨©§¤¨§©
onf `EdW mitF`d xUe miwWOd©©§¦§©¨¦¤§¨
xAci `le wcFv xaC ciBi mFlgdW¤©£©¦¨¨¥§Ÿ§©¥

:`eẄ§
äòøôezNgY `EdW cvl dPd .mlg ©§ŸŸ¥¦¥§©¤§¦©

mlg xnFl Kixv did drcFdd©¨¨¨¨¨¦©¨©
aEzMd ok` .drxR mlgIe F` drxR©§Ÿ©©£Ÿ©§Ÿ¨¥©¨
dWxRA xRQW oFW`x oipr l` aqEn¨¤¦§¨¦¤¦¥©¨¨¨
,miwWOd xU lW FnFlg dncTW¤¨§¨£¤©©©§¦
.mlFg oM mB drxtE xnFl siqFd Fpiprl§¦§¨¦©©§Ÿ©¥¥
`l miwWOd xU m` iM dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¦¦©©©§¦Ÿ
mBW 'd dUr FnFlg ici lr Fxkfl dvẍ¨§¨§©§¥£¨¨¤©
FgxM lrA aIgzp dfaE mlgi drxR©§Ÿ©£Ÿ¨¤¦§©¥§©¨§
KxCd df lr `Ed aEzMd xErWe .Fxkfl§¨§§¦©¨©¤©¤¤
'Fbe uTn idie miwWOd xU xkf `le§Ÿ¨©©©©§¦©§¦¦¥§
xU xAcie 'Fbe mlFg `Ed mB drxtE©§Ÿ©¥§©§©¥©
mWe 'Fbe xn`l FgxM lrA miwWOd©©§¦§©¨§¥Ÿ§§¨

:'Fbe Epl xYtIe 'Fbe EpY ¦̀¨§©¦§¨¨§
ãBòmizpW iM xnFl oEkIW xWt ¤̀§¨¤§©¥©¦§¨©¦

zEcinzA mlg drxtE minï¦©§ŸŸ¥¦§¦
mlgW rcFi did `NW `N` df mFlg£¤¤¨¤Ÿ¨¨¥©¤¨©

:gkW `le mlg mizpW sFqlE§§¨©¦¨©§Ÿ¨©
ãBòxnFl mlg drxtE FxnF`A dvxi¦§¤§§©§ŸŸ¥©

WiBxd FnvrA drxR mBW¤©©§Ÿ§©§¦§¦
FzF`x cvl mFlg mlFg did iM FnFlgA©£¦¨¨¥£§©§
WiBxd x`a` xW`M mi`ltn mixaC§¨¦ª§¨¦©£¤£¨¥¦§¦
mlFrA mieFdd mixaCdn df oi` iM¦¥¤¥©§¨¦©¦¨¨

aEzMd zpEke mFlg `N` df oi`e§¥¤¤¨£§©¨©©¨
mFlgd ipniq ciBdl `id Ff drcFdA§¨¨¦§©¦¦¨¥©£
mc`d WiBxi xW`M `Ede ,wChvi xW £̀¤¦§©¥§©£¤©§¦¨¨¨
oigadl FYrcA mlW `Ed iM mFlgA©£¦¨¥§©§§©§¦
`NW mixaC zrcl liMUIW cr xaC̈¨©¤©§¦¨©©§¨¦¤Ÿ
mlFg `Ed iM WiBxie uiwdA zFid okYi¦¨¥¡§¨¦§©§¦¦¥
zrCd lEAlA FnFlg oi` iM ciBi df¤©¦¦¥£¦§©©©
`N` FA ElNrzi zFgExe lkVd aEAxre§¦§©¥¤§¦§©§¤¨
dlrnl mipFilr FzF` miricFn¦¦¤§¦§©§¨

:zFcizra dxez £¦
.'Bâå úìò øàéä ïî (áxnFl Fl did ¦©§ŸŸŸ§¨¨©

on iM xF`Id on zFxR raW zFlFr¤©¨¦©§¦¦
mFwn KM xg`e dlFrd xiMfi iE`xd̈¨©§¦¨¤§©©¨¨
lM iM xnFl oEkIW ilE`e .mXn dlFrW¤¤¦¨§©¤§©¥©¦¨
miCwd dfle .xF`id on dzid ozied£¨¨¨¨§¨¦©§§¨¤¦§¦
dfle ,EPOn dEdzOd KM xg`e dEdnd©§©¤§©©¨©¦§©¤¦¤§¨¤
zFlFr zFxR raW dPde xnF` did m ¦̀¨¨¥§¦¥¤©¨
Exar zFxRd iM rnWPd didi xF`id on¦©§¦§¤©¦§¨¦©¨¨§

On Elre xF`id KxCxF`idn `le EP ¤¤©§§¨¦¤§Ÿ¥©§
raW zlr xF`id on xn` dfl ,E`vnp¦§§¨¤¨©¦©§ŸŸ¤©
WiBxd dGnE ,E`vnp EPOOW xnFl zFxR̈©¤¦¤¦§§¦¤¦§¦
FnkE mFlg mlFg `Ed iM oM mB©¥¦¥£§
.mlg drxtE ('`) wEqRA iYWxRW¤¥©§¦©¨©§ŸŸ¥
iM ciBdl df d`xn EdE`xdW mrhe§©©¤¤§©§¥¤§©¦¦
`Ede ,zFpFinCd 'a EEdzi Fnvr xF`idn¥©§©§¦§©©¦§§
raWe raU ipW raW mdW sqFi xzRW¤¨©¥¤¥¤©§¥Ÿ©§¤©
xF`idn miEdzn md mdipWE arx ipW§¥¨¨§¥¤¥¦§©¦¥©§
d`x dfle dlri `l F` dlri m` Fnvr©§¦©£¤Ÿ©£¤§¨¤¨¨
dzid ozied zFxRd iM mFlgA©£¦©¨£¨¨¨¨§¨

:xF`idnb dxez ¥©§



uwnכח zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k oey`x meil inei xeriy

(â)øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
úBøtä ìöà äðãîòzå øNa úBwãå äàøî úBòø̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−

:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ
i"yx£¯Na ˙Bw„Â∑,ּבלע"ז .'ּדק'לׁשֹון טינבי"ש ¿«»»ְְַַַ

(ã)øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä äðìëàzå©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈
õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä òáL úà¥µ¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£‰ÏÎ‡zÂ∑ נׁשּכחת הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא הרעב סימן .ּבימי «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷a§¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰˜a∑ ּבלע"ז .ּבלע"ז שיינ"ש ∑B‡È¯a˙.טואיד"ל ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

(å)úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
:ïäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙Ùe„Le∑ ּוׁשקיפן' ּבלע"ז, הּדלת השלייד"ש עלֿידי ּתמיד החבּוט מׁשקֹוף לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו  ׁשּקֹורין ∑˜„ÌÈ.הּמּכה מזרחית, .ביש"א רּוח ַַָָָ»ƒְִִִֶַָ

(æ)íéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðòìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

i"yx£˙B‡È¯a‰∑ ּבלע"ז ÌBÏÁ.שיינ"ש ‰p‰Â∑חלֹו נׁשלם לפניו והּנה ׁשלם לפֹותרים ם והצר. «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

(ç)-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø íòtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨
íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ

:äòøôì íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
i"yx£BÁe¯ ÌÚtzÂ∑ מקׁשקׁשת רּוחּה', 'ּומּטרּפא «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמֹון  אֹומר:,ּבתֹוכֹו הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר (דניאל ְְְְֲִֵֶַַַ
ׁשכחת  ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו לפי רּוחֹו", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ"וּתתּפעם

ּפתרֹונֹו והעלמת הּנחרים ∑ÈnË¯Á.(ב"ר)החלֹום ְְֲֲִַַַָ«¿À≈ִִַָ

ÔÓג  ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ Ô¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«»»√»¿»»¿»«¿≈ƒ
ÔÓ˜Â ¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡¯‰«¬»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿»¿»»

:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ô¯B˙c ÔB‰ÈÏ·˜Ï¿ƒ¿≈¿»«≈«¬»

Na¯ד  Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtL ‡z¯Bz Ú·L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰Ú¯t ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏaL‡ה  Ú·L ‡‰Â ˙eÈz ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Ô·ËÂ ÔÓÈht „Á ‡È˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìecו  ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

iÏaL‡ז  Ú·L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Ú¯t ¯Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

e˜¯‡ח  ÁÏLe dÁe¯ ‡t¯hÓe ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
¯LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰Ú¯Ù ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰Ú¯ÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øàéä ïî ïäéøçà úBìò (âWExR Ÿ©£¥¤¦©§Ÿ¥
mzE`ivn lMW EpazMW ot` lr©Ÿ¤¤¨©§¤¨§¦¨
on xn` `NW mbde .did xF`id on¦©§¨¨©£©¤Ÿ¨©¦
zFpFW`xA xn`W FnM zFlr xF`id©§Ÿ§¤¨©¨¦
`EdW odixg` zaY FxnF` lr Knq̈©©§¥©©£¥¤¤
zlgzd `Ed xF`idOW oFW`xd xcQM©¥¤¨¦¤¥©§©§¨©

:oziedc dxez £¨¨¨

.íBìç äpäå 'Bâå õ÷éiå (æiM ilE` ©¦©§§¦¥£©¦
FA xiMd `l milAXd mFlgA©£©¦¨¦Ÿ¦¦
didW aWFg dide mlFg did iM FnFlgA©£¦¨¨¥§¨¨¥¤¨¨
`lA FxiMde xaCd zExidA axl uiwdA§¨¦§Ÿ§¦©¨¨§¦¦§Ÿ
cnrW xg` `N` ,mlFgd KxcM lEAlA¦§§¤¤©¥¤¨©©¤¨©
,mlFg did iM rxtnl xiMd f` FzpXn¦§¨¨¦¦§©§¥©¦¨¨¥
`vn dPde drxR uwiIe FxnF` `Ede§§©¦©©§Ÿ§¦¥¨¨

`le mixaCd Eid mFlg iM Fnvr©§¦£¨©§¨¦§Ÿ
:uiwdAg dxez §¨¦

.'Bâå íúBà øúBt ïéàå (çmzF` xn` §¥¥¨§¨©¨
xn`W mbde ,zFnFlg 'a EidW cvl§©¤¨£©£©¤¨©
`AWM ,FnFlg z` cigi oFWl aEzMd©¨§¨¦¤£§¤¨
xnFl wCwC xzFR `vn `l iM ricFdl§¦©¦Ÿ¨¨¥¦§¥©
:mdl xzFR oi` zFnFlgd 'a lMW mzF`¨¤¨©£¥¥¨¤



כט uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k oey`x meil inei xeriy
מתים, ּבעצמֹותּבטימי ּבלׁשֹון (ׁשּׁשֹואלים עצמֹות הן 'טימי', ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

עצמֹות ארּמי  מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ,(.¯˙BtŒÔÈ‡Â ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ¿≈≈
‰Ú¯ÙÏ Ì˙B‡∑,לפרעה לא אבל אֹותם, היּו ּפֹותרים »¿«¿…ְְְֲִַָָָֹֹ

קֹורתֿרּוח  לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
מֹוליד,,ּבפתרֹונם  אּתה ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ

קֹובר' אּתה ּבנֹות .(ב"ר)ׁשבע ֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעה  לא אבל אֹותם, היּו ח)ּפֹותרים מא, (רש"י ְְְֲִַָָָֹֹ
ׁשּבפׁשטּות ה  (אף יֹוסף ׁשל ּפתרֹונֹו את הּציעּו לא חרטּמים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻ

ׂשבע), ּתקּופת על רֹומזֹות ּבריאֹות וׁשּבלים טֹובֹות ְְְְֳִִִַַַָֹּפרֹות
הּטֹובֹות, הּפרֹות לצד הרעֹות הּפרֹות עמדּו ּבחלֹום ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָׁשהרי

אחת  ּובעֹונה היּוּבעת לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות ׁשבע אמרּו לכן . ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים יּולדּואחתמסּפר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשל  (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו לפי א אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלֹו

הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו אחת יֹוסף ׁשהרי ּבכפיפה , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּובׁשנֹות  הרעב, ׁשנֹות ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ְְְְְִִִִַַָָָָָֹּבׁשנֹות

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו ְְְִֶֶַַָָָָָָָֹהרעב

(è)éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾
:íBiä øékæî éðà£¦−©§¦¬©«

(é)úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä øN©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«

(àé)Léà àeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®¦²
:eðîìç Bîìç ïBøúôk§¦§¬£Ÿ−¨¨«§

i"yx£BÓÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑לֹו ודֹומה לנּו, ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי .חלֹום ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

(áé)-øtñpå íéçahä øNì ãáò éøáò øòð eðzà íLå§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤
:øút Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«

i"yx£„·Ú È¯·Ú ¯Ú∑ ׁשאין הרׁשעים, ארּורים ««ƒ¿ƒ∆∆ְֲִִֵֶָָ
ּבּזיֹון  ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, ׁשֹוטה ∑Ú¯.טֹובתם ְְְִִִֵֶַָָָָ««ֶ

לגדּלה ואין  לׁשֹוננּו∑È¯·Ú.ראּוי מּכיר אפּלּו .אינֹו ְְִֵָָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ

„·Ú∑ מצרים ּבנימּוסי ולא וכתּוב ,מ ֹול עבד ׁשאין ∆∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ׂשרים ּבגדי רא"ם (לֹובׁש ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: ‡LÈ.)ספרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָƒ

BÓÏÁk∑לענינֹו וקרֹוב החלֹום .לפי «¬…ְְְְֲִִַָָ

È˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ (ÌÚ) È˜L ·¯ ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯k„Ó ‡‡ ÈÁ¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

hÓa¯˙י  È˙È ·‰ÈÂ È‰B„·Ú ÏÚ Ê‚¯ ‰Ú¯t«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
:ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

e‰Â‡יא  ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
:‡ÓÏÁ dÓÏÁ Ô¯LÙk ¯·b¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»

Ï¯·יב  ‡„·Ú ‰‡¯·Ú ÌÏeÚ ‡nÚ Ôn˙Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
˙È ‡Ï ¯LÙe dÏ ‡ÈÚzL‡Â ‡iÏBË»̃«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

:¯Lt dÓÏÁk ¯·b ‡ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

BøîBàåxnFl d`xp ,Kxv `ll drxtl §§§©§Ÿ§ŸŸ¤¦§¤©
drxtl FxnF`A aEzMd oEkIW¤§©¥©¨§§§©§Ÿ
Fpi` drxR mW iM `Ed rEci xaC iM¦¨¨¨©¦¥©§Ÿ¥
dfle ,zEklOd mW `N` mvrd mW¥¨¤¤¤¨¥©©§§¨¤
drxR miwWOd xU eil` xACW `vnY¦§¨¤¦¥¥¨©©©§¦©§Ÿ

IW xqEOdn oi`e 'Fbe svwmW xiMf ¨©§§¥¥©¨¤©§¦¥
`EdW i`Ce `N` df xcqM eiptA KlOd©¤¤§¨¨§¥¤¤¤¨©©¤
i"yx) ,l"f Exn` oke ,dkElOd mW¥©§¨§¥¨§
mrh zzl `A dYrnE (c"l miNdY§¦¦¥©¨¨¨¥©©
cvl iM ,Flv` mpFxzR lAwzp `l dOl̈¨Ÿ¦§©¥¦§¨¤§¦§©
x"a) l"f Exn`e KlOl did mFlgdW¤©£¨¨©¤¤§¨§
EciBi miklOd zFnFlg iM (h"t 't¦£©§¨¦©¦
,zEklOd zEllkl mirbFPd mixaC§¨¦©§¦¦§¨©©§
mixzFR Eid `l mde ,zpzFp oM zrCde§©©©¥¤¤§¥Ÿ¨§¦

mipFxzR `N` zEklOl rbFPW oFxzR¦§¤¥©©©§¤¨¦§¦
drxtl Exn` (mW) l"fxe .zFhFicd lW¤¤§§©©¨¨§§©§Ÿ
,Fl mpFxzR lAwzn did `NW¤Ÿ¨¨¦§©¥¦§¨
xnF` did m` mirnWp Eid mdixace§¦§¥¤¨¦§¨¦¦¨¨¥

:Fl 'Fbe xzFR oi`eh dxez §¥¥§
.'Bâå øîàì 'Bâå øN øaãéå (èmrh ©§©¥©§¥Ÿ§©©

`le z` FxnF` mB ,xn`l FxnF`§¥Ÿ©§¤§Ÿ
gkpl eil` xAC `NW ilE`e .l` xn`̈©¤§©¤Ÿ¦¥¥¨§Ÿ©
,drxtl xn`l mixvn inkgl `N ¤̀¨§©§¥¦§©¦¥Ÿ§©§Ÿ
xYqp KxC md eixaC lMW `vnY dfle§¨¤¦§¨¤¨§¨¨¥¤¤¦§¨
:xYqp oFWl oYIe svw drxR ,gkFpl `lŸ§¥©©§Ÿ¨©©¦¥§¦§¨

ãBòi`hg z` xn`l FxnF`A dvxi¦§¤§§¥Ÿ¤£¨©
ip`W aWgY `NW KxCd df lr©¤©¤¤¤Ÿ©§Ÿ¤£¦
KlOd ixEQIn ilr xar xW` z` xkFf¥¤£¤¨©¨©¦¦¥©¤¤

izEzigR xnF` ip` dAxc` `N ¤̀¨©§©¨£¦¥§¦¦
`Ede ,`hFgd `Ed ip` iM ipFrxbe§¦§¦¦£¦©¥§
wCwce .'Fbe i`hg z` xn`l FxnF`§¥Ÿ¤£¨©§§¦§¥

zr `Ed iM mFId xnFlzlEf iM KxSd ©©¦¥©Ÿ¤¦©
,mizEgRd eiUrn oFxkf milrn did df¤¨¨©£¦¦§©£¨©§¦
ricFd `NW dOl mrh ozp dfA mB©¨¤¨©©©¨¨¤Ÿ¦©
lr eilr lHOd aEIgM mcTn xaCd©¨¨¦Ÿ¤©¦©ª¨¨¨©
,dfM Wcg xaC ricFdl KlOd iaFxw§¥©¤¤§¦©¨¨¨¨¨¤
xn`e ,FpFibW cFr xiMfdl Fl did `l iM¦Ÿ¨¨§©§¦¦§§¨©
eipirA aEWg iM xnFl miAx oFWl i`hg£¨©§©¦©¦¨§¥¨
.miAx mi`hgl EdEUr xaM xW` z ¤̀£¤§¨¨©£¨¦©¦
df `hgl mB fnxl oEMzPW ilE` F`©¤¦§©¥¦§Ÿ©§¥§¤
oFWl xn` dfl dYr cr drcFdd rpOW¤¨©©¨¨©©¨¨¤¨©§

:i`hg miAxi dxez ©¦£¨©



uwnל zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ipy meil inei xeriy

(âé)épk-ìò áéLä éúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−
:äìú Búàå§Ÿ¬¨¨«

i"yx£ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰∑ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ
קצר  מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר:
לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשֹון

ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי
הם  לעׂשֹות, ׁשעליו מי על קצרים, מקראֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל

הּדבר  את .סֹותמים ְִֶַָָ

(ãé)øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
:äòøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå çlâéå©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£¯Ba‰ŒÔÓ∑ הּסהר ּבית ּכמין ,מן עׂשּוי ׁשהּוא ƒ«ְִִֵֶַַָֹ
ואף ּגּמא  הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא "ּבֹור" ּכל וכן , ְְְְִֵֶַַָָָָֻֻ

מים  ּבֹו אין ּבלע"ז אם פוש"י ּבֹור, ∑Ál‚ÈÂ.קרּוי ְִִֵַַַָ«¿««
הּמלכּות ּכב מּפני  .(ב"ר)ֹוד ְְְִֵַַ

ß elqk g"k ipy mei ß

(åè)ïéà øúôe ézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´
éìò ézòîL éðàå Búàøzôì íBìç òîLz øîàì E Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬Ÿ

:BúàŸ«
i"yx£B˙‡ ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz∑ חלֹום ותבין ּתאזין ƒ¿«¬ƒ¿……ְֲֲִִַָ

אֹותֹו ּכמֹו:∑ÚÓLz.לפּתר והאזנה, הבנה לׁשֹון ְִֹƒ¿«ְְְֲֲַָָָָ
אנטינדר"א  לׁשֹונֹו", תׁשמע לא "אׁשר יֹוסף", ְְֲִֵֵֶַַֹ"ׁשֹומע

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr l zegiy ihewl)

לאמר עלי ׁשמעּתי טו)ואני הרמּב"ן(מא, ו,ּכתב (וארא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ
לאמר י) הּתֹורה ּבכל "לאמר" מּלת ּכי הּמפרׁשים אמרּו :ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

ּברּור  על להֹורֹות לאמר מּלת ּכי ּבעיני, והּנכֹון . . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹליׂשראל

ּכאן, ואף עכ"ל. ּברמז, ולא מסּפקת אמירה לא . . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהענין
רק  לא ודּיּוק: ּגמּור ּברּור על מֹורה "לאמר" ּתבת ְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהֹוספת

ּגמּור. ּבברּור "לאמר", ּגם אּלא ׁשמעּתי, ּבעלמא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑ מּׁשּלי החכמה ּפרעה ,אין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים .אּלא ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

‡˙È·יג  È˙È ‰Â‰ Ôk ‡Ï ¯Lt È„ ‡Ók ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
:·Ïˆ d˙ÈÂ ÈLenL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

È‰BËÈ‰¯‡Âיד  ÛÒBÈ ˙È ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
˙ÂÏ ÏÚÂ d˙eÒÎ ÈpLÂ ¯tÒÂ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

:‰Ú¯t«¿…

LÙe¯טו  ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡c ¯ÓÈÓÏ CÏÚ ˙ÈÚÓL ‡‡Â dÏ ˙ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

:d˙È ¯LÙÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

ÔÓטז  ¯a ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È ÛÒBÈ ·È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ·˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰Ú¯Ù„¿«¿…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Búà ïéà øúôe (åèFl EidW WExR Ÿ¥¥Ÿ¥¤¨
wcFv did `NW `N` mixzFR§¦¤¨¤Ÿ¨¨¥
FxnF` `Ede ,mixzFRd iR lr mFlgd©£©¦©§¦§§
xYtIW dfA dpEMde Fz` oi` xztEŸ¥¥Ÿ§©©¨¨¨¤¤¦§Ÿ

:mFlgd mr wChvIW oFxzR¦§¤¦§©¥¦©£
éðàåFxnF` zrcl Kixv .'Fbe iYrnW ©£¦¨©§¦§¨¦¨©©§

rnWY FxnF` cFr .xn`l¥Ÿ§¦§©
dide rnWIW mcw xYti `NW `hiWR§¦¨¤Ÿ¦§ŸŸ¤¤¦§©§¨¨

:mFlg xzFR Lilr iYrnW xnFl Fl©¨©§¦¨¤¥£
ïëàaIgl drxR mMgzPW `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¤¦§©¥©§Ÿ§©¥

zY ilAn mFlgd xYtl sqFi¥¦§Ÿ©£¦§¦¥
`Ed iM xnFl dprhA `aE ,zF`lYn ©̀§§¨¨§©£¨©¦

,zFnFlg xzFR `Ed iM Fcird eiR sqFi¥¦¥¦¦¥£
xYti F` ,dTlgn rpOi `l dYrnE¥©¨Ÿ¦¨©¥£ª¨¦§Ÿ
xW` lr aIgzi F` drxR lW FnFlg£¤©§Ÿ¦§©¥©£¤
EditA oi`e xzFR `EdW mc` ipA dOx¦¨§¥¨¨¤¥§¥§¦
Lilr iYrnW ip`e FxnF` `Ede ,dpFkp§¨§§©£¦¨©§¦¨¤
mFlg rnWY xnF` dY`W WExR xn`l¥Ÿ¥¤©¨¥¦§©£
zn`d xg` did oMW FnM ,FzF` xYtl¦§Ÿ§¤¥¨¨©©¨¡¤
'n) mitF`d xUe miwWOd xUl xn`W¤¨©§©©©§¦§©¨¦
xU mzQd onE ,'Fbe il `p ExRq ('f©§¨¦§¦©§¨©
mdW zFnM mixaCd ricFd miwWOd©©§¦¦©©§¨¦§¤¥
EciBi `l iM ogA drxR F` drxtl§©§Ÿ©§Ÿ¨©¦Ÿ©¦
`l m` car ixar xrpl zFnFlg eixÜ¨£§©©¦§¦¤¤¦Ÿ

aIgzi dYrnE ,FciBdl `Ed l`XW¤¨©§©¦¥©¨¦§©¥
wCvl drxR lW FnFlg xYtl¦§Ÿ£¤©§Ÿ§©¥

:eixaCfh dxez §¨¨
.'Bâå øîàì óñBé ïòiå (æèFaiWd 'iR ©©©¥¥Ÿ§¥¥¦

`Ed iM xn`l zazA orHX dnl§©¤¨©§¥©¥Ÿ¦
`l icrlA ,xYtl mFlg rnWl xnF`¥¦§Ÿ©£¦§Ÿ¦§¨¨Ÿ
iM `Ed xn`X dnE ,mixaCd oM Eid̈¥©§¨¦©¤¨©¦
lr zFnFlgl mipFxzR `ivni midl ¡̀Ÿ¦©§¦¦§¦©£©
xn` oMW EpivOW FnM mc` ipA ci©§¥¨¨§¤¨¦¤¥¨©
(mW) mitF`d xUe miwWOd xUl sqFi¥§©©©§¦§©¨¦¨
Exqgi `l 'iR mipxzR midl`l `ld£Ÿ¥Ÿ¦¦§Ÿ¦¥Ÿ©§§
`vni ilE` il ExRq xn`e mipFxzRd©¦§¦§¨©©§¦©¦§¨



לי uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ipy meil inei xeriy

(æé)ãîò éððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−
:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ

(çé)øNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈
:eçàa äðéòøzå øàz úôéå¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

(èé)úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt-òáL äpäå§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸
äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå ãàî øàz úBòøå§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨

:òøì íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©
i"yx£˙Blc∑:ּכמֹו יג)ּכחּוׁשֹות, ב ּככ (שמואל אּתה ּדאמנֹון "מּדּוע ּדל"? Na¯.ה ˙Bw¯Â∑'רּקֹות' לׁשֹון ּכל «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְַָ

חסרי  בלוא"ש ׁשּבּמקרא ּובלע"ז .ּבׂשר, ְְְִֵֶַַַָָָָ

(ë)òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©
:úàéøaä úBðLàøä úBøtä©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

(àë)-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà äðàázå©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤
:õ÷éàå älçza øLàk òø ïäéàøîe äðaø÷¦§¤½¨©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

(áë)äpäå éîìça àøàå|äð÷a úìò íéìaL òáL ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬
úBáèå úàìî ãçà: ¤−̈§¥¬Ÿ§Ÿ«

(âë)íéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®
:íäéøçà úBçîö«Ÿ§−©«£¥¤«

i"yx£˙BÓˆ∑'לקין 'נצן ותרּגּומֹו: ּכסלע, וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ּבלׁשֹון נצן,צנמא , ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּזרע  מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי הּנץ, אּלא ּבהן .אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãë)íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä ïòìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−
:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàå úBáhä©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

‰‡יז  ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡‡¬»»≈«≈«¬»

ÔÓÈhtיח  ‡z¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtLÂ ¯Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È¯˙aיט  Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ú·Lכ  ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡z¯Bz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא  È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙È¯Úz‡Â¿ƒ¿»ƒ

Ô˜ÏÒכב  ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג  ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

ÈÏaM‡כד  Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xnFl Fnvr cgin Fpi` mlFrlE oFxzR¦§§¨¥§©¥©§©
`Ed ok FnkE ,zFnFlg xXtn `Ed iM¦§©¥£§¥
xnFl Kxvde .'Fbe dpri midl` Fl xnF`¥¡Ÿ¦©£¤§§ª§©©
ciRwi `NW Fl xnFl oEMzp ,mFlW dpri©£¤§¦§©¥©¤Ÿ©§¦
iM Fzrx ciBn mFlgd oFxzR didi m ¦̀¦§¤¦§©£©¦¨¨¦
iM xnFl ciRwi `le xaC dprn 'dn¥©£¥¨¨§Ÿ©§¦©¦

mrh ozpe ,dRd xg` miklFd zFnFlgd©£§¦©©©¤§¨©©©
dPYWi KlOd iM drxR mFlW FxnF`A§§§©§Ÿ¦©¤¤¦§©¤
EPOn `l rx ciBi m` dfle ,df xacA§¨¨¤§¨¤¦©¦©Ÿ¦¤
FxnF` `Ed ok FnkE ,mixaCd E`vï§©§¨¦§¥§

.drxR mFlW z` dpri midl` dYr©¨¡Ÿ¦©£¤¤§©§Ÿ
ãBòiM dpri midl` FxnF`A dvxi¦§¤§§¡Ÿ¦©£¤¦

xA oFxzR xcqM FpFxzR ot` xcq oi ¥̀¥¤Ÿ¤¦§§¥¤¦§©
dHIW FA `vFIke (.e"p zFkxA) `icd¤§¨§¨§©¥¤©¤
zEYn` `N` uRgi xW`l mFlgd©£©£¤©§Ÿ¤¨£¦

aCd zErnWnmidl` xn` dfle ,mix ©§¨©§¨¦§¨¤¨©¡Ÿ¦
:'Fbefi dxez §



uwnלב zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ipy meil inei xeriy

(äë)àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®
:äòøôì ãébä äNò íéýìûä øLà úà¥´£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

(åë)òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøt òáL¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä íéìaMä©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ÌÈL Ú·L∑,ׁשבע אּלא אינן ּכּלן ∆«»ƒ¿∆«»ƒֵֶֶַָָָֻ
ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, החלֹום נׁשנה ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻואׁשר

הּׁשנֹות  "ועל ּבּסֹוף: לֹו ּבׁשבע ׁשּפרׁש וגֹו'". החלֹום ְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ׁשהיה  לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: הּטֹובֹות ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹׁשנים
ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ּובׁשבע ,ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסמּו
מראה  לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ׁשהיה .לפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

(æë)ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−

:áòø éðL òáL eéäé íéãwä©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«

(çë)øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä àeä́©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯
:äòøt-úà äàøä äNò íéýìûä̈«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ

(èë)õøà-ìëa ìBãb òáN úBàa íéðL òáL äpä¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ì)òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà áòø éðL òáL eî÷å§ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
:õøàä-úà áòøä älëå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤

i"yx£Ú·O‰ŒÏk ÁkLÂ∑ הּבליעה ּפתרֹון .הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

Á„כה  ‰Ú¯Ù ‡ÓÏÁ ‰Ú¯ÙÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«¿…∆¿»«¿…«
:‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ Èc ˙È ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

‡Ôepכו  ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»»»¿«¿ƒƒ
‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡iÏaL Ú·Le¿«À¿«»»»»¿«¿ƒƒ∆¿»

:‡e‰ „Á«

Ô˜ÏÒcכז  ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»ƒ»»¿»¿»
) Ú·L ÔB‰È¯˙a נ"י‡Ú·LÚ·Le Ôep‡ ÔÈL ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»

ÈÈכח  Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ¿»
:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

(כט  ‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈL Ú·L )Ú·N‡נ"י ‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈLzÈÂל  Ô‰È¯˙a ‡ÙÎ ÈL Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡Ú·Ò Ïk נ"י‡Ú·NÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéäìàä øLà úà (äëx`Azi ¥£¤¨¡Ÿ¦§¦§¨¥
(.d"p zFkxA) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨§¨
mde odilr fixkn d"awd mixaC 'b§¨¦©§¦£¥¤§¥
z` FxnF` `Ede ,qpxtE arxe raÜ¨§¨¨©§¨§§¥
lr `NW FcFakA dUr midl`d xW £̀¤¨¡Ÿ¦Ÿ¤¦§¤Ÿ©
ipW EN` raU ,'Fbe ciBd gilW ici§¥¨¦©¦¦§¨¨¥§¥
`xi qpxR .arx ipW EN` arx .raÜ¨¨¨¥§¥¨¨©§¨¥¤
Fl xn` `NW mbde .'Fbe Wi` drxt©§Ÿ¦§©£©¤Ÿ¨©
zn`d xg` ok iR lr s` ,Wi`d df in¦¤¨¦©©¦¥©©¨¡¤
lMn oFxzRd rpOW dOA FlxFB KnŸ©¨©¤¤¨©©¦§¦¨
xU ici lr sqFi z` Fl dNbe einkg£¨¨§¦¨¤¥©§¥©
eilr xaFrd Fl xRQW miwWOd©©§¦¤¦¥¨¥¨¨
sqFi Fl dNBzpe mixaCd ElBlBzpe§¦§©§§©§¨¦§¦§©¨¥
ciBd FxnF`e .mixvn ux` lr EdziWie¦¦¥©¤¤¦§©¦§§¦¦
zFUrl FciA wRq WIW 'iR drxtl§©§Ÿ¥¤¥¦¥§¨©£
(b"l wEqR) sFQal xn`W FnM oETY¦§¤¨©§©¨

:'Fbe WOge 'Fbe drxt `xiek dxez ¥¤©§Ÿ§§¦¥§

.áòø éðL òáL eéäé (æë`NW mrh ¦§¤©§¥¨¨©©¤Ÿ
cvl ,raU ipW raW lr oM xn`̈©¥©¤©§¥¨¨§©
oi`e raU ipW Eid mdd minIA mBW¤©©¨¦©¥¨§¥¨¨§¥
raVd dAxzIW `N` KM lM Wcg xaC̈¨¨¨¨¨¤¨¤¦§©¤©¨¨
WECgdW lFcB raU (h"k) FxnF`M§§¨¨¨¤©¦
xn` `l dfl ,lFcB raVd zFid `Ed¡©¨¨¨¨¤Ÿ¨©
:arx ipW `EdW `ltn Wcg xaC `N ¤̀¨¨¨¨¨ª§¨¤§¥¨¨

ãBò`N` Fpi` raVdW cvl iM d`xp¦§¤¦§©¤©¨¨¥¤¨
dNBW FnM arx ipW oETY Kxvl§Ÿ¤¦§¥¨¨§¤¦¨
raU ipW zF`EaY hTll dESW sFQal§©¤¦¨§©¥§§¥¨¨
ipW `N` xiMfd `l dfl ,arx ipWl¦§¥¨¨¨¤Ÿ¦§¦¤¨§¥
mFlgd zrcFd xTr `Ed iM arxd̈¨¨¦¦©¨©©£

:eil`gk dxez ¥¨
.'Bâå íéðL òáL äpä (èëxnFl wCwC ¦¥¤©¨¦§¦§¥©

`le minrR 'a mixvn ux` lkA§¨¤¤¦§¨¦§¨¦§Ÿ
,KEnqA xn`W FnM mzq ux`A xn`̈©¨¨¤§¨§¤¨©§¨
ux`A `N` Fpi` raVd iM xnFl©¦©¨¨¥¤¨§¤¤

,mlFrd lkA `Ed arxd la` mixvn¦§©¦£¨¨¨¨§¨¨¨
xn` `l arxd dNke xn`WM dfle§¨¤§¤¨©§¦¨¨¨¨Ÿ¨©
oiA ux`d z` `N` calA mixvn ux ¤̀¤¦§©¦¦§©¤¨¤¨¨¤¥
FnkE ,zFvx`d x`W oiA mixvn ux ¤̀¤¦§©¦¥§¨¨£¨§
did arxde (e"p wEqR) aizkC did oMW¤¥¨¨¦§¦¨§¨¨¨¨¨
aEzMd xn` raVaE ,ux`d ipR lM lr©¨§¥¨¨¤©¨¨¨©©¨
xW` raVd ipW raW dpilkYe (b"p)©¦§¤¨¤©§¥©¨¨£¤
iM ciBn df ixd ,mixvn ux`A did̈¨§¤¤¦§¨¦£¥¤©¦¦
m`W mixvn ux`A `N` raU did `lŸ¨¨¨¨¤¨§¤¤¦§¨¦¤¦
did xW` xnFl Kixv did `l ok `lŸ¥Ÿ¨¨¨¦©£¤¨¨
sqFil df xaC zrcFde ,mixvn ux`A§¤¤¦§¨¦§¨©¨¨¤§¥
lM Eid zFxRd iM d`xX dOn dzid̈§¨¦©¤¨¨¦©¨¨¨
did m`W oC dGn zFrxe zFTC KM̈©§¨¦¤¨¤¦¨¨
KM lM mixvnA Eid `l mlFrA raVd©¨¨¨¨Ÿ¨§¦§©¦¨¨
x`Xn mgl E`iai iM arxd ipW raWA§¤©§¥¨¨¨¦¨¦¤¤¦§¨
lkA `Ed arxdW i`Ce `N` zFvx`d̈£¨¤¨©©¤¨¨¨§¨
raVde ,mdl hltn oi` dfaE mlFrd̈¨¨¤¥¦§¨¨¤§©¨¨



לג uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ipy meil inei xeriy

(àì)àeää áòøä éðtî õøàa òáOä òãeé-àìå§«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−
:ãàî àeä ãáë-ék ïë-éøçà©«£¥¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ

i"yx£Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ∑ נֹודע "ולא ּפתרֹון: אלֿקרּבנה הּוא ."ּכיֿבאּו ¿…ƒ»««»»ְְְִִִֶֶַָָֹ

(áì)ïBëð-ék íéîòt äòøt-ìà íBìçä úBðMä ìòå§©̧¦¨¯©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³
:BúNòì íéýìûä øäîîe íéýìûä íòî øácä©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(âì)eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzòå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 340 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zFnFlgd oFxztA sqFi znkg̈§©¥§¦§©£

על־ארץ  ויׁשיתהּו וחכם נבֹון איׁש פרעה ירא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֽועּתה
לג)מצרים: ּפרעה,(מא, חלֹומֹות את יֹוסף ׁשּפרׁש לאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֽ

ירא  "ועּתה – הרעב ׁשנֹות לקראת לנהג עליו ּכיצד לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיעץ
ויפקד". פרעה "יעׂשה גֹו', ְְְְֲֵֶַַַַֹֹפרעה"

החלֹום, ּדבר את לפרׁש רק היה יֹוסף ׁשל ּתפקידֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכאֹורה
לעׂשֹות. מה ליעץ ְְֲֵַַַֹולא

נכׁשלּו ׁשּבעטיֹו החלֹום ּבפתרֹון הּקׁשי ּבזה: ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹוההסּברה
ׁשבע  "והּנה הּכתּוב: ּבהמׁש מסּפר לפרׁשֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחרטּומים
וּתעמדנה  ּבׂשר, ודּקֹות מראה רעֹות . . עֹולֹות אחרֹות ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹּפרֹות
הרזֹות  ׁשהּפרֹות – ּכלֹומר הּיאֹור", ׂשפת על הּפרֹות ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאצל
החרטּומים: התקּׁשּו הּיאֹור. ׂשפת על יחד עמדּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהּׁשמנֹות
רזֹות  - ההפּכּיים הּסימנים ׁשני להּמצאּות ההסּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּו

ּביחד? – ְְֵַַּוׁשמנֹות
ּבׁשבע  ּבפתרֹונֹו: ההפכים ׁשני את ערב ּבחכמתֹו, יֹוסף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָרק
הּבאֹות  הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל את "ויקּבצּו הּׂשבע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשני
יתּכֹוננּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשּכבר היינּו בר", ויצּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהאּלה
האכל  "והיה הרעב ּבׁשנֹות – ּומאיד הרעב, ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלׁשנֹות
הּׂשבע. ׁשנֹות אכל את ׁשּיאכלּו הרעב", ׁשני לׁשבע ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפּקדֹון
על  רק לא נסב החלֹום ׁשּפתרֹון ועּקרית, נֹוספת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמעלה
צבירת  – ּפרעה ׁשל מעׂשיו ּגם אּלא הּקּב"ה, מאת ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּצפּוי

ּבחלֹומֹו. נרמזּו ְְֲִֶַָֹהאכל,
יֹוסף  ׁשל עצתֹו ּפרּוׁש: פרעה". ּבעיני הּדבר "וּיּטב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹועל־ּכן
עד  עצמֹו, החלֹום מּפתרֹון יֹותר ּפרעה ּבעיני חן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹמצאה

לעצתֹו. ּבכּונתֹו ,"ּכמֹו וחכם נבֹון "אין ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָׁשּׁשּבחֹו

(ãì)Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úà¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑ וי' "וחמׁשים זרז'ּכתרּגּומֹו: וכן: ,". ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(לא  ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂ נ"י‡Ú·N‡Ú¯‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ùk Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

ÔÈÓÊלב  ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ ‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ¿«¿ƒ«≈∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw˙ È¯‡¬≈«≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈

ÌÈkÁÂלג  Ô˙ÏÎeÒ ¯·b ‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe¿«∆¡≈«¿…¿«¿¿»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ dÈpÓe«¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ

‡¯Ú‡לד  ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN ÈL Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י ( ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lkA didi iM gikFdN dOn Fl oi ¥̀¦©§¦©¦¦§¤§¨
:zFvx`dl dxez ¨£¨

.'Bâå úBðMä ìòå (áìmixaC 'al fnx §©¦¨§¨©§§¨¦
`A `NW iEPXd lre ltMd lr©©¤¤§©©¦¤Ÿ¨

lgdzFxR raW oFW`x mFlgM 'a mF ©£©£¦¤©¨
dUr oFW`xd oFinC iM aWgi f`W 'Fbe§¤¨©§Ÿ¦¦§¨¦¨¨
'a FaMWn lr dlre FYrcA mWxŸ¤§©§§¨¨©¦§¨
Wcg xcqA mFlgd `A okle ,minrR§¨¦§¨¥¨©£§¥¤¨¨
iM cOll `A df ixd 'Fbe milAW raW¤©¦¨¦§£¥¤¨§©¥¦
eil` `A midl`d mrnE xaCd oFkp̈©¨¨¥¦¨¡Ÿ¦¨¥¨

:afFM oFinC `le mFlgd©£§Ÿ¦§¥

BøîBàåWExR .'Fbe midl`d xdnnE §§§©¥¨¡Ÿ¦§¥
dlilA lEtM mFlgd `AX dn©¤¨©£¨§©§¨
xnFl miwgxn miPnf 'aA `A `le zg ©̀©§Ÿ¨§§©¦§ª¨¦©
miPnfl `le `Ed aFxw onGdW eil ¥̀¨¤©§¨¨§Ÿ¦§©¦

:ciBi miwFgxbl dxez §¦©¦
.'Bâå àøé äzòå (âìdUrPW sqFi mrh §©¨¥¤§©©¥¤©£¨

EPOn WTA `l `Ede KlOl urFi¥©¤¤§Ÿ¦¥¦¤
Fl zzl `A iM ,mFlgd oFxzR `N ¤̀¨¦§©£¦¨¨¥
`Ed xW` z` 'd Ed`xd xW` mrh©©£¤¤§¨¤£¤
.'Fbe miciwR cTtIW icM `Ed iM dUFr¤¦§¥¤©§¥§¦¦§
ErlAW mFlgA EdE`xdW zFidl cFr¦§¤¤§©£¤¨§

df zF`ixAd zFxRl zFTCd zFxRd©¨©©©¨©§¦¤
,raU ipXn arx ipW EqpxRzi iM ciBi©¦¦¦§©§§§¥¨¨¦§¥¨¨

:'Fbe drxt `xi xn` dfle§¨¤¨©¥¤©§Ÿ§
LéàzFxvF` ot` zrcl .mkge oFap ¦¨§¨¨¨©©Ÿ¤§

dfe awxY lal d`EaYd©§¨§©¥¨¥§¤
rcFIW mkge FxnF`e .dpEaYdn¥©§¨§§§¨¨¤¥©
znkg zrcl zFnkgd zEIllM§¨¦©¨§¨©©¨§©
miCwde ,xRqOde dqCpdde zxAWYd©¦§Ÿ¤§©©§¨¨§©¦§¨§¦§¦
icM xzFi aMrnd xaC `Ed iM oFap̈¦¨¨©§©¥¥§¥

:d`EaYd mIwzYWcl dxez ¤¦§©¥©§¨
.äòøô äNòé (ãìmd mixaCd zpEM ©£¤©§Ÿ©¨©©§¨¦¥



uwnלד zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyily meil inei xeriy

(äì)úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ
íéøòa ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå älàä̈¥®¤§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−

:eøîLå§¨¨«
i"yx£ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑,הּוא ּדבר טעמֹוׁשם לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

קטן  ּבפּת"ח ונקּוד ּפֹועל,.)סגֹול (ּבאל"ף ׁשהּוא ואֹוכל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
קמץ  ונקּוד ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכגֹון

Ú¯tŒ„È‰.)צירי (קטן ˙Áz∑ ּובאֹוצרֹותיו .ּברׁשּותֹו ֵֵָָ««««¿…ְְְִָ

(åì)ì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåáòøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
:áòøa õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑ הּגנּוז ּפּקדֹון ּכׁשאר .הארץ לקיּום הּצבּור, ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

(æì):åéãáò-ìk éðéòáe äòøô éðéòa øácä áèéiå©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

(çì)øLà Léà äæë àöîðä åéãáò-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²
:Ba íéýìû çeø¬©¡Ÿ¦−«

i"yx£‰ÊÎ ‡ˆÓ‰∑ ּונבּקׁשּנּוּכדין,הנׁשּכח נל ה"א אם ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון "הנמצא", ּכמֹוהּו? הנמצא , ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף ּונקּודה הּתבה ּבראׁש .הּמׁשּמׁשת ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ß elqk h"k iyily mei ß

(èì)íéýìû òéãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©¡Ÿ¦²
:EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

i"yx£EBÓk ÌÎÁÂ ÔB·ŒÔÈ‡∑ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש ּכמֹו'לבּקׁש נמצא 'לא –. ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ÔÈ˙‡cלה  Ô·Ë ‡iL ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰Ú¯Ù„ ‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Ú·LÏלו  ‡Ú¯‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז  ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„·Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח  ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט  ÈÈ Ú„B‡c ¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`Ed mFlgd mrHW sqFi liMUd iM¦¦§¦¥¤©©©£
rtWA raU ipW raW `ian 'd iM cvl§©¦¥¦¤©§¥¨¨§Ÿ©
didYW icM mipXd x`W lr xzFi¥©§¨©¨¦§¥¤¦§¤
zrcFd zlEfe arx ipW raWl d`EaYd©§¨§¤©§¥¨¨§©¨©
dpFW`x dpW z`EaY `FaYWM mFlgd©£§¤¨§©¨¨¦¨
dIpW dpW `FaYWM f` zgExn§ª©©¨§¤¨¨¨§¦¨

M d`EaY irxFf ElXxziixd Exn`i i ¦§©§§¥§¨¦Ÿ§£¥
WlWl dpFW`x dpW d`EaY dzUr̈§¨§¨¨¨¦¨§¨Ÿ
d`EaYd lEfY iEAxd cvl mbe ,mipẄ¦§©§©¨¦¨©§¨
drixfE dWixgA gxHn ElSrzie§¦§©§¦§Ÿ©©£¦¨§¦¨
dIpW dpWA mirxFGd mbe ,dixiWknE©§¦¤¨§©©§¦§¨¨§¦¨

KxAzIWMrxfNn lSrzdl cFr EtiqFi §¤¦§¨¥¦§¦§©¥¦¦§Ÿ©
rAx` F` WlW xarA mB dnE ,cFr©©©£Ÿ¨Ÿ©§©
rxfl dcVA dcFar dUri `l od mipẄ¦¥Ÿ¥¨¤£¨©¨¤¦§Ÿ©
iM midl` ricFd oM lr xW` ,Wxgle§©£Ÿ£¤©¥¦©¡Ÿ¦¦
`Ed EN` mipWA xzFiA ozFp `EdX dn©¤¥§¥§¨¦¥
xn` dfle ,arxd ipW raW oFfnl¦§¤©§¥¨¨¨§¨¤¨©
WExR 'Fbe cwtie drxt dUri drxtl§©§Ÿ©£¤©§Ÿ§©§¥§¥

dUri mbe df dUrnA `Ed lCYWIW¤¦§©¥§©£¤¤§©©£¤
xacA mc` lSrzi `NW icM mixg`l©£¥¦§¥¤Ÿ¦§©¥¨¨§¨¨
lkA rxfl raVd ipW raW zpkdA df¤©£¨©¤©§¥©¨¨¦§Ÿ©§¨
iYlal mfxfi WExR WOge ,zlkid©§Ÿ¤§¦¥¥§¨§¥§¦§¦
dAxn xaCd zF`x mrHn lXxzd¦§©¥¦©©§©¨¨§ª¤
`Ed gTIW WOge xn`i F` .xzFiA§¥Ÿ©§¦¥¤¦©
hRWOdW mbd ,drxtl ziWing oNMn¦ª¨£¦¦§©§Ÿ£©¤©¦§¨
mipWA gTi (f"i 'g `"y) xUrn `Ed©£¥¦©§¨¦
xaCd zrcFd xkUA ziWing EN ¥̀£¦¦¦§©¨©©¨¨
lMW cqg mdOr dUrIW mbe ,EPOn¦¤§©¤©£¤¦¨¤¤¤¤¨
glWp `l drxtl didYW d`EaYd©§¨¤¦§¤§©§ŸŸ¦§©
mzqpxtl zcnFr didY `N` ci DÄ©¤¨¦§¤¤¤§©§¨¨¨
FxnF`M arxd ipWA mdl DxkFnl§§¨¨¤¦§¥¨¨¨§§
dnl fnx dfA oFcTtl lk`d dide§¨¨¨Ÿ¤§¦¨¨¤¨©§©
`NW mB DA ci glWi `l iM EpazMX¤¨©§¦Ÿ¦§©¨¨©¤Ÿ
cr arx ipWA zlEfl d`EaYdn xMni¦§Ÿ¥©§¨§©¦§¥¨¨©
FnkE mMxv zFpwl md EnCwIW¤¦§§¥¦§¨§¨§

:df xg`W wEqRA Wxt`Wdl dxez ¤£¨¥©¨¤©©¤

ì (åì.'Bâå øLà áòøä éðL òáL §¤©§¥¨¨¨£¤§
wERq didi xaC lM mcw WExR¥Ÿ¤¨¨¨¦§¤¦
KM xg`e mpFarx qpxtl mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§©§¥©£¨§©©¨
xERq xg` FxnF` `Ede ,zFvx` x`Wl¦§¨£¨§§©©¦
o`M 'Fbe ux`d zxMY `le mixvn arx§©¦§©¦§Ÿ¦¨¥¨¨¤§¨

:ux`d lM llMfl dxez ¨©¨¨¨¤
.'Bâå äæë àöîðä (çìxn` `NW mrh £¦§¨¨¤§©©¤Ÿ¨©

f` iM ,dfM 'Fbe xW` Wi` `vnpd£¦§¨¦£¤§¨¤¦¨
gEx FA xW` Wi` `vnp iM rnWp did̈¨¦§©¦¦§¨¦£¤©

cA Fpi`W `N` midl`ok `le dnF ¡Ÿ¦¤¨¤¥§¤§Ÿ¥
df oin `vnp `NW `N` xnFl oEMzp¦§©¥©¤¨¤Ÿ¦§¨¦¤
`le EPOn `l 'Fbe gEx FA WIW¤¥©§Ÿ¦¤§Ÿ

:FzvTnhl dxez ¦§¨
.'Bâå ïBáð ïéà (èìmkge oFap oi` 'iR ¥¨§¥¥¨§¨¨

df xaC zFUrl iE`x didIW¤¦§¤¨©£¨¨¤
FnM midl` gEx LA Wi dY`W LzFnM§§¤©¨¥§©¡Ÿ¦§
oFaPn xzFi `EdW dlrnl xn`W¤¨©§©§¨¤¥¦¨

:mkgen dxez §¨¨



לה uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyily meil inei xeriy

(î)ét-ìòå éúéa-ìò äéäz äzà÷ø énò-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬
:jnî ìcâà àqkä©¦¥−¤§©¬¦¤«¨

i"yx£˜MÈ∑ עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. נעׂשים 'יּתזן', יהיּו ƒ«ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכמֹו: ,יד טו)על ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק (תהלים "ּובן ְְְִֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז ב) גרגישו"ן ‰qk‡."נּׁשקּוֿבר", ׁשּיהיּו∑¯˜ ְְַַַַ««ƒ≈ְִֶ

מל לי ּכמֹו:∑qk‡.קֹורין הּמלּוכה, ׁשל (מלכים לׁשֹון ִִֶֶƒ≈ְְֶַָָ
א) הּמלא אדני מּכּסא ּכסאֹו את .""ויגּדל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹ

(àî)ìò Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−
:íéøöî õøà-ìk̈¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£E˙‡ Èz˙∑'ית לׁשֹון 'מּניתי ואףֿעלּֿפיֿכן , »«ƒ…¿ְְִִֵֵַַַָָ
ּבין  לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, ְְְְְְִִִֵֵֶָָֻנתינה

לׁשֹון  נֹופל ּכמֹו:לׁשפלּות, עליו, ב)נתינה "נתּתי (מלאכי ְְְְְִִִֵַָָָָ
ּוׁשפלים  נבזים ."אתכם ְְְִִִֶֶָ

(áî)dúà ïziå Bãé ìòî Bzòaè-úà äòøt øñiå©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈
áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìò©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈

:Bøàeö-ìò©©¨«
i"yx£BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú¯t ¯ÒiÂ∑,הּמל טּבעת נתינת «»««¿…∆««¿ְִֶֶַַַַַ

לגדּלה  לֹו ׁשני להיֹות לֹו, ׁשּנֹותנּה למי אֹות .היא ְְְְִִִִִֵֶָָֻ
LLŒÈ„‚a∑ חׁשיבּות ענק,∑¯·„.ּבמצרים הּוא ּדבר ƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ¿ƒֲָ

וכן: רביד, קר ּוי ּבטּבעֹות רצ ּוף ׁשהּוא ז)ועל (משלי ְְְְִֵֶַַָָָ
מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. ערׂשי רּצפּתי ערׂשי", ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ"רבדּתי

ׁשּבעזרה' הרבד על אבן ׁשל רבדין רצּפה 'מּקף והיא ,. ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

(âî)eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa Búà ákøiå©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬
:íéøöî õøà-ìk ìò Búà ïBúðå Cøáà åéðôì§¨−̈©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ln‰ ˙·k¯Óa∑ הּמהּלכת הּׁשנ למרּכבּתֹו ּיה ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו למלּכא'∑‡·¯C.אצל אּבא 'דין ,ּכתרּגּומֹו: ֵֶֶ«¿≈ְְְְֵַַַָָ

ולא  ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ארמי ּבלׁשֹון 'ר'ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אּגדה, ּובדברי ריכא'. דברים)ּבר פ' יהּודה:(ספרי רּבי ּדרׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ׁשהּוא יֹוסף, זה ,אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹו ּדּורמסקית אמר עלינּוּבן מעּות אּתה מתי 'עד : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּכתּובים' ׁשהּכל ?את ּברּכים, לׁשֹון אּלא 'אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ידֹו ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין ׁשּנאמר:היּו ּכענין , ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ
וגֹו' אֹותֹו .""ונתֹון ְְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

מּדּוע  מּובן: אינֹו למלּכא", אּבא "ּדין הּפׁשּוט, הּפירּוׁש ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלפי
ארּמי. ללׁשֹון מצרי ּבלׁשֹון הּמצרּיים ּדברי את הּכתּוב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמתרּגם
ּבחכמה  "אב (א) אּגדה": ׁש"ּבדברי ּבּפירּוׁשים צֹור יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָולכן
ּבן  היה ׁשּיֹוסף ּדכיון - זה ּבפירּוׁש והּקֹוׁשי ּבׁשנים". ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָור
החכמה  ּׁשבח ׁשּי מה וגם: ,"ר" יקראּוהּו לּמה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשלֹוׁשים,
ׁשרק  כּו'", ּברּכים לׁשֹון אּלא אבר "אין (ב) הּמלּוכה. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלענין
למל ּכמֹו ורגלים ידים ּבפיׁשּוט הׁשּתחוּו ולא ,ּבר ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּכרעּו
ּכיון  ארצה), אּפים לֹו ׁשהׁשּתחוּו יֹוסף אחי ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(ולא
ונתֹון  ׁשּנאמר ("ּכענין ּפרעה מינּוי על־ידי ּבאה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּגדּולתֹו
רק  יׁשּבחּוהּו לּמה - יֹותר קׁשה זה ּפירּוׁש א וגֹו'"). ְְְֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו

ּובין  ּבינֹו הּיחידי ׁשהחילּוק ּבׁשעה ּבּה ּברּכים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבכריעת
.מל ׁשם ּבקריאת אּלא אינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

- יֹוסי רּבי ׁשל לּפרּוׁש יהּודה רּבי ׁשל הּפירּוׁש ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהחילּוק
ּכללּות  ּתֹוכן על ּבעיקר מדיקים האם לׁשיטתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבהתאם
הּתיבה  ּפירּוׁש על אֹו יֹוסף), ׁשל ׁשבחֹו (הדּגׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהענין

.("אבר")ְֵַ
יֹוסף  האם הענינים, ּבפנימּיּות - הּפירּוׁשים ּב' ּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהחילּוק
רק  אֹו (הׁשּתחואה), ּבמציאּות ּביטּול הּמצרּיים על ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָּפעל
שליט"א, אדמו"ר כ"ק על־ידי הוגה - (ּכריעה) הּיׁש ְִִֵַָּביטּול

ואילך. 202 ע' ח"ה שיחות' ב'לקוטי ונדפס

ÔÊzÈמ  C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ¯ÈwÈ«ƒƒ»

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÂ‰·מב  d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLe·Ï d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡·‰„„ ‡ÎÈÓ ÈeLÂ ıe·c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

(מג  ‡˙È˙ ‡k˙¯a d˙È ·Èk¯‡Â נ"י‡È˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÓÏ ‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈ¯Î‡Â dÏ Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ïBúðå Cøáà (âî:KlnM mixvn ux`A hiNXd `Ed iM rinWdlE ricFdl eiptl oi`xFw Eid EN` mixac 'a 'iRcn dxez ©§¥§¨§¥§¨¦¥¨§¦§¨¨§¦©§©§¦©¦©©¦§¤¤¦§©¦§¤¤



uwnלו zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyily meil inei xeriy
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ידֹו ּתחת ויֹוצאין נכנסין היּו ׁשהּכל ּברּכים, (רש"י לׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
מג) הׁשּתחוּומא, לא א ּבלבד, ּבר ּכֹורעים ׁשהיּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהיינּו

מל היה לא ׁשהרי ּפרעה, ּבפני ּכמֹו ורגלים, ידים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבפּׁשּוט
אּפים  לֹו "וּיׁשּתחוּו יֹוסף אחי לגּבי להּלן ׁשּנאמר ּומה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמּמׁש.

ּבין  ההבּדל את הּכירּו לא ׁשהּׁשבטים לֹומר, יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹארצה"
חׁשבּו ּבמצרים מֹוׁשל ׁשּיֹוסף ּוכׁשראּו לפרעה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹוסף
וּיּגׁש: ּפרׁשת ריׁש רׁש"י (ּוראה ּפרעה ׁשל לזֹו ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּגדּלתֹו

.(ּכמל ּבעיני אּתה ְְֵֶֶַַָָחׁשּוב

(ãî)éãòìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøt øîàiåE ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À
:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà íéøé-àì«Ÿ¨¦¸¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È‡∑ על ּגזרה לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ¬ƒ«¿…ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
אתֿידֹו" איׁש ׁש"לאֿירים ּגֹוזר: ואני .מלכּותי. ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

EÈ„ÚÏ·e∑,"פרעה "אני אחר: ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ƒ¿»∆ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

"רק  ּדגמת וזהּו וגֹו'", ּובלעדי" , מל אהיה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻאני
BÏ‚¯Œ˙‡Â.הּכּסא" B„ÈŒ˙‡∑ּכתרּגּומֹו. ִֵַ∆»¿∆«¿ְְַ

(äî)Bì-ïziå çðòt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´
àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬

:íéøöî õøà-ìò óñBé¥−©¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÁÚt ˙Ùˆ∑'ל'פענח ואין הּצפּונֹות, מפרׁש »¿««¿≈«ְְְְְֵֵֵַַַָ

ּבּמקרא  Ú¯Ù.ּדמיֹון ÈËBt∑ ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא ְְִִַָƒ∆«ְְִִַָ
פרע  מאליו ּפֹוטי ׁשּנסּתרס יֹוסף ,על את ׁשחמד לפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זכּור  יג)למׁשּכב .(סוטה ְְְִַ

(åî)ìL-ïa óñBéåäòøt éðôì Bãîòa äðL íéL §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ
øô éðôlî óñBé àöiå íéøöî-Cìîøáòiå äò ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«

i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑ נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה ּכתרּגּומֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון יד, על יד קמץ, על קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ
.אֹוצרים  ְִ

(çî)ìëà-ìk-úà õa÷iå|eéä øLà íéðL òáL ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ
øéòä-äãN ìëà íéøòa ìëà-ïziå íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²

:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«
i"yx£dÎB˙a Ô˙ ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑ …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»

ּפרֹותיה  מעמדת וארץ ארץ ּבּתבּואה ׁשּכל ונֹותנין ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום  מּלירקב.מעפר הּתבּואה את ּומעמיד לי (, נראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קצתם  ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת .)ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

e·¯מד  ‰Ú¯Ù ‡‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ dÏ‚ƒ̄¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

„Ô¯ÓhÓמה  ‡¯·b ÛÒBÈ ÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂ dÏ ÔÈÏb»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÏÚ (ËÈlL) ÛÒBÈ ˜Ùe ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰מו  Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú·BN‡מז  ÈL Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י ( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח  Èc ÔÈL Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
¯e·Ú ‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ

:de‚a ·‰È ‡‰¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

éãòìáe äòøô éðà (ãî.'Bâå EWExR £¦©§Ÿ¦§¨¤§¥
mW drxR iM iNW `id zEklOd©©§¦¤¦¦©§Ÿ¥
'iR ,'Fbe mixi `l LicrlaE ciBi zEkln©§©¦¦§¨¤Ÿ¨¦§¥
'Fbe `l eicrlAW Fzlrn didY eixg ©̀£¨¦§¤©£¨¤¦§¨¨Ÿ§
mcTW zFidl e"`e ztqFzA xn` dfle§¨¤¨©§¤¤¨¦§¤¨©

FnM drxt ip` FxnF`A Fzlrn zxMfd©§¨©©£¨§§£¦©§Ÿ§
:iYWxRWdn dxez ¤¥©§¦

.íéøöî õøà ìëa øáòiå (åî'iR ©©£Ÿ§¨¤¤¦§¨¦¥
xW` z` zrcl dizFcU zrcl̈©©§¤¨¨©©¤£¤
oikdl dizFxvF` mbe zFUr oikï¦£§©§¤¨§¨¦

itM zFpkdde xv`l oikixSd zFnFwn§©§¦¦¤¡Ÿ§©£¨§¦
:eizFpEaYfn dxez §¨

.'Bâå ìk úà õa÷iå (çîdn itl ©¦§Ÿ¤¨§§¦©
(c"l wEqR) WExtA EpWxRX¤¥©§§¥¨
WExR didi Wngd lHIW 'Fbe z` WOge§¦¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¤¦§¤¥



לז uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 224 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA ± d`EaYd sEQ ¦̀©§¨©£©

ּבתֹוכּה: נתן סביבתיה אׁשר ׂשדה־העיר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֽֽאכל
הּתבּואה  את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָונֹותנים

רש"י)מּלירקב ובפירוש מח. .(מא, ִֵֵָ
"ונֹותנים  וׁשּמּורּה: מצרים ּתבּואת אּסּוף את מתאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָרׁש"י
מּלירקב" הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּתבּואה

מח) .(מא,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הּפרּוׁש ְְֲֵַַַַָָָָמׁשמעּות

אצלֹו, ּומצטּברת לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה – ּתבּואה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּסּוף
ה'ּתֹוספֹות' מב.)ּכפרּוׁש סנהדרין, תבואות" "ורב (דיבור־המתחיל ְְֵַ

חּטין". ּבעל הּוא ׁשמּועֹות ְִִַַַַ"ּבעל
היטב  ּתּקלט ׁשּלמד ׁשהּתֹורה ּכדי – הּתבּואה" את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"מעמיד

ּתֹור  ׁשהיא למרֹות 'מקּימת' ּוגבֹוהה ותחׁשב הּקּב"ה, ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
– ל הּוא זקּוק האדם, ׁשל מּׂשכלֹו ְְְְִִֵֶַָָָָּבהרּבה

ׁשאֹומרים  ּכמֹו מציאּותֹו. "ּבּטּול" על ׁשּמֹורה – ְְְִִִֶֶֶַָָ"עפר"
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ואז) ּתהיה לּכל ּכעפר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ"ונפׁשי
"נֹותן  ּבלּמּודֹו נּכר "ּבּטּול", מּתֹו ּתֹורה לֹומד ְְְִִִִִֵֵֶָָּכׁשּיהּודי

הּקּב"ה. ַַָָָהּתֹורה",
מקֹום  מאֹותֹו ּדוקא להיֹות צרי הּבּטּול – הּמקֹום" ְְֲִִִֵַַַַָָָָ"עפר
הּיצר, מלחמת – אחרים ּבדברים ולא ּבלּמּודֹו, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹוענין
לעׂשֹות  ּכארי וגּבֹור ּכּנמר "עז ׁשל ּבאפן לנהג צרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאז

ׁשּבּׁשמים". אבי ְִִֶַַָָרצֹון

(èî)ãò ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé øaöiå©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²
:øtñî ïéà-ék øtñì ìãç-ék¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

i"yx£¯tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ הּסֹופר לֹו חדל ּכי קצר עד מקרא זה והרי tÒÓ.לסּפר, ÔÈ‡ŒÈk¯∑ ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְִֵֶ
מׁשּמׁשמסּפר, 'ּכי' 'ּדהא'והרי .ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

(ð)áòøä úðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®
:ïBà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

i"yx£·Ú¯‰ ˙L ‡B·z Ì¯Ëa∑(יא מּטתֹו(תענית לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור רעבֹון מּכאן .ּבׁשני ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr k zegiy ihewl)

רעבֹון ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור (רש"י מּכאן ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
נ) נח.מא, ז)ּבפרׁשת נאסרּו(ז, ּובניו ׁשּנח רׁש"י ּכתב ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

זהּו ּבצער". ׁשרּוי ׁשהעֹולם "מּפני ּבּתבה, הּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשמיׁש
אפׁשר מּכאןׁשּדּיק מּנח עּמֹו: ונּמּוקֹו ּובניו. מּנח ולא ּדייקא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשהרי  ּבצער, ׁשרּוי עצמֹו האדם ּכאׁשר רק זה אּסּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹללמד
לֹומדים  מּיֹוסף ואּלּו ּבּתבה. ּבהיֹותם הצטערּו ּובניו נח ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאף
ליֹוסף  ׁשהרי מרעב, סֹובל ׁשאינֹו מי על ּגם חל ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהאּסּור

ּבׁשפע. אכל ְֶֶַָָֹהיה

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

lÚ˙נ  ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

rbFPd 'iR lk` lM z` uAwIe FxnF`§©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤¥©¥©
,sqFi ixacA mEWxM KlOd wlgl§¥¤©¤¤¨¨§¦§¥¥
xWt` fxfie WOge FxnF` WxtPWkle§¦§¤§¨¥§§¦¥¦¨¥¤§¨
FhWtM lM z` uAwIe FxnF` Wxtl§¨¥§©¦§Ÿ¤¨¦§¨
dzUrW d`EaYd lM dpFw didW¤¨¨¤¨©§¨¤¨§¨
`EdW cvl iM ,mipXd lr xzFiA dpXd©¨¨§¥©©¨¦¦§©¤
ExMni dnc` irxFfl xzi xaC§©¤¤§§¥£¨¨¦§§

:xzFPdhn dxez ©¨
.'Bâå ìãç ék ãò (èîxRql Elcg 'iR ©¦¨©§¥¨§¦§Ÿ

cvl sqFil xW` d`EaYd ixvF`§¥©§¨£¤§¥§©
Eid `NW oi`iandn xRqn oi` iM¦¥¦§¨¥©§¦¦¤Ÿ¨
`le dadcn zaW gxh cvl mixtFq§¦§©Ÿ©¤¤©§¥¨§Ÿ
EidW mbde ,E`iai xW` z` Eccn̈§¤£¤¨¦©£©¤¨
FxnF`A EpWxRX dnl Wng oi`ian§¦¦Ÿ¤§©¤¥©§§§

miwNgn Eid ok iR lr s` ,WOge§¦¥©©¦¥¨§©§¦
cg` wlg mipzFpe miwlg 'dl d`EaYd©§¨§£¨¦§§¦¥¤¤¨
oFAWgl dlFr dOM mircFi Eid `le§Ÿ¨§¦©¨¤©¤§
iM cr aEzMd xErW `Ed dfe ,`aEOd©¨§¤¦©¨©¦
xRqn oi` iM xRql sqFi lW FxtFq lcg̈©§¤¥¦§Ÿ¦¥¦§¨
xRql Kxhvie oi`iandn d`EaYl©§¨¥©§¦¦§¦§¨¥¦§Ÿ
lcg dfl oFAWgd sxvlE hxRd©§¨§¨¥©¤§¨¤¨©

:xRqlp dxez ¦§Ÿ
.'Bâå ãlé óñBéìe (ðmr aEzMd xWw §¥ª¨§¤¤©¨¦

aFHd zbVd xnFl .EPOn dlrnNW¤§©§¨¦¤©©¨©©
iM caNn iM raU ipW 'fA sqFi lW¤¥§§¥¨¨¦¦§©¦
xMfp oM mB gilvde dAxd xA xav̈©¨©§¥§¦§¦©©¥¦§¨
oM eipA mW z`ixwE ,mipaA daFhl§¨§¨¦§¦©¥¨¨¥
lM 'd EdXp iM oFvx raU `Ed iM ciBi©¦¦§©¨¦©©¨

mipA zllFM Ff dIxtE ,'d Edxtde Flnr£¨§¦§¨§¦¨¤¤¨¦
:cFake xWre§Ÿ¤§¨

íøèaziprY zkQnA .'Fbe zpW `FaY §¤¤¨§©§§©¤¤©£¦
xEq`W o`Mn l"f EWxC (.`"i)¨§¦¨¤¨
xnFl gxkdaE .arx ipWA FzHn WOWl§©¥¦¨¦§¥¨¨§¤§¥©©

Fpi` m`A `id mzWxCWsqFil oipr ¤§¨¨¨¦§¦¥¦§¨§¥
dIaxE dIxR mIw `l oicr `Ed ixdW¤£¥£©¦Ÿ¦¥§¦¨§¦¨
mipA ikEUgW WExtA q"XA mW Exn`e§¨§¨©©§¥¤£¥¨¦
`le arx ipWA odizFHn oiWOWn§©§¦¦¥¤¦§¥¨¨§Ÿ
mixt` mcw mipA sqFil EidW Epivn̈¦¤¨§¥¨¦Ÿ¤¤§©¦
ipW raWA ENt` oiCd itkE dXpnE§©¤§¦©¦£¦§¤©§¥
aEzMdW `N` ,WOWl Fl did arẍ¨¨¨§©¥¤¨¤©¨
dWw `l dYrnE .oipr Fpi` m`A Wxcp¦§¨§¦¥¦§¨¥©¨Ÿ¨¤
dclFPW cakFIn mW 'qFYd EWwdX dn©¤¦§©¨¦¤¤¤§¨



uwnלח zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy

(àð)éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦
:éáà úéa-ìk úàå éìîò-ìk-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

(áð)íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL úàå§¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−
:ééðò õøàa§¤¬¤¨§¦«

ß zah '` iriax mei ß

(âð)õøàa äéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ãð)óñBé øîà øLàk àBáì áòøä éðL òáL äðélçzå©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®
äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨

:íçì̈«¤

(äð)äòøt-ìà íòä ÷òöiå íéøöî õøà-ìk áòøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ
ìóñBé-ìà eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçl©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½

:eNòz íëì øîàé-øLà£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏk ·Ú¯zÂ∑(ב"ר) ׁשהרקיבה «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְִִֶָ

יֹוסף  מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ÌÎÏ.ּתבּואתם ¯Ó‡ÈŒ¯L‡ ְְִֵֶֶָָָ¬∆…«»∆
eNÚz∑ׁשּיּמֹולּו להם אֹומר יֹוסף ׁשהיה ּוכׁשּבאּולפי , «¬ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

להם: אמר לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאצל

הרעב  ׁשּׁשני לכם הכריז והלא ּבר, צברּתם לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ'לּמה
אמר  והרקיבה'. הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבאים'?
ּגזר  הרי ּתעׂשּו, לכם יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהם:
ונמּות'? עלינּו יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה .על ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

‡¯Èנא  ‰MÓ ‡¯Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡¯˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡ÈLtנב  È¯‡ ÌÈ¯Ù‡ ‡¯˜ ‡Èz ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú¯‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג  ‡Ú·BN ÈL Ú·L ˙ÓÈÏLe נ"י‡Ú·NÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד  ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ÙÎ ÈL Ú·L ˙‡È¯Le¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
ÏÎ·e ‡˙Ú¯‡ ÏÎa ‡ÙÎ ‰Â‰Â ÛÒBÈ ¯Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

:‡ÓÁÏ ‰Â‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

nÚ‡נה  ÁÂˆe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÙÎe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
‰Ú¯t ¯Ó‡Â ‡ÓÁÏÏ (ÏÚ) ‰Ú¯ÙÏ (Ì„˜)√»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÎÏ ¯ÓÈÈ Èc ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÊÈ‡ È‡¯ˆÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM arx ipWA iel WOXW zFnFgd oiA¥©¤¦¥¥¦¦§¥¨¨¦
dpW dzid dnixvn EpizFa` EcxIWM§¤¨§£¥¦§©§¨¨§¨¨¨
zCOW xnFl Ewgcpe ,arx ipWl dIpW§¦¨¦§¥¨¨§¦§£©¤¦©
xacA ciqg did `l iele EpW zEciqg£¦¨§¥¦Ÿ¨¨¨¦§¨¨
dOA `l mdixaC oi`xp oi`e ,df¤§¥¦§¦¦§¥¤Ÿ©¤
EWxC aEzMn iM zEciqg zCn Exn`X¤¨§¦©£¦¦¦¨¨§
iel iM mdixaCn `vIX dOA `le ,Dl̈§Ÿ©¤¤¨¨¦¦§¥¤¦¥¦
dxFYd eilr dcird ciqg did `lŸ¨¨¨¦¥¦¨¨¨©¨
`Ed iM Lciqg Wi`l ('g b"l dkxA)§¨¨§¦£¦¤¦
Frxf lrW mbde ,mihaXAW ciqg did̈¨¨¦¤©§¨¦©£©¤©©§
,WxXd lr EciBi mitprd xnF` `Ed¥¨£¨¦©¦©©Ÿ¤
zWxC iM ,`iWw Fpi` zFtqFYd ziWwe§ª§©©¨¥ª§¨¦§¨©
cvl iele oipr Fpi` m`A `id minkg£¨¦¦§¦¥¦§¨§¥¦§©
WOWNn rpnp `l dawp xqg didW¤¨¨¨¥§¥¨Ÿ¦§©¦§©¥
oniq r"d` :`"q zFnai) dkldM FzHn¦¨©£¨¨§¨¦¨

.('`
ãBòå`N` df xaC xEQ` Exn` `l §Ÿ¨§¦¨¨¤¤¨

xrv cvl `le l`xUi xrv cvl§©©©¦§¨¥§Ÿ§©©©
`le oilrn `l iM Earxi iM zFO`d̈ª¦¦§£¦Ÿ©£¦§Ÿ
Fnvr rpnl aEIg oi` iel f`e ,oicixFn¦¦§¨¥¦¥¦¦§Ÿ©©§
Fl dzid awri iM zFO`d zxv cvl§©¨©¨ª¦©£Ÿ¨§¨
`le (:'i ziprY) l"f mxnF`M d`EaY§¨§§¨©£¦§Ÿ
cvl `N` xA xAWl eipA glFW did̈¨¥©¨¨¦§Ÿ¨¤¨§©
dOl ('` a"n) aizkC oird zi`xn©§¦¨©¦¦§¦¨¨
(`"v 't x"a) Exn`W mbde .E`xzY¦§¨©£©¤¨§
dpW xg` did df `CMn ixrU EnlXW¤¨§©£¥¦©¨¤¨¨©©¨¨
i`Ce dpFW`x dpW la` .dpFW`x¦¨£¨¨¨¦¨©©
Fl xYn did dfle ,d`EaY mdl didW¤¨¨¨¤§¨§¨¤¨¨ª¨
rpnl mdl oi` sqFi liaWaE ,WOWl§©¥¦§¦¥¥¨¤¦§Ÿ©
sqFie ,cigi arx WWg liaWA onvr©§¨¦§¦£©§©¨¦§¥
mipA KEUg didW mrh did `l m ¦̀Ÿ¨¨©©¤¨¨£¨¦
eia` WWg cvl rpnp didW xWt ¤̀§¨¤¨¨¦§©§©£©¨¦

:miAx mde Earxi iM eig`e`p dxez §¤¨¦¦§£§¥©¦

.óñBé øîà øLàk 'Bâå äðélçzå (ãð©§¦¤¨§©£¤¨©¥
,sqFi xn` xW`M xnFl Kxvdª§©©©£¤¨©¥
mFlgd oFxztA eixaC EzO`zp dfAW¤¨¤¦§©§§¨¨§¦§©£
dxwn iM xnF`d xn`i mcTn iM ,xzFi¥¦¦Ÿ¤Ÿ©¨¥¦¦§¤

dxW`M la` ,raVd ipW E`AW di ¨¨¤¨§¥©¨¨£¨©£¤
arx ipW ENgzde raU ipW raW EnlẄ§¤©§¥¨¨§¦§¦§¥¨¨

:sqFi ixaC Ewcv f`̈¨§¦§¥¥
BàraW dpiNgYe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤©§¦¤¨¤©

xMdA EWiBxi Ki` xn`ze 'Fbe§§Ÿ©¥©§¦§¤¥
lM xg` oFarx zpW zNgzA arxd̈¨¨¦§¦©§©§¨©©¨
xA zF`ln eizFxvF` cg` lke raVd©¨¨§¨¤¨§¨§¥¨
aEzMd WxR dfl ,skY arxd xMi `lŸª©¨¨¨¥¤¨¤¥¥©¨
mdl xn`W WExR sqFi xn` xW`M©£¤¨©¥¥¤¨©¨¤
Elk`i 'iR ux`A raVd rcEi `le (`"l)§Ÿ¦¨©©¨¨¨¨¤¥Ÿ§
zlgzdA xMd df xace ,ErAUi `le§Ÿ¦§§§¨¨¤ª©§©§¨©

:dpXddp dxez ©¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 136 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mIxvOd z` lEnl sqFi aEIg¦¥¨¤©¦§¦¦

ּתעׂשּו: לכם אׁשר־יאמר אל־יֹוסף ְֲֲֵֶֶֶַַָֹלכּו
ׁשּימֹולּו להם אֹומר יֹוסף רש"י)היה ובפירוש נה. (מא, ִֵֵֶֶָָָ

מהּמצרּים  יֹוסף ּדרׁש מּדּוע ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלכאֹורה
ּבזה? יׁש ּתֹועלת איזֹו ִֵֵֶֶֶֶָׁשּימֹולּו,

על  לאברהם הּקּב"ה ּבצּוּוי ּדהּנה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָויׁש
הּקּב"ה לֹו אמר יג)הּמילה, יז, ּבית(לך יליד יּמֹול "הּמֹול ְְִִִִֵַַַָָָָ

אברהם  מׁשּפחת ּבני על חּיּוב ׁשּמּטל גֹו'", ּכסּפ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּומקנת
ּברׁשּותם. ונמצאים להם, הּקנּויים אּלּו ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּימֹולּו

הארץ" על ה"ׁשּליט היה ׁשּיֹוסף מּכיון (פרשתנו ועל־ּפי־זה, ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ו) ארץ מב, ּבכל רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים "לא ּובלעדֹו ,ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

מד)מצרים" מא, אליו (שם ׁשּיכים היּו מצרים אנׁשי ּכל הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ראׁשֹונים ּכּמה ׁשּלדעת ועד הנסמן ּוברׁשּותֹו, (ראה ְְְִִִֶַַַַָ

דמלכותא) דינא ערך תלמודית -באנציקלופדיה הּמדינה ְְִֵַַָאנׁשי
ּגם  ׁשּימֹולּו להׁשּתּדל חּיּוב עליו היה ולכן ,לּמל קנּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגּופם

מצרים. אנׁשי ְְִִֵַַָּכל

(åð)óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìò äéä áòøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹
áòøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà-ìk-úà¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈

:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ı¯‡‰ ÈtŒÏk ÏÚ∑אּלּו הארץ"? "ּפני הם מי «»¿≈»»∆ְִֵֵֵֶָָ

Ì‰a.(ב"ר)העׁשירים  ¯L‡ŒÏkŒ˙‡∑ די' ּכתרּגּומֹו: ֲִִָ∆»¬∆»∆ְְִַ
עיבּורא' ÌÈ¯ˆÓÏ.בהֹון ¯aLiÂ∑ מכר לׁשֹון 'ׁשבר' ְִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְֶֶֶֶ

הּוא  קנין לנּוּולׁשֹון "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן . ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּכיֿאם מעט אינֹו ּתאמר ואל קנין, לׁשֹון אכל", ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹ
מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף נה)ּבתבּואה, "ּולכּו(ישעיה ְְְְִִִֶַַָָָָ

וחלב  יין מחיר ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ."ׁשברּו ְְְְְִִִֶֶַָָ

(æð)ì äîéøöî eàa õøàä-ìëå÷æç-ék óñBé-ìà øaL §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
:õøàä-ìëa áòøä̈«¨−̈§¨¨¨«¤

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ e‡a ı¯‡‰ŒÏÎÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו, ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

áî(à)øîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷òé àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷òé©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ ‡¯iÂ∑ ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒֵֵָ
"הּנה  ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראה,
ׁשל  ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ּומהּו וגֹו'" ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָׁשמעּתי
נבּואה  היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש,

יֹוסף  ׁשּזה ּבפרּוׁש להֹודיעֹו e‡¯˙z.מּמׁש ‰nÏ∑ ְְִֵֵֶֶַָ»»ƒ¿»
עׂשו לּמה  ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

להם  היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכאּלּו
י)ּתבּואה. הּכל ((תענית יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּיכלה  ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסּתּכלין

ּׁשּבידכם? ּכחיׁשה:)מה לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו יא)'לּמה (משלי ְְְִִֶָָָָָ

יֹורא "ּומרוה  ."ּגםֿהּוא ְֶֶַַ

ÛÒBÈנו  Á˙Ùe ‡Ú¯‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰· Èc (‡i¯ˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÊÓÏנז  ÌÈ¯ˆÓÏ elÚ ‡Ú¯‡ È¯Èc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡Ùk ÛÈ˜˙ È¯‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡¯e·Úƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú¯‡«¿»

ÔacÊÓא  ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰B·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ìk úà óñBé çzôiå (åðgzRW mrh ©¦§©¥¤¨©©¤¨©
.KixSA wiRqd `le zFxvF`d lM̈¨¨§Ÿ¦§¦©¨¦
xW` z` zrcl oNkA wCal oEMzp¦§©¥¦§Ÿ§ª¨¨©©¤£¤
aMrzdl lkEi xW` z`e xMnl miCwi©§¦¦§Ÿ§¤£¤©§¦§©¥

:cqRi `le xzFi¥§Ÿ¦¨¥
ãBò[xW`] xird dcU lk`W zFidl¦§¤Ÿ¤§¥¨¦£¤

dfl [DkFzA ozp] dizFaiaq (ozp)¨©§¦¤¨¨©§¨¨¤

lkAW zFxvF`d lM gztE mMgzp¦§©¥¨©¨¨¨¤§¨
didY xire xir lMW icM mFwnE mFwn̈¨§¥¤¨¦§¦¦§¤
in dnFC Fpi`e diptNX dn lr dkEnq§¨©©¤§¨¤¨§¥¤¦
gxhl Ekxhvi `l mB .FNqA zR Fl WIW¤¥©§©©Ÿ¦§¨§¦§Ÿ©
ilE` mB .cg` mFwOn oNM `iadl§¨¦ª¨¦¨¤¨©©
iWp` E`xIW icM oNM gYtl oEMzPW¤¦§©¥¦§Ÿ©ª¨§¥¤¦§©§¥

oFarxd iM Earxi `l iEAxd lM xird̈¦¨¨¦Ÿ¦§£¦¨§¨
,xFqgn WIW d`xIWM mc` alA qpMi¦¨¥§¥¨¨§¤¦§¤¤¥©£
xxwzi zFgYtPd zFxvF` lM E`xIWkE§¤¦§¨¨©¦§¨¦§¨¥
iR lr s`e ,xrFA mAlAW arxd mgŸ¨¨¨¤§¦¨¥§©©¦
`le arxd wfgIe aEzMd ricFn ok¥¦©©¨©¤¡©¨¨¨§Ÿ

:arxd wfg cvl mdA lirFdfp dxez ¦¨¤§©Ÿ¤¨¨¨



uwnמ zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 190 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dA hlgn oFgHA¦¨ª§¨©

ּתתראּו: לּמה לבניו יעקב ְְֲִֶַַָָָָָֹֹֽֽוּיאמר
ׂשבעים אּתם ּכאּלּו . . עצמכם ּתראּו א)לּמה (מב, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מזֹון, ּולהביא למצרים לרדת מּבניו אבינּו יעקב ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּבּקׁש
רׁש"י ּופרׁש ּתתראּו?" "לּמה ּבפניהם: א)טען "לּמה (מב, : ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אּתם  ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתראּו
ּתבּואה". להם היה עדין ׁשעה ּבאֹותּה ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׂשבעים,

ׁשּלא  לדּיק יׁש ׂשבעים, אּתם "ּכאּלּו" רׁש"י ׁשּכתב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמּזה
אּתם  "ּכאּלּו" רק ּדזהּו ,ּכל־ּכ רּבה ּתבּואה ּברׁשּותם ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשעה. ּבאֹותּה ׂשבעים היּו ׁשּבאמת ולא – ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹׂשבעים

מעבר  ׂשבעים, עצמם הראּו ּבני־יׂשראל מּדּוע להבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוצרי
ּבידם? ׁשהיה ְְֶַָָָָלמה

ׁשּבטחּו יעקב, ּבני ׁשל ּבה' ּבטחֹונם ּגדל נּכר ׁשּמּכאן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
אף  הרעב. ּבימי ּגם יעקב אביהם את יעזב ׁשּלא ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבוּדאּות
מּכל־מקֹום  ׁשעה", "ּבאֹותּה רק הסּפיקה ׁשּבידם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּתבּואה
לפרנסם  הּקּב"ה ידאג ּבעתיד ׁשּגם ספק להם היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלא
הם  ּכאּלּו עצמם הראּו ּבטחֹונם ּגדל ּומּצד נּסי. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבאפן
ּבה', החזק ּבבטחֹונם הרּגיׁשּו ּכ ּכי ּתבּואֹות, ּברב ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹׂשבעים

מסּפיקה. ּתבּואה ּבידם ּכבר יׁש ְְְְְִִֵַָָָָָּכאּלּו

(á)íéøöîa øáL-Lé ék ézòîL äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLå änL-eãø§¨̧¨Æ§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

i"yx£‰nLŒe„¯∑'לכּו' אמר רד"ו ולא ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז ,. ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(â)ì äøNò óñBé-éçà eãøiå:íéøönî øa øaL ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„¯iÂ∑,'יעקב 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְֲֵַַָֹֹ
להתנהג  לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, מתחרטים ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמלּמד
עליהם  ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו ּבאחוה .עּמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

‰¯NÚ∑ֿואת" ּכתיב: והלא ּתלמּודֿלֹומר, מה ¬»»ְְְֲִֶַַַַֹ

האחוה  לענין אּלא לאֿׁשלח"? יֹוסף אחי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנימין
וׂשנאת  ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֻהיּו
לב  ּכּלם ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹֻֻּכּלם

להם  .(בב"ר)אחד ֶֶָָ

(ã)åéçà-úà á÷òé çìL-àì óñBé éçà ïéîéða-úàå§¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®
:ïBñà epàø÷é-ït øîà ék¦´¨©½¤¦§¨¤−¨«

i"yx£ÔBÒ‡ ep‡¯˜ÈŒÔt∑ ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן יעקב: ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ּובּבית ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.(ב"ר)הּסּכנה' ַַָָ

(ä)ì ìàøNé éða eàáiåäéä-ék íéàaä CBúa øaL ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬
:ïòðk õøàa áòøä̈«¨−̈§¤¬¤§¨«©

e·ÈÚ¯‡ב  ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï ee·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג  ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÚÈ˜·ד  ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

B‚aה  ‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡¯NÈ Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.úeîð àìå äéçðå (á,ltMd mrh §¦§¤§Ÿ¨©©©¤¤
oM EUri `l m` iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦¦Ÿ©£¥
mi`vnpe oFilrd oicA mWtpA EaIgzi¦§©§§©§¨§¦¨¤§§¦§¨¦
,`Ad mlFrl mipFCpe dfd mlFrA mizn¥¦¨¨©¤§¦¦¨¨©¨
dGd mlFrA Eigi xaCA mzElCYWdaE§¦§©§¨©¨¨¦§¨¨©¤

:`Ad mlFrl EzEni `le§Ÿ¨¨¨©¨
BàzFgtl F` digpe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤§¦§¤§¨

EbiVi m`W `id dpEMde ,zEnp `le§Ÿ¨§©©¨¨¦¤¦©¦
miIgd KxcM Eigi rtWe iEAxA xAWl¦§Ÿ§¦§Ÿ©¦§§¤¤©©¦
zFgtl EbiVi wiRqOd EbiVi `l m`e§¦Ÿ©¦©©§¦©¦§¨

:arxA zeOn mWtp zlSdb dxez ©¨©©§¨¦¨¤¨¨¨

éçà (â.óñBélr mYrC Epzp 'iR £¥¥¥¨§©§¨©
:FzFCtl deg`d̈©§¨¦§

.äøNòlibxd WWgl oNM Ekld ilE` £¨¨©¨§ª¨©£©¨¨¦
mc` oir rxY iM arx ipWA¦§¥¨¨¦¥©¥¨¨
lfbl ErWti mgl zR lre EdrxA§¥¥§©©¤¤¦§§¦§Ÿ
icM mNM Ekld dfl ,Edig` Wi` bxdle§©£Ÿ¦¨¦¨¤¨§ª¨§¥
oinipA mbe ,Exfri Edig` z` Wi`W¤¦¤¨¦©£Ÿ§©¦§¨¦
awrIW `N` mOr FkilFdl mivFx Eid̈¦§¦¦¨¤¨¤©£Ÿ
`l oinipA z`e FxnF` `Ede ,dvx `lŸ¨¨§§§¤¦§¨¦Ÿ
df mrh zlEGW Ycnl `d ,'Fbe glẄ©§¨¨©§¨¤©©©¤

:mdOr glFW did FzF` mB©¨¨¥©¦¨¤

ãBò`N` sqFi xkFn did `NW d`xp¦§¤¤Ÿ¨¨¥¥¤¨
dfA mMgzpe ,cg` lkl aEvw xaC̈¨¨§¨¤¨§¦§©¥§¤
,xYqp cg`e dlbp cg` ,mixaC 'al§§¨¦¤¨¦§¤§¤¨¦§¨
,d`EaYA mc` xBYi `NW icM dlbPd©¦§¤§¥¤Ÿ¦©¥¨¨©§¨
gaW ,mipFTl gaWe Fl gaW dfA Wie§¥¨¤¤©§¤©©¦¤©
zIlr lkA `Ed xMYUIW icM Fl§¥¤¦§©¥§¨£¦©
`l `Ed iM mipFTl gaWe ,mixrXd©§¨¦§¤©©¦¦Ÿ
icM xYqp cg`e ,xzFiA xrXd dlri©£¤©©©§¥§¤¨¦§¨§¥
did oMW FnM Flv` mig`d lM E`FaIW¤¨¨¨©¦¤§§¤¥¨¨
cg` lM zFpwl oNM E`A iM¦¨ª¨¦§¨¤¨

:aEvTdc dxez ©¨



מי uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ‡a‰ CB˙a∑,יּכירּום ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ

אחד  ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפי
ּבהם  ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאּלא

ּגּבֹורים  וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, .עין ְִִִֵֶָָָָָֻֻ

(å)øéaLnä àeä õøàä-ìò èélMä àeä óñBéå§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−
íétà Bì-eåçzLiå óñBé éçà eàáiå õøàä íò-ìëì§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑ הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט 'הׁשּתחואה' ּכל וכן ּפניהם, על לֹו טז)נׁשּתּטחּו .(שבועות «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(æ)øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà-úà óñBé àøiå©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯
eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå úBL÷ ízà¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½

ì ïòðk õøàî:ìëà-øaL ¥¤¬¤§©−©¦§¨«Ÿ¤
i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ¯k˙iÂ∑ ּכנכרי להם קׁשֹות נעׂשה לדּבר .(ב"ר)ּבדברים, «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

(ç):eäøkä àì íäå åéçà-úà óñBé økiå©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«

i"yx£'B‚Â ÛÒBÈ ¯kiÂ∑ זקן חתּומי ׁשהּניחם (ב"מ לפי ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ
כז) כתובות ‰e‰¯Èk.לט ‡Ï Ì‰Â∑ ּבלא מאצלם ׁשּיצא ¿≈…ƒƒÀְְֵֶֶָָָֹ

ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו זקן, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָחתימת

ּכׁשּנמס  אחיו", את יֹוסף "וּיּכר הּכיר אּגדה: ּבידֹו, רּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשּנפל  הּכירּוהּו", לא "והם עליהם, ורחם אחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהם

אחוה  ּבֹו לנהג .ּבידם, ְְְִַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy)

יׁשנם  הּׁשבטים ׁשּבין אף ּכי הּוא, ּדחּוק זה ּפירּוׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכאֹורה,
ּבני  ּגם היּו הרי זקן", "חתּומי היּו ׁשּכבר המבּוגרים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאחים
ּכאּלּו - ועד מּיֹוסף, יֹותר הרּבה מבּוגרים היּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשפחֹות
וא"כ, ּבלבד. ׁשנה אֹו חדׁשים ּבתׁשעה מּמּנּו מבּוגרים ְְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיּו
זקן  לחתימת ּבנֹוגע ּביניהם ּגדֹול הפרׁש ׁשהיה לֹומר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקׁשה
ׁשבע  ּבן ּכבר ׁשהיה אף זקן", חתימת "ּבלא היה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ(ׁשּיֹוסף

ּכ ּכדי עד זקן), מגּדלי ּכבר היּו הם ואילּו ׁשנה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻעׂשרה
הּכירּוהּו! לא זה ְִִִֶֶַֹׁשּבגלל

הּזקן  על־ידי אינּה האדם הּכרת הלכה, על־ּפי - ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּובכלל
על  ּבעיקר מּביטים האדם על מסּתּכלים ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ(ּדאף
אּלא  האדם), להּכרת הּסימן זה אין מּכל־מקֹום ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזקנֹו,

הּלחיים. אֹו הּמצח אֹו החֹוטם ְְִֵֵֶַַַַַַָעל־ידי

„ÔÈaÊו  ‡e‰ ‡Ú¯‡ ÏÚ ËÈlLc ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

ÔepÚ„BÓzL‡Âז  È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ·ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
e¯Ó‡Â Ôe˙È˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח  Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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mz`iAW mi`Ad KFzA dzid mz`iA¦¨¨¨§¨§©¨¦¤¦¨¨

:'Fbe arxd did iM `ide dxez ¦¦¨¨¨¨¨§
(å.'Bâå àeä 'Bâå èélMä àeä'iR ©©¦§§¥

KxC oi`e hiNXd `EdW mbd£©¤©©¦§¥¤¤

dnE d`EaYd zxiknA lRHdl oFhlW¦§§¦©¥¦§¦©©§¨©
ok iR lr s` `ltOd gxh KM lkA mB©§¨¨Ÿ©©ª§¨©©¦¥
Fnrhe ux`d mr lkl xiAWOd `Ed©©§¦§¨©¨¨¤§©£

:eig` zcxA xiMdl FOr qEnMf dxez ¨¦§©¦§¤¤¤¨
.åéçà úà óñBé àøiå (æd`x 'iR ©©§¥¤¤¨¥¨¨

deg` xiMde mig` zI`xA mzF`¨¦§¦©©¦§¦¦©§¨
`Ede ,xMpzn did mdil`W `N` mdl̈¤¤¨¤£¥¤¨¨¦§©¥§
mdX dnl 'iR mdil` xMpzIe FxnF`§©¦§©¥£¥¤¥§©¤¥
FxAC lr EciRwi `l FzF` mixiMn mpi ¥̀¨©¦¦Ÿ©§¦©©§
,ixkp Wi` mdl `Ed iM zFWw mdil £̀¥¤¨¦¨¤¦¨§¦
dNBW FnM oinipA `iadl oM dUre§¨¨¥§¨¦¦§¨¦§¤¦¨
zErvn`A mdA ogal mB ,sFQal§©©¦§Ÿ¨¤§¤§¨
FzF`A eil` mzFaWgn rcil lBlBzOd©¦§©§¥¥©©§§¨¥¨§
lr md mihxgzn iM Fl dNBzpe ,aSn©¨§¦§©¨¦¦§¨§¦¥©
`hglE EdEUr xaM xW £̀¤§¨¨§¥§

:EdEaWgig dxez ©§§
.'Bâå óñBé økiå (ç`EdW mbd 'iR ©©¥¥§¥£©¤

owf znizgA mgiPdW cvl mxiMd¦¦¨§©¤¦¦¨©£¦©¨¨
alA dricid clEYWM iWFp` raHnE¦¤©¡¦§¤¦¨¥©§¦¨§¥
xxFrzi ipXd alA mB mipXdn '`¥©§©¦©§¥©¥¦¦§¥
zFcFq EciBi zFaaNd iM oFxMGd zpigA§¦©©¦¨¦©§¨©¦
miOM (fk ilWn) mxnF`M minlrp¤¡¨¦§§¨¦§¥©©¦
,mc`l mc`d al oM mipRl mipRd©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¨¨¨
dricide xEACA gvOA mipirA EwCwcie¦©§§¨¥©¦©¤©©¦§©§¦¨
s` ,oEgAd milWIW cr zlcFbe zklFd¤¤§¤¤©¤©§¦©¦©
`l mdW aEzMd ricFn ok iR lr©¦¥¦©©¨¤¥Ÿ
mExA FzF`x cvl mrHde ,EdxiMd¦¦ª§©©©§©§§
Ewigxde dpigAd Ehilgd zFlrOd©©£¤§¦©§¦¨§¦§¦

:df xaC aWgn mANnh dxez ¦¦¨¥£Ÿ¨¨¤



uwnמב zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy
לא  יֹוסף ׁשאחי לכ הּטעם לפרׁש יכֹול רׁש"י היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

ההלכה. על־ּפי - ֲִִִַַָָהּכירּוהּו
לכ ׁשהּסיּבה מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, אפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלכאֹורה
ּכי  ּבּנׂשיא, להסּתּכל ׁשאין ּבגלל היא הּכירּוהּו" לא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁש"הם

נׂשיא. ּדין לֹו היה ולא ,"למל "מׁשנה רק היה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיֹוסף
ּכי: ּכן, לֹומר אי־אפׁשר ּבאמת ְֱֲִִֵֶֶֶַָָאבל

ּבמּכל־ׁשּכן  ,למל ּבנֹוגע ּגם הּוא מסּתּכלין ׁשאין הּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָא)
,"למל ל"מׁשנה ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן, ּומּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ"נׂשיא",

."למל ל"מׁשנה מל ּבין לחּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַואין
רׁש"י: ּוכפירּוׁש ארצה", אּפים לֹו "וּיׁשּתחוּו ׁשּנאמר ּכיון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָב)
ידים  ּפּׁשּוט הׁשּתחוואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"נׁשּתּטחּו
- ּבגיּלּוי להראֹות ׁשּׁשּי הּבּטּול ּתכלית ׁשּזהּו הּוא", ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָורגלים

היה  ולכן ,למל ּכמֹו אליו התיחסּו יֹוסף ׁשאחי מּובן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
עליו. להסּתּכל להם ְְִֵֶַָָָָאסּור

רׁש"י  מפרׁש לא מּדּוע לדּוכּתּה: קּוׁשיא הדרא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹואם־ּכן
ׁשאין  ּבגלל היא הּכירּוהּו" לא ׁש"הם לכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּסיּבה

ּבנׂשיא  ?להסּתּכל ְְְִִֵַָ
ּבפׁשטּות: - ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ְְְֵֵֶַַַָט.

ולכן  עליו, הסּתּכלּו לא יֹוסף ׁשאחי לפרׁש יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹרׁש"י
לא  "הם הּכתּוב לׁשֹון מׁשמעּות ּכי - הּכירּוהּו" ְְִִִֵַַָָֹֹ"לא

הּכירּוהּו. ׁשּלא אּלא עליו, הסּתּכלּו ׁשאכן היא, ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהּכירּוהּו"
לֹומר  צרי הּכתּוב היה - עליו הסּתּכלּו ׁשּלא היא הּכּונה  ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹאם
"לא  הּלׁשֹון ואילּו ּבזה; וכּיֹוצא ּבֹו" הסּתּכלּו לא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ"והם
ּבהּכרה. אּלא ּבהסּתּכלּות, היה לא ׁשהחּסרֹון מֹורה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכירּוהּו"

(è)øîàiå íäì íìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
:íúàaõøàäúåøò-úàúBàøìízàíéìbøîíäìà£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ÌÏÁ ¯L‡∑,ׁשּנתקּימּו וידע עליהם, ¬∆»«»∆ְְְֲִֵֶֶַַָ
לֹו הׁשּתחוּו ‰‡¯ı.ׁשהרי ˙Â¯Ú∑ מהיכן הארץ, ּגּלּוי ְֲֲִֵֶַ∆¿«»»∆ִֵֵֶָָָ

ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה כ)היא הערה",(ויקרא מקֹורּה "את : ְְֱִִֵֶֶָָָָ
טז)ּוכמֹו: ׁשּבּמקרא,(יחזקאל ערוה ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: ותרּגּום הּוא. ּגּלּוי ְְְְְְְְִִַַָָלׁשֹון
הּבית" "ּבדק ּדקּדק ,ּכמֹו: לא אבל הּבית, רעּוע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הּמקרא  לׁשֹון אחר .לפרׁשֹו ְְְְִַַַָָ

(é)éãáòå éðãà àì åéìà eøîàiåì eàa E:ìëà-øaL ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
i"yx£È„‡ ‡Ï∑ ּכן ּתאמר ּבאּולא עבדי ׁשהרי אכל , .לׁשּבר …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

(àé)eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlkª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬
éãáò:íéìbøî E £¨¤−§©§¦«

i"yx£eÁ „Á‡ŒLÈ‡ Èa elk∑ רּוח ּבהם נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְִֶַָָ
אביהם  ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו ∑ÌÈk.הּקדׁש ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ≈ƒ

ּכמֹו: י)אמּתּיים, ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּבנֹות (במדבר "ּכן ְְְֲִִִִֵֵַָ
ּדברֹות", טז)צלפחד ּבּדיו (ישעיה כן לא .""ועברתֹו ְְְְְֵֶַָָָָֹֹ

(áé)íúàa õøàä úåøò-ék àì íäìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬
:úBàøì¦§«
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:Ôe˙È˙‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»¬≈

ÔaÊÓÏי  elÚ CÈ„·ÚÂ ÈBa¯ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡Á‡יא  ÈÂÈk ‡Á „Á ‡¯·‚ Èa ‡lkÀ»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
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„‡¯Ú‡יב  ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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dn xnF`e eitA xwW iM EdEcWg mde§¥£¨¦¤¤§¦§¥©
`Ed mB ,mdilr lCBzdl dEwn `EdX¤§©¤§¦§©¥£¥¤©
milBxn mdl xn`Ie mper xRkl oEMzp¦§©¥§©¥£Ÿ¨©Ÿ¤¨¤§©§¦
mkitA oi`e 'Fbe zF`xl mY ©̀¤¦§§§¥§¦¤

:dpFkpi dxez §¨
.'Bâå éðãà àì 'Bâå eøîàiå (éxaC 'iR ©Ÿ§§Ÿ£Ÿ¦§¥¨¨

EpiidW mbd FA EpcWgl mFwn oi` df¤¥¨§¨§¥£©¤¨¦
'Fbe E`A Licare cFre ,dAq `lA mi`Ä¦§Ÿ¦¨§©£¨¤¨§
drEci `id `ld Epz`iA zAq WExR¥¦©¦¨¥£Ÿ¦§¨

:diElbE`i dxez §¨
.'Bâå Léà éða eðlk (àédfaE WExR ª¨§¥¦§¥¨¤

iM lEBx cWgl mFwn oi ¥̀¨©£©¦¦
,miAx mitprn zFidl ExgAi milBxnd©§©§¦¦¨£¦§¥£¨¦©¦
,dWn glXW milBxnA `vnY ok FnkE§¥¦§¨©§©§¦¤¨©Ÿ¤
Wi` ipA Eid `l rWFdi glXW 'a mbe§©¤¨©§ª©Ÿ¨§¥¦
,df oiprA ogFAd KxC ok iM cg ¤̀¨¦¥¤¤©¥§¦§¨¤
xg` WExR Epgp` mipM FxnF`e§§¥¦£©§¥©©
iM mipM md iM wCvi onvr miricFOW¤¦¦©§¨ª§©¦¥¥¦¦
EricFi `NW milBxnd hRWn Ktd `Ed¥¤¦§©©§©§¦¤Ÿ¦

:mnvrn mnvr©§¨¥©§¨
àìxar oFWl Exn` .'Fbe Licar Eid Ÿ¨£¨¤§¨§§¨©

xg` dYr iM .ux`l mz`iaA WExR¥§¦¨¨¨¨¤¦©¨©©
xnFl oikixv mpi` mdA WiBxdW¤¦§¦¨¤¥¨§¦¦©
ElBxi `NW i`Ce iM milBxn mpi`W¤¥¨§©§¦¦©©¤Ÿ§©§
Exn`W xg`W xnFl EpEki F` .cFr§©§©¤©©¤¨§
oi` mdA lEBxd llWl mdizFprh©£¥¤¦§Ÿ¨¦¨¤¥
mcWglE mzFprh xYql zE`ivn§¦¦§Ÿ©£¨§¨§¨
milBxn Eid xaM m` `N` milbFxA§§¦¤¨¦§¨¨§©§¦
Licar Eid `l Exn` dfle ,mcwŸ¤§¨¤¨§Ÿ¨£¨¤
dYr EqpMi `l dfle mcw milBxn§©§¦Ÿ¤§¨¤Ÿ¦¨§©¨

:cWgAai dxez ©£¨
.'Bâå ék àì íäìà øîàiå (áé`l 'iR ©Ÿ¤£¥¤Ÿ¦§¥Ÿ

mkiUrn iM mkixaC Epn`i¥¨§¦§¥¤¦©£¥¤



מג uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy
i"yx£˙B‡¯Ï Ì˙‡a ı¯‡‰ ˙Â¯ÚŒÈk∑(ב"ר) העיר ׁשערי ּבעׂשרה נכנס ּתם ּבׁשער ,ׁשהרי נכנסּתם לא לּמה ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.אחד? ֶָ

(âé)éãáò øNò íéðL eøîàiåíéçà E|éða eðçðà ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧©¦¯£©²§§¥¬
íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå ïòðk õøàa ãçà-Léà¦«¤−̈§¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½

:epðéà ãçàäå§¨«¤−̈¥¤«
i"yx£'B‚Â EÈ„·Ú ¯NÚ ÌÈL e¯Ó‡iÂ∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(ãé)íëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
:ízà íéìbøî øîàì¥−Ÿ§©§¦¬©¤«

i"yx£Èz¯ac ¯L‡ ‡e‰∑ ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר הּדבר ¬∆ƒ«¿ƒְֲִִֶֶֶַַַָָ
והּנכֹון,מרּגלים  האמת הּוא ּפׁשּוטֹו., לפי זהּו ְְְְְֱִִֶֶַַָָ

ויפסקּו אֹותֹו מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּומדרׁשֹו:
אמר  'הן'. לֹו: אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָעליכם
ממֹון, ּבׁשּום יחזירּוהּו ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלהם:

ליהרג'. אֹו להרג ּבאנּו, לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? ְְֲֲֵֵַַַָָָָֹמה
ּבני  להרג אלכם", ּדּברּתי אׁשר "הּוא להם: ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר

מנחׁש ּבאתם, מּכם העיר ׁשּׁשנים ׁשּלי, ּבּגביע אני ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשכם  ׁשל ּגדֹול ּכר .החריבּו ְְֱִֶֶֶָָ

(åè)ék äfî eàöz-íà äòøô éç eðçaz úàæa§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¯
:äpä ïèwä íëéçà àBáa-íà¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ¥«¨

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÁ∑ יחיה fÓ‰.ּפרעה אם e‡ˆz Ì‡∑ הּזה הּמקֹום .מן ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

(æè)eøñàä ízàå íëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
äòøô éç àì-íàå íëzà úîàä íëéøác eðçaéå§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ

:ízà íéìbøî ék¦¬§©§¦−©¤«
i"yx£ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑ אמת ּתביאּוהּו:אם לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ּכמֹו ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

פרעה  אּתם "חי מרּגלים ּכי ,". ְְְִִֵֶַַַֹ

Èaיג  ‡Á‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ ÔÈ¯z e¯Ó‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡¯ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a „Á ‡¯·‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡e·‡»»»≈¿«≈ƒ

ÔBÎnÚיד  ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«ƒ≈«

kÓ‡טו  Ôe˜tz Ì‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ÔeÁa˙z ‡„a¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa ÔÈ‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז  ÔBÎeÁ‡ ˙È ¯a„ÈÂ „Á ÔBÎpÓ eÁÏL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ ËBL˜‰ ÔBÎÈÓb˙t ÔeÁa˙ÈÂ Ôe¯q‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
ÈÏÈl‡Ó È¯‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,ux`d zexr zF`xl mz`AW migikFn¦¦¤¨¤¦§¤§©¨¨¤
cg` xrWA cg` lM EqpkPW mrHde§©©©¤¦§§¨¤¨§©©¤¨
cg` lMW (`"v 't x"a) l"f mxnF`M§§¨¤¨¤¨
ciBi dfe cg` xrWA qpkp mihaXdn¥©§¨¦¦§©§©©¤¨§¤©¦

:'Fbe mz`A ux`d zexr iMbi dxez ¦¤§©¨¨¤¨¤§
.'Bâå íéðL eøîàiå (âémrh WExR ©Ÿ§§¥§¥©©

mipW Epgp` iM df xcqA EpqpkPW¤¦§©§§¥¤¤¦£©§§¥
xUrlke EpcxRzp dfl EPpi` cg`de ¨¨§¨¤¨¥¤¨¤¦§¨©§§¨

cg` `vni ilE` cg` xrWA qpkp cg ¤̀¨¦§©§©©¤¨©¦§¨¤¨
dPde FxnF`e ,EPpi`W cg`d z` EPOn¦¤¤¨¤¨¤¥¤§§§¦¥
wcv iM KzFg ztFn df Epia` z` ohTd©¨Ÿ¤¨¦¤¥¥¦¤¤
lFkIW xaC Exn` iM mMg dBdi¤§¤¦¨¦¨§¨¨¤¨

:ogAlci dxez ¦¨¥

.ézøac øLà àeä (ãéip` oi`W 'iR £¤¦©§¦¥¤¥£¦
oicre oFW`xd ixEACn xfFg¥¦¦¦¨¦©£©¦
FxnF`e ,cnFr FnFwnA oFW`xd xEACd©¦¨¦¦§¥§§

:oM xnF` iPcFr 'iR xn`l¥Ÿ¥¤¦¥¥
BàFnvr mrh KxCd df lr xn`iŸ©©¤©¤¤©©©§

URgl mz`A iM mixnF` mY`W¤©¤§¦¦¨¤§©¥
iYpEMzPW xaCd `Ed cEa`d g` xg ©̀©¨¨¨©¨¨¤¦§©©§¦
izpEM milBxn mkl iYxn`W ixacA¦§¨©¤¨©§¦¨¤§©§¦©¨¨¦
mz`AW mkitA mYxn`W KxcM `id¦§¤¤¤£©§¤§¦¤¤¨¤
mxnF` KxC lr `Ede ,xirA xaC WTal§©¥¨¨¨¦§©¤¤§¨
EdEpYi `l m`e mdl xn`W (mW) l"f¨¤¨©¨¤§¦Ÿ¦§
,mdixaC mW oIri 'Fbe EUrY dn mkl̈¤©©£§§ª©¨¦§¥¤
mdW lM lEBxd xcbA llkp `Ed df xcbe§¨¥¤¦§©§¤¤¨¦¨¤¥

wIci df KxclE ,xird iaWFi cbp mivrFi£¦¤¤§¥¨¦§¤¤¤§ª©
:oade xn`l zaY FxnF` oFkp lreh dxez ©¨§¥©¥Ÿ§¨¥

.eðçaz úàæa (åèdSxzn 'iR §Ÿ¦¨¥¥¦§©¤
zwRqn Dpi`W mbd Ff dpgadA§©§¨¨£©¤¥¨§©¤¤
E`AW Exn`W mdixaCn gikFdX dnl§©¤¦©¦¦§¥¤¤¨§¤¨

:iYazMW FnM sqFi `ivFdl§¦¥§¤¨©§¦
BàE`A oFvx KxcAW EwCvIW dvxi¦§¤¤ª§§¤§¤¤¨¨

`Fai m` dpFTd cIn sqFi `ivFdl§¦¥¦©©¤¦¨
xW` z` oiai FaalE ohTd mdig £̀¦¤©¨Ÿ§¨¨¦¤£¤

:oEkifh dxez §©¥
.'Bâå ãçà íkî eçlL (æè`l mde ¦§¦¤¤¨§§¥Ÿ

mdia` zxvl EWWg iM oM EUr̈¥¦¨§§¨©£¦¤
:oNM lr©ª¨



uwnמד zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(æé)ìL øîLî-ìà íúà óñàiå:íéîé úL ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«
i"yx£¯ÓLÓ∑ האסּורים ּבית. ƒ¿»ֲִֵָ

(çé)eéçå eNò úàæ éLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
:àøé éðà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

ß zah 'a iying mei ß

(èé)úéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
:íëéza ïBáòø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

i"yx£ÌÎ¯ÓLÓ ˙È·a∑ּבֹו אסּורים ‰·e‡È.עכׁשו ׁשאּתם eÎÏ Ìz‡Â∑ אביכם ּבית ÌÎÈza.אל ÔB·Ú¯ ¯·L∑ ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆
ּׁשּקניתם  ּבּתיכם לרעבֹון מה .אנׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

(ë)íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−
:ïë-eNòiå eúeîú àìå§´Ÿ¨®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו אמן"(במדבר ּוכמֹו:"אמן ח), א דבר(מלכים נא .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(àë)-ìà Léà eøîàiåíéîLà ìáà åéçà|eðçðà ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»
eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø øLà eðéçà-ìò©¨¦¼¼£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìò eðòîL àìå§´Ÿ¨¨®§©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ

ÔÈÓBÈ:יז  ‡˙Ïz ‡¯hÓÏ (˙È·Ï) ÔB‰˙È LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„È·ÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

È·a˙יט  ¯q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡¯e·ÈÚ eÏÈ·B‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎz¯hÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

ÔeÓÈ‰ÈÂכ  È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„·ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈ·iÁכא  ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ ˙˜Ú ‡ÈÊÁ Èc ‡eÁ‡ ÏÚ ‡Á‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡Ïa˜ ‡ÏÂ ‡Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòå,oinipA glWi `NW dpn`p ErcIW §¤¨§¤¡¨¨¤Ÿ¦§©¦§¨¦
EUr zElCYWd dOM cnlE `ve§¥§©©¨¦§©§¨
dcEdi iM zprhA FglXW cr cgi mNMª¨©©©¤§¨§©£©¦§¨
eig` lke dcEdi m`e EP`iai `Ede axr̈¥§§¦¤§¦§¨§¨¤¨

pFghA didI dn `lM ziaAawri lW F §¥¤¤©¦§¤¦§¤©£Ÿ
Kixv axr Faxre oinipA glWIW¤¦§©¦§¨¦©£¥¨¥¨¦

:xnWn ziAn F`ivFdl§¦¦¥¦§¨
BàcxRdl mYrcA did `l mlFrl§¨Ÿ¨¨§©§¨§¦¨¥

cExRd lr mi`xi Eid iM ot` mEWA§Ÿ¤¦¨§¥¦©©¥
`le ,FCal FzFidl mW` didi lal§©¦§¤¨¥¦§§©§Ÿ
`N` mdn cg` giPdl sFQal ESxzp¦§©§©§¨¦©¤¨¥¤¤¨
xW`M dfA oFiQPd mdl dlYW cvl§©¤¨¨¨¤©¦¨¨¤©£¤
EzEnz `le 'Fbe mipM m` wEqRA x`a £̀¨¥©¨¦¥¦§§Ÿ¨

:mdiUrnA Egxkd f`fi dxez ¨ª§§§©£¥¤
.'Bâå ízà íéðk íà (èélr x`Azi ¦¥¦©¤§¦§¨¥©

wxR inlWExiA l"f mxnF` KxC¤¤§¨¦©§¦¤¤
mc` ipA zriq `ipY l"fe zFnExzC 'g¦§§©§¨¦©§¥¨¨
miFB mdA ErbtE KxCA mikNdnd©§©§¦©¤¤¨§¨¤¦
bxdpe mMn cg` Epl EpY mdl Exn`e§¨§¨¤§¨¤¨¦¤§©£Ÿ

mNM ENt` mkNM bxdp e`l m`e FzF`§¦¨©£Ÿª§¤£¦ª¨
l`xUIn zg` Wtp Exqni `l oibxdp¤¡¨¦Ÿ¦§§¤¤©©¦¦§¨¥
`Ede .k"r 'Eke Exqni 'Eke mdl Ecgi¦£¨¤§¦§§§§
mY` WExR mY` mipM m` FxnF`§¦¥¦©¤¥©¤
mkY` zn`d m` mknvrA mircFi§¦§©§§¤¦¨¡¤¦§¤
`le mMn cg` WExR cg` mkig £̀¦¤¤¨¥¤¨¦¤§Ÿ
zen z`xi oi` iM xq`i mdl Edcgi¦£¨¨¤¥¨¥¦¥¦§©¨¤
wIclE ,EdExqni `le mNM Ebxdi xnFl©¥¨§ª¨§Ÿ¦§§§©¥
mipM mpi` m`W xnFl oEMzp xaCd©¨¨¦§©¥©¤¦¥¨¥¦
cg` giPdl hRWnA zEWx mdl oi ¥̀¨¤§§¦§¨§©¦©¤¨
hRWn mdixaC Epgai `NWM iM mdn¥¤¦§¤Ÿª§£¦§¥¤¦§©
md ixde `Ed zen oaE Fl Wi lBxn§©¥¥¤¨¤©£¥¥
oi`e zEnl eWkrn FzF` micgin EN`M§¦§©£¦¥©§¨¨§¥
Exqni `le mNM Ebxdi `N` oM oiCd©¦¥¤¨¥¨§ª¨§Ÿ¦§§
Epivn `ld dWwY `le .mdn cg` Wtp¤¤¤¨¥¤§Ÿ¦§¤£Ÿ¨¦
iEd oM m`e oFrnW gwl `Ed iM¦¨©¦§§¦¥©¥
Ecgi mdW ilE` iM Fpi` df ,EdEcgiM§¦£¤¥¦©¤¥¦£

:mdn df¤¥¤
Bàzgwl cgi EniMqdW xg`W xWt ¤̀§¨¤©©¤¦§¦©©¨©©

oFrnW xgaE `Ed mcw mdn cg ¤̀¨¥¤¨©¨©¦§
cxtE iel lW FbEf `Ed iM mrhl§©©¦¤¥¦¥¥

:mzliagk dxez £¦¨¨
.eúeîú àìå íëéøác eðîàéå (ë'iR §¥¨§¦§¥¤§Ÿ¨¥

mY` iM ciBi df EUri `l m`W¤Ÿ©£¤©¦¦©¤
cg` giPdl oilFki mpi` dfle milBxn§©§¦§¨¤¥¨§¦§©¦©¤¨
mdl zEWx oi`e zEnIW i`Ce iM mdn¥¤¦©©¤¨§¥§¨¤
,'Eke mNM EBxdi `N` oM zFUrl©£¥¤¨¥¨§ª¨§
mzFid lr dzin EaIgzi dYrnE¥©¨¦§©§¦¨©¡¨
EzEni `NW xnFl dvxi F` .milBxn§©§¦¦§¤©¤Ÿ¨
mdl `ivndl mdOr aihi iM arxÄ¨¨¦¥¦¦¨¤§©§¦¨¤
mdia`l Exn`X dn `Ede dqpxR©§¨¨§©¤¨§©£¦¤

:ExgqY ux`d z`e (c"l wEqR)`k dxez ¨§¤¨¨¤¦§¨
.ìáà 'Bâå eøîàiå (àëoi` la` zaY ©Ÿ§§£¨¥©£¨¥

xn` mBxznde .o`M zErnWn Dl̈©§¨¨§©§©§¥¨©
dOl ikp` oC dilr mbe .`hWwA§ª§¨§©¨¤¨¨¨Ÿ¦¨¨

:`hWwA xnFl Ekxvdª§§©§ª§¨
ãBòxW` xnFl oFWl Ekix`d dOl̈¨¤¡¦¨©£¤

cFre ,mzq Exn` `le 'Fbe Epi`ẍ¦§§Ÿ¨§§¨§



מה uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy
i"yx£Ï·‡∑ ּב'בראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ּכתרּגּומֹו: ¬»ְְְְְְִִִִֵַָָ

ּברם' 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא a‡‰.רּבה' ְְְֲִַַָָָָָ»»
eÈÏ‡∑ ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי ּבּבי"ת, טעמֹו ≈≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: .ּבאה, ְְַַָָָָָ

(áë)íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúà ïáeàø ïòiå| ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯
Bîc-íâå ízòîL àìå ãìiá eàèçz-ìà øîàì¥²Ÿ©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−

:Løãð äpä¦¥¬¦§¨«
i"yx£BÓcŒÌ‚Â∑' הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, ו'גּמ'ין .אּת'ין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

‡È¯Ó˙כב  ‡Ï‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ô·e‡¯ ·È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) Ôe·BÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏ נ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`EdW EdEpxkn xW` xnFl mdl did̈¨¨¤©£¤§¨§¤
xnFl EpEMzPW ilE`e ,oerd zilkY©§¦¤¨Ÿ§©¤¦§©§©
`Ed m` Ff dxv mrhA EcCSW zFidl¦§¤¦§§©©¨¨¦
itM df mrh Egce sqFi xkn liaWA¦§¦¤¤¥§¨©©¤§¦
itMW ('k f"l) dlrnl iYazMX dn©¤¨©§¦§©§¨¤§¦
xkOd oM m`e dbixdl EdEpC oiCd©¦¨©£¦¨§¦¥©¤¤
,cqgd zCn dAxc` `Ed Fl EUrW¤¨©§©¨¦©©¤¤
dAxc` mdia` zxv EnxBW lr m`e§¦©¤¨§¨©£¦¤©§©¨
'd dUri `le aF`kn Fl siqFi df xaC̈¨¤¦©§§Ÿ©£¤
lCbIW xacA mdia` xrv oer ixEQi¦¥£Ÿ©©£¦¤§¨¨¤¦§©
`l oM lr xW`e ,Fxrv lr xrv cFr©©©©£©£¤©¥Ÿ
xW` 'Fbe minW` la` Exn`e oer E`vn̈§¨Ÿ§¨§£¨£¥¦§£¤
mdl did mipR lM lrW 'iR 'Fbe Epi`ẍ¦§¥¤©¨¨¦¨¨¨¤
lr oPgzn mdig` zF`xA eilr mgxl§©¥¨¨¦§£¦¤¦§©¥©
df xace eilr Exfk`zpe FWtp zpMq©¨©©§§¦§©§§¨¨§¨¨¤
d`A oM lr FzFUrl miwiCSl dPbn§ª¤©©¦¦©£©¥¨¨

:'Fbe§
BàE`xW zFidl KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦§¤¨

EaWg xnWOl E`A cgi mNMª¨©©¨©¦§¨¨§
xkOW zFidle ,drxd in lWA mYrcA§©§¨§¤¦¨¨¨§¦§¤¤¤
E`AWM ,mdipir oiA zF`l did sqFi¥¨¨§¥¥¥¤§¤¨
cSn xaCl dxizq E`vn FA zFlzl¦§¨§§¦¨©¨¨¦©
did `l `Ede mdOr qtzPW oaE`x§¥¤¦§©¦¨¤§Ÿ¨¨
Exn`e Egixkd dfl ,mixkFOd KFzA§©§¦¨¤¦§¦§¨§

`xn`p m` zn` od 'iR 'Fbe minW` la £¨£¥¦§¥¥¡¤¦Ÿ©
Epl dWwi xkOd crA d`A dxSdW¤©¨¨¨¨§©©¤¤¦§¤¨
xW` 'Fbe minW` la` xkn `l oaE`x§¥Ÿ¨©£¨£¥¦§£¤
glWl EvxWM 'Fbe FWtp zxv Epi`ẍ¦¨©©§§§¤¨¦§Ÿ©
mdOr deW oaE`x did df xacaE FA cï§¨¨¤¨¨§¥¨¤¦¨¤
FzF` EkilWd (a"k f"l) xn` `Edd©¨©©§¦
sqFi oPgzi iM `hiWtE xFAd l ¤̀©§¦¨¦¦§©¥¥
xFAd l` FkilWdA xzFiA mdil £̀¥¤§¥§©§¦¤©
miWgPde xFAd lade dlitPd cgtl§©©©§¦¨§¤¤©§©§¨¦
arxA dOW zEnl mB miAxwrde§¨©§©¦©¨¨¨¨¨¨
oPgie FGn dPWn dzin Ll oi`e `nSaE©¨¨§¥§¦¨§ª¨¦©§©¥
dfaE FzPgY lFwl ErnW `le mdl FlFw¨¤§Ÿ¨§§§¦¨¨¤
oM lr FxnF` `Ede ,mdOr oaE`x ci©§¥¦¨¤§§©¥
df lke ,dxSd cgi WExR Epil` d`Ä¨¥¥¥©©©¨¨§¨¤
Eid EN` mdixaC iM xn`PWM§¤Ÿ©¦¦§¥¤¥¨

xCQW mrhe .xnWOA mEqipkdWM§¤¦§¦©¦§¨§©©¤¦¥
cvl `Ed dpFxg`A mdixaC aEzMd©¨¦§¥¤§©£¨§©
,sqFi ixaC lM KFY wiqtdl dvx `NW¤Ÿ¨¨§©§¦¨¦§¥¥
xg` Eid EN` mdixaCW xn`p m` la £̀¨¦Ÿ©¤¦§¥¤¥¨©©
Elri mde mdn cg` xq`l EniMqdW¤¦§¦¤¡Ÿ¤¨¥¤§¥©£
mrh zzl Kixv aEzMd xcqM mFlWl§¨§¥¤©¨¨¦¨¥©©
znW`l WEgl ExxFrzp `l dOl̈¨Ÿ¦§§¨§©§©
`l mcw iM ilE`e .dYr cr mdig £̀¦¤©©¨§©¦Ÿ¤Ÿ
dxigA lrA mc` iM EaWge EWiBxd¦§¦§¨§¦¨¨©©§¦¨
iM mxFB sqFi oer `le rxdl oFvxe§¨§¨©§Ÿ£Ÿ¥¥¦
EpWxRW FnM mdl did aIgn mYrcl§©§¨§ª¨¨¨¨¤§¤¥©§
xn`WM oM oi`X dn ('k mW) FnFwnrA¦§¨©¤¥¥§¤¨©

mdlok EUrIe 'Fbe xq`i xg` mkig` ¨¤£¦¤¤¨¥¨¥§©©£¥
ExxFrzp dfA mdn cg` md Ecgi WExR¥¦£¥¤¨¥¤¨¤¦§§
mdW FnM sqFi oer `Ed iM dncPdn¥©¦§¤¦£Ÿ¥§¤¥
mdl `A dfl mdig` lr Exfk`zp¦§©§§©£¦¤¨¤¨¨¤
ciA mdn cg` Exq`W df KxcA xrSd©©©§¤¤¤¤¨§¤¨¥¤§©
zFnFwn dOkA iYnWx xakE .ixkp Wi ¦̀¨§¦§¨¨©§¦§©¨§
cFqA FnlvaE FzEncA cilFi oerd iM¦¤¨Ÿ¦¦§§©§§
Wi`l mNWY (a"q miNdY) FxnF`§§¦¦§©¥§¦
o`M mixaCd ok FnkE EdUrnM§©£¥§¥©§¨¦¨
`Ede ,mdig` zxvA mAl mdl ai`kdW¤¦§¦¨¤¦¨§¨©£¦¤§
df dxwOd did m` 'iR la` mxnF`§¨£¨¥¦¨¨©¦§¤¤

g` KxcAlrW miwiCvn Epiid `l x §¤¤©¥Ÿ¨¦©§¦¦¤©
i`Ce dYr la` Epil` d`A sqFi zAq¦©¥¨¨¥¥£¨©¨©©
FWtp zxv Epi`x xW` Epgp` minW £̀¥¦£©§£¤¨¦¨©©§

:FpPgzdA§¦§©§
ãBòåcgizPW oeiM zF`l mdl did §¨¨¨¤§¥¨¤¦§©¥

mY`n gTIe (c"k) aizkC oFrnW¦§¦§¦©¦©¥¦¨
`Ed sqFi xaC iM Erci dGn oFrnW z ¤̀¦§¦¤¨§¦§©¥
drx dvr urFId `Ed df iM aaFQd©¥¦¤©¥¥¨¨¨
Wi` Exn`Ie (h"i f"l) aizkC sqFi lr©¥¦§¦©Ÿ§¦
(igie `nEgpY) l"f Exn`e eig` l ¤̀¨¦§¨§©§¨©§¦

:iele oFrnW mdWak dxez ¤¥¦§§¥¦
.'Bâå íúà ïáeàø ïòiå (áëKixv ©©©§¥Ÿ¨§¨¦

lr dprn xnFl wCvi Ki` zrcl̈©©¥ª§©©©£¤©
mB minrR 'a xn`l FxnF` mB ,df¤©§¥Ÿ§¨¦©

:'Fbe FnC mbe FxnF`§§©¨§
ïëàdnl aiWdl `AW `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¤¨§¨¦§©

`l xW` lr d`A dxSdW Exn`X¤¨§¤©¨¨¨¨©£¤Ÿ
mrhlE 'Fbe FpPgzdA mdig` lr Engx¦£©£¦¤§¦§©§§§©©
,xn`e dpr dfl ,oaE`x mB qpMi df¤¦¨¥©§¥¨¤¨¨§¨©
xn`l mz` oaE`x orIe FxnF` `Ede§§©©©§¥Ÿ¨¥Ÿ
iM df lr oer Fl EaWgi `l `Ed iM¦Ÿ©§§¨Ÿ©¤¦
clIa E`hgY l` mkil` iYxn` `Fld£¨©§¦£¥¤©¤¤§©¤¤
WExtA oM mdl xn` `NW mbde ,'Fbe§©£©¤Ÿ¨©¨¤¥§¥
FzF` EkilXd Fa EglWY l` cie `N ¤̀¨§¨©¦§§©§¦
dzid izpEM df lM mr ,'Fbe (a"k f"l)§¦¨¤©¨¨¦¨§¨
`Ede ,clIa E`hgY l` mkl xn`l¥Ÿ¨¤©¤¤§©¤¤§
cirdW FnkE ,E`hgY l` xn`l FxnF`§¥Ÿ©¤¤§§¤¥¦

:eia` l` FaiWdl FxnF`A aEzMd©¨§§©£¦¤¨¦
íàåExiMIW oaE`x Knq in lre xn`Y §¦Ÿ©§©¦¨©§¥¤©¦

dAxc`e dzid oMW FzpEM eig ¤̀¨©¨¨¤¥¨§¨§©§©¨
FzxiknA zEpngx xzFi EUr mYrcl§©§¨¨¥©§¨¦§¦¨
aEzMd xn` oMW FnM xFAA FgiPdn¥©¦©§¤¥¨©©¨
Ekl dcEdi mdl xn`W (f"k mW)¨¤¨©¨¤§¨§
dnE Fa idY l` Epicie 'Fbe EPxMnpe§¦§§¤§§¨¥©§¦©
`Fld FxnF`A oaE`x mrxzn znrxY©§Ÿ¤¦§©¥§¥§§£
EtiqFde EUr eixacMW oeiM 'Fbe iYxn`̈©§¦§¥¨¤¦§¨¨¨§¦
oaE`x zprh xTr iM rC .xMfPM mgxl§©¥©¦§¨©¦¦©©£©§¥
FnM Fa EglWY l` cie FxnF`A dzid̈§¨§§§¨©¦§§§

YWxRWicin FliSdl oEMzPW mW i ¤¥©§¦¨¤¦§©¥§©¦¦¥
`Ed df oFvxe dxigA lrA `EdW mc`̈¨¤©©§¦¨§¨¤
oM mB zwcFv Ff dprhe ,dpEMd xTr¦©©©¨¨§©£¨¤¤©¥
mdiUrOW mixkpl EdExMni lal§©¦§§§¨§¦¤©£¥¤
Fqipkn oM mB xkOde ,ixigA dUrn©£¥§¦¦§©¤¤©¥©§¦
FpWIW mbe ,mixkPdn zen zpMq xcbA§¤¤©¨©¨¤¥©¨§¦§©¤¤§
Exn`X dn cnlE `ve .rx xac wtqA§¨¥¨¨©§¥§©©¤¨§
xtihFR FzF` dpTW (e"t 't x"a) l"f¤¨¨¦©
`Ede ,qxYqp df lre xEkf aMWnl§¦§©§§©¤¦§¨¥§
zFUrl clIA mY` E`hgY l` FxnF`§©¤¤§©¤©¤¤©£
dOnE xFAd l` EdEkilWd `N` xaC FA¨¨¤¨©§¦¤©¦©
zFIg dzin aIg `Ed m` KWtP©§¨¦©¨¦¨©
didi e`l m`e EdEbxdi mW zF`vnPd©¦§¨¨©©§§¦¨¦§¤
df xaC oi`W dn miIgd zF`l§©©¦©¤¥¨¨¤
WExR mYrnW `le ,mc` ici zEgilWA¦§¦§¥¨¨§Ÿ§©§¤¥
Exn`X dnE ,ixaC mzFpiad `lŸ£¦¤§¨©©¤¨§
`NWe zEIxfk`d lr d`A dxSdW¤©¨¨¨¨©¨©§¨¦§¤Ÿ



uwnמו zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(âë):íúðéa õéìnä ék óñBé òîL ék eòãé àì íäå§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«

i"yx£ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑,לׁשֹונם מבין ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְִֵָ
ּכן  מדּברים היּו Ì˙Èa.ּובפניו ıÈÏn‰ Èk∑ ּכי ְְְִֵַָָָƒ«≈ƒ≈…»ִ

ּביניהם  הּמליץ היה עּמֹו מדּברים הּיֹודע ,ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף  ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלׁשֹון
מּכיר  יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָודברי

עברי  ּבנֹו∑‰ıÈÏn.ּבלׁשֹון מנּׁשה .זה ְְִִָ«≈ƒְְֶֶַ

(ãë)íäìà øaãéå íäìà áLiå jáiå íäéìòî áqiå©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½
:íäéðéòì Búà øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ∑יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ
ׁשּׁשמע ∑j·iÂ.ּבֹוכה  ‡˙Œ.מתחרטין ׁשהיּולפי ֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆

ÔBÚÓL∑(ב"ר) ללוי ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו :הּוא ƒ¿ְְִִִֵֶַַָ
נתּכּון  אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"הּנה

להרג  ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹוסף
Ì‰ÈÈÚÏ.אֹותֹו B˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ אּלא אסרֹו לא «∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּולעיניהם  והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
.(ב"ר)

(äë)áéLäìe øa íäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³
Cøcì äãö íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤

:ïk íäì Nòiå©©¬©¨¤−¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

להם  ולתת . . ּכסּפיהם ּולהׁשיב ּבר ּכליהם את ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוימלאּו
לּדר כה)צדה אחיו (מב, אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

את  לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים קׁשים ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדברים
לסּפק  ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיחסֹו

ׁשּיּתכן  להם אמר יֹוסף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ?לּדר צידה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהם
אּתכם", האמת ּדבריכם "ויּבחנּו – מּפׁשע חּפים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהם
להם  והעניק אֹותם ּפּיס לכן ירא". אני האלקים "את ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוסּים

להם. ׁשּגרם הּנפׁש עגמת על ּפּצּוי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעין

(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå©¦§¬¤¦§−̈©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

(æë)Bøîçì àBtñî úúì BwN-úà ãçàä çzôiå©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−
:Bzçzîà éôa àeä-äpäå Btñk-úà àøiå ïBìna©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

‡¯Èכג  ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ· ‰Â‰ ÔÓb¯˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד  ·˙Â ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ ¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

e·ÈÚ¯‡כה  ÔB‰ÈÓ ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

eÏÊ‡Âכו  ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

d¯ÓÁÏכז  ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dUrOd sEbA mlFrlE FzEpPgzd ElAw¦§¦§©§§¨§©©£¤
mB `N` `Ed ok `l dler EUr `lŸ¨©§¨Ÿ¥¤¨©
zEgilWA md miaIg iM Wxcp dPd FnC̈¦¥¦§¨¦©¨¦¥¦§¦
zElBxn zpMqA Eid mipEzpE FA mcï¨§¦¨§©¨©§©§
`l oM mB df cvlE ,zen hRWn `EdW¤¦§©¨¤§©¤©¥Ÿ
`l `Ed iM mdOr mW`A oaE`x qpMi¦¨¥§¥¨¨¨¦¨¤¦Ÿ
zFidl cMlp oaE`x dYrnE ,xkOA did̈¨©¤¤¥©¨§¥¦§©¦§
aIgzi dWixCd xnbaE .cal mdOr¦¨¤§©¦§©©§¦¨¦§©¥
dnl mbe .FpicA i`MGd xhRie aIgnd©§ª¨§¦¨¥©©©§¦§©§©
minW` la` FxnF`A iYWxRX¤¥©§¦§§£¨£¥¦
zqitY cvl dzid mzExxFrzdW¤¦§§¨¨§¨§©§¦©
oM mB aEzMd WExR didi cal oFrnW¦§§©¦§¤¥©¨©¥

:df KxcMbk dxez §¤¤¤
õéìnä ék 'Bâå eòãé àì íäå (âë§¥Ÿ¨§§¦©¥¦

.íúðéamzFpiA uilOd E`xW cvl 'iR ¥Ÿ¨¥§©¤¨©¥¦¥¨
rnFW Fpi` iM EaWg mixaC x`WA¦§¨§¨¦¨§¦¥¥©

:mpFWl§¨
did `l f`e mzpiA uilOd iM xn`i F`Ÿ©¦©¥¦¥Ÿ¨§¨Ÿ¨¨

:Fl ciBdlck dxez §©¦
(ãëmd 'iR .oFrnW z` mY`n gTIe©¦©¥¦¨¤¦§¥¥

xxA `Ed F` .FgwlE FzF` Ecgi¦£§¨¥¥
(h"i) wEqRA iYazMW FnkE ,Fnvrl§©§§¤¨©§¦©¨

:mipM m`dk dxez ¦¥¦
.íäétñk áéLäìe (äëxAC `NW mrh §¨¦©§¥¤©©¤Ÿ¦¥

xAcl ligzdW xErXA aEzMd©¨©¦¤¦§¦§©¥
,EaEWIe xnFl oM mB Fl did 'Fbe E`Nnie©§©§§¨¨©¥©©¨
'Fbe z` zF`Nnl xnFl Fl did F`¨¨©§©§¤§
rci `l `Nnnd iM ilE`e ,aiWdlE§¨¦§©¦©§©¥Ÿ¨©

,aiWd `Ed FziA on`Pde sqMd zaWd£¨©©¤¤§©¤¡©¥¥¦
zaWde `iqdxtA iENOd didIW dEv F`¦¨¤¦§¤©¦§©§¤§¨©£¨©
xnFl miCwdl oEMzp cFr.rpvdA sqMd©¤¤§©§¥©¦§©¥§©§¦©
'Fbe E`NOW xg`e xA mdilM zF`Nnl§©§§¥¤¨§©©¤¦§§
mdl zzle 'Fbe aiWdl xnFl siqFd¦©§¨¦§§¨¥¨¤
xnFl dvx `l iM dfA dpEMde ,'Fbe dcv¥¨§§©©¨¨¨¤¦Ÿ¨¨©
`Nnnd oir didY `NW icM cgi lMd©Ÿ©©§¥¤Ÿ¦§¤¥©§©¥

:iENOA dxvek dxez ¨¨©¦
.eëìiå 'Bâå úà eàNiå (åë`NW 'iR ©¦§¤§©¥§¥¤Ÿ

E`UPW xErW `N` EaMrzp¦§©§¤¨¦¤¨§
`l ok `l m`W ,Ekld skze mxaW¦§¨§¥¤¨§¤¦Ÿ¥Ÿ
mxaW E`UPW EpricFdl Kixv did̈¨¨¦§¦¥¤¨§¦§¨

:'Fbefk dxez §



מז uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy
i"yx£„Á‡‰ ÁzÙiÂ∑,לוי יחיד הּוא זּוגֹוׁשּנׁשאר ּבן ׁשּלנּו∑ÔBÏna.מּׁשמעֹון הּוא ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה ּבּמקֹום «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿

.ׂשק  ַ

(çë)äpä íâå étñk áLeä åéçà-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´
àöiå ézçzîàáøîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì §©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ

:eðì íéýìû äNò úàf-äî©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«
i"yx£ÈzÁzÓ‡· ‰p‰ Ì‚Â∑ עם ּבֹו הּכסף ּגם ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒִֶֶַַ

eÏ.הּתבּואה  ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó∑להביאנּו ְַָ«…»»¡…ƒ»ֲִֵַ
זֹו עלילה להתעֹולל ,לידי אּלא - הּוׁשב ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.עלינּו ֵָ

(èë)Bì eãébiå ïòðk äöøà íäéáà á÷òé-ìà eàáiå©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´½
:øîàì íúà úøwä-ìk úà¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

(ì)eðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈
:õøàä-úà íéìbøîk¦§©§¦−¤¨¨«¤

(àì):íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìà øîàpå©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«

(áì)epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà øNò-íéðL§¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½
:ïòðk õøàa eðéáà-úà íBiä ïèwäå§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©

(âì)ék òãà úàæa õøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§Ÿ́¥©½¦¬
ïBáòø-úàå ézà eçépä ãçàä íëéçà ízà íéðë¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬

:eëìå eç÷ íëézä«¥¤−§¬¨¥«

(ãì)àì ék äòãàå éìà ïèwä íëéçà-úà eàéáäå§Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ
íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà íéìbøî§©§¦Æ©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

:eøçñz õøàä-úàå§¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£e¯ÁÒz ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ ּפרקמטיא אחר וסֹובבים ׁשּמחּזרים ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל .ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

(äì)Btñk-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
íäéáàå änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−

:eàøéiå©¦¨«
i"yx£BtÒkŒ¯B¯ˆ∑ּכסּפֹו .קׁשר ¿«¿ְֶֶַ

(åì)óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷òé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³
:äðlë eéä éìò eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå epðéà¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬ª¨«¨

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«

:‡Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚÎכט  ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ"יe‡ÈeÁÂÔB‰˙È ÔÚ¯‡c Ïk ˙È dÏ ( ¿«ƒ¿«ƒ≈»»ƒ¬»»»¿

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

˜ÔÈLל  ‡nÚ ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ÏÈlÓ«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»»«¿»
‡¯ÔÈL˜:‡Úנ"י ( ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡˙È ·‰ÈÂ ( »ƒƒ«»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

‰ÈÂ‡לא  ‡Ï ‡Á‡ ÈÂÈk dÏ ‡¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e·‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk È¯‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«¿
e·ÈÒ ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁ„ ‡¯e·ÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ

Úc‡Âלד  È˙ÂÏ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙È Ôez‡ ÈÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

ˆ¯È¯לה  ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו  È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
BÂ‰ ÈÏÚ Ôe¯a„z ÔÓÈa ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬

:ÔB‰lÎ»¿



uwnמח zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy
i"yx£ÌzÏkL È˙‡∑מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ׁשחׁשדן אבּודים,∑ÌzÏkL.ּכיֹוסף מלּמד ׁשּבניו מי ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶָָָ

ׁשּכּול  .קרּוי ַָ

(æì)úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
éìà epàéáà àì-íàepáéLà éðàå éãé-ìò Búà äðz E ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

éìà:E ¥¤«

(çì)àeäå úî åéçà-ék íënò éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯
dá-eëìz øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

:äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨
i"yx£ÌÎnÚ Èa „¯ÈŒ‡Ï∑ ּדבריו קּבל ּבניו,לא להמית אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא הם ּבניו .(ב"ר)וכי ְְִֵַָָָֹ

âî(à):õøàa ãák áòøäå§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤

(á)eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬

:ìëà-èòî§©«Ÿ¤
i"yx£ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k∑ להם אמר 'המּתינּויהּודה : «¬∆ƒ∆¡…ְְִֶַַָָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד elk.(ב"ר)לּזקן ¯L‡k∑ ְִִִֵֶֶַַַַַָ«¬∆ƒ
ׁשיציאּו' הּגמּלים ('ּכד ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשּתֹות",

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו .)"ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ÔÈ¯zלז  ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz Èa¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp·˙‡ ‡‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח  È¯‡ ÔBÎnÚ È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a È˙·ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú¯‡a‡:א  ÛÈwz ‡ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

¯˘"Èב  ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e‡È˙È‡c ‡¯e·ÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡Ï ee·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éðá éðL úà øîàì (æìmrh ¥Ÿ¤§¥¨©§©©
oEMzp .df mFwnA xn`l FxnF`§¥Ÿ§¨¤¦§©¥
df xaC eiRn `ivFd `l iM xnFl©¦Ÿ¦¦¦¨¨¤
,(.`i zFMn) mkg zllw mEXn WExtA§¥¦¦§©¨¨©
df `Ed EPOn oaEOdW xEAC xn` `N ¤̀¨¨©¦¤©¨¦¤¤
.eipA zzin WExtA eiRn `ivFd `le§Ÿ¦¦¦§¥¦©¨¨
mi`vnPdn mipW 'iR ipW z`e FxnF`e§§§¤§¥¥§©¦¥©¦§¨¦
,WiprY zinY FxnF`e ,Fl Eid 'c iM¦¨§§¨¦©£¦
x"wie) l"f mxnF`M dfM Wpr EpivnE¨¦Ÿ¤¨¤§§¨
mrhe .'Fbe sP`zd oxd`aE wEqtA (f"t§¨§©£Ÿ¦§©©§§©©
,'aA `N` Fnvr aIgl oaE`x dvx `NW¤Ÿ¨¨§¥§©¥©§¤¨§
xqg didIW oFilr Wpr `Ed iM cvl§©¦Ÿ¤¤§¤¦§¤¨¥
`N` cArW `l dfl ,dIaxE dIxR zevn¦§©§¦¨§¦¨¨¤Ÿ¦§¥¤¨
dfle ,`Ad mlFrl FwiGn Fpi`W xaC̈¨¤¥©¦¨¨©¨§¨¤
dSxzp `NW d`xWM dcEdi mMgzp¦§©¥§¨§¤¨¨¤Ÿ¦§©¨
('h b"n) xn`e oaE`x ixacl eia`̈¦§¦§¥§¥§¨©
mB Fnvr oMq minId lM ia`l iz`hge§¨¨¦§¨¦¨©¨¦¦¥©§©

lFrA:oFilr m §¨¤§

äðzdid gEhA iM ilE` .ici lr Fz` §¨Ÿ©¨¦©¦¨©¨¨
`l iM sqFi oern xaE iwp FzFidl¦§¨¦¨¥£Ÿ¥¦Ÿ
wCwC dfl ,oEbd iYlA xaC Fl rx`i¤¡©¨¨¦§¦¨¨¤¦§¥
dn EPaiW` ip`e ici lr Fz` dpY xnFl©§¨Ÿ©¨¦©£¦£¦¤©
minW` md iM mig` x`W oM oi`X¤¥¥§¨©¦¦¥£¥¦

:sqFi zxiknAgl dxez ¦§¦©¥
.Bcáì àeäå 'Bâå åéçà ék (çì`A 'iR ¦¨¦§§§©¥¨

Fwtq lr Wg `Ed Ki` mrh zzl̈¥©©¥¨©§¥
xEq`d oFrnW lW F`CEn oinipA lW¤¦§¨¦¦©¨¤¦§¨¨
E`iai `NWkE oFaxrA mixvn xnWnA§¦§©¦§©¦§¥¨§¤Ÿ¨¦
xn` dfl ,zen aIgn `Ed dPd oinipA¦§¨¦¦¥§ª¨¨¤¨¤¨©
dn zn eig` iM ciRwdl Wi dfl iM¦¨¤¥§©§¦¦¨¦¥©
cFre ,mig` x`Xn cg`l oM rx` `NX¤Ÿ¥©¥§¤¨¦§¨©¦§
FCal `Ed iM oFrnW oFxqgM FpFxqg oi ¥̀¤§§¤§¦§¦§©
oFrnW oM oi`X dn FO`l cigi x`Wp¦§¨¨¦§¦©¤¥¥¦§
wtq df wtq cFre .Fl Wi mig` 'd iM¦©¦¥§¨¥¤¨¥
oFq` Ed`xwE FxnF` `Ede ,`Ed rxknª§¨§§§¨¨¨
wCwce ,'Fbe oFq` Ed`xwi m` xn` `le§Ÿ¨©¦¦§¨¥¨§§¦§¥

sqFi iM fnx ,Da EklY xW` KxCA xnFl©©¤¤£¤¥§¨¨©¦¥
zkll milibx mdW KxCA Kld eig`̈¦¨©©¤¤¤¥§¦¦¨¤¤
iR lr s`e mkWl oFxagn zEcinzA DÄ¦§¦¥¤§¦§¤§©©¦
Fl WEgl Wi df ok FnkE sxh sxh ok¥¨ŸŸ©§¥¤¥¨
miklFd mY` xW` KxCA ENt` oFq`l§¨£¦©¤¤£¤©¤§¦

:WWg mEW `lA zEcinzA FA` dxez ¦§¦§Ÿ¨¨
(á.elk øLàk`id dpEMdW ilE` ©£¤¦©¤©©¨¨¦

wiRqOd xErW `N` x`Wp `NW¤Ÿ¦§©¤¨¦©©§¦
lr mB xn`ie ,mz`iaE mzkild onfl¦§©£¦¨¨¦¨¨§Ÿ©©©
itl F` .cFr `iadl oikixv iM ENM df¤¦¦§¦¦§¨¦§¦
awri iM (:i ziprY) l"f Exn`X dn©¤¨§©£¦¦©£Ÿ
milkF` Eid arx ipWl d`EaY oikd¥¦§¨¦§¥¨¨¨§¦
oOfndn mzxfge mzkild KWnA§¤¤£¦¨¨©£¨¨¨¥©§ª¨
ENM xnFl aEzMd wCwC dfle ,Flv ¤̀§§¨¤¦§¥©¨©¦
xnFl mixvOn E`iad xW` xaXd©¤¤£¤¥¦¦¦§¨¦©
didW xaXd lM `le ENM xaXd FzF`©¤¤¦§Ÿ¨©¤¤¤¨¨

:mdlb dxez ¨¤



מט uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(â)Léàä eða ãòä ãòä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

i"yx£„Ú‰ „Ú‰∑,התראה ׁשּסתם התראה, לׁשֹון »≈≈ƒְְְְֶַַָָָָָ
וכן  עדים, ּבפני ּבֹו ל):מתרה בכם",(דברים "העידתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

יט) ּבעם"(שמות העד ‡ÌÎÈÁ."רד ÈzÏa ÈÙ e‡¯˙Œ‡Ï ֵֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆

ÌÎz‡∑ ּתראּוני אחיכם לא ואּונקלֹוס ּבלא אּתכם. ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִִֶֶֹֹ
על  הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד 'אלהין ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָּתרּגם:

לתרּגם  ּדקּדק ולא הּמקרא אפנֹו לׁשֹון .אחר ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

(ã)äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬
:ìëà Eì§−«Ÿ¤

(ä)ðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

(å)Léàì ãébäì éì íúòøä äîì ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½
:çà íëì ãBòä©¬¨¤−¨«

(æ)øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ
ét-ìò Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà ãBòä©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð òBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úà¤£¦¤«
i"yx£ez„ÏBÓÏe eÏ∑:ּומדרׁשֹו למׁשּפחֹותינּו. »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני 'א  עצי)פּלּו וזהּו((נ"א ּביחידּות, ׁשּמדּברים עצה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לנּו'עריסֹותינּו)עצי  לנּו∑BÏŒ„bpÂ.ּגּלה אב ׁשּיׁש ֲֲִִֵֵָָ««∆ֵֶָָ
‰‡l‰.ואח  ÌÈ¯·c‰ ÈtŒÏÚ∑ אׁשר ׁשאלֹותיו עלּֿפי ְָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ְֲִֵֶַָ

להּגיד  הזקקנּו Ó‡È¯.ׁשאל Èk∑'ּכי' יאמר. אׁשר  ְְְִַַַָֻƒ…«ֲִֶַֹ

'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ו'אם' 'אם', ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַמׁשּמׁש
'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש לׁשֹונֹות מארּבע אחד ׁשּמּוׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
אם  "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה 'ּכי' ׁשהרי  'אי', ְְְֲִִִִֵֶֶַוהּוא

ּדברי  ."ּדּברּתי ְְִִַָָ

(ç)øòpä äçìL åéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©
eðçðà-íb úeîð àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§

:eðtè-íb äzà-íâ©©−̈©©¥«

‡Ò‰„ג  ‡„‰Ò‡ ¯ÓÈÓÏ ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡a»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

BÁÈ˙ד  ‡nÚ ‡eÁ‡ ˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ƒƒ»¿««»»»ƒ»»≈
:‡¯e·ÈÚ CÏ ÔaÊÂ¿ƒ¿≈»ƒ»

‚·¯‡ה  È¯‡ ˙BÁÈ ‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈»¿««»≈¬≈«¿»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ‡Ï ¯Ó‡¬«»»»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚƒ¿

eÁÏ‡‰ו  ÈÏ ÔezL‡·‡ ‰ÓÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»«¿∆¿ƒ¿«»»
:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚk „Ú‰ ‡¯·‚Ï¿«¿»««¿«¿»»

˙e„lÈÏe‡ז  ‡Ï ‡¯·b Ï‡L Ï‡LÓ e¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«»≈«¿»»»¿«»»»
ÔBÎÏ ˙È‡‰ Ìi˜ ÔBÎe·‡ ÔÚk „Ú‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»«ƒ¿
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡»»¿«≈»≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈
˙È e˙ÈÁB‡ ¯ÓÈÈ È¯‡ ÔÈÚ„È ‡ÈÂ‰ ÚcÓ‰¬ƒ«¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡¬

ÁÏLח  È‰e·‡ Ï‡¯NÈÏ ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚ ‡ÓÈÏeÚ≈»ƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øîàì äãeäé åéìà øîàiå (âFxnF` ©Ÿ¤¥¨§¨¥Ÿ§
dcEdi eil` xn`W 'iR .xn`l zaY¥©¥Ÿ¥¤¨©¥¨§¨
,daEWYd eil` xn`l mixaC zrSd©¨©§¨¦¥Ÿ¥¨©§¨
dxin`de ,'Fbe crd crd `id drSdde§©©¨¨¦¨¥¥¦§§¨£¦¨
dfA aEzMd oEMzpe ,'Fbe LWi m` `id¦¦¤§§§¦§©¥©¨¨¤
zrnWPd xg` ot`n daEWY llWl¦§Ÿ§¨¥Ÿ¤©¥©¦§©©
cirdW cvl iM `Ede xMfPd drSddn¥©©¨¨©¦§©§¦§©¤¥¦
oiA Eklie oinipA EgTIW gxkdA 'Fbe§§¤§¥©¤¦§¦§¨¦§¥§¥
xn`l xn` dfl ,oFvxl `NW oiA oFvxl§¨¥¤Ÿ§¨¨¤¨©¥Ÿ
xn`IX dn `id DzxfB Ff drcFd 'iR¥¨¨§¥¨¨¦©¤Ÿ©

:KM xg ©̀©¨

Bà'Fbe crd xn`l KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¥Ÿ¨¥§
micr Epilr cirde df Epl xn` 'iR¥¨©¨¤§¥¦¨¥¥¦
ipaiWd xnFl dvxi cFr .Fz`xzdA§©§¨¨¦§¤©£¦¥¦
aiWdl daEWY Ll Wi m` Ff dprh lr©©£¨¦¥§§¨§¨¦
cFr WIW dvxi cFr .ux`d ipFc`l©£¥¨¨¤¦§¤¤¥
zpMq `Ede df caNn xg` mrh xnFl©©©©¥¦§©¤§©¨©
zgkFd axrl `lM ziaA oEzPd oFrnW¦§©¨§¥¤¤©£Ÿ¨©

:milBxn `l iM xaC̈¨¦Ÿ§©§¦
àìllWl dfA oEMzp .'Fbe ipt E`xz Ÿ¦§¨©§¦§©¥¨¤¦§Ÿ

dUrIW awri xn`i iM dprh©£¨¦Ÿ©©£Ÿ¤©£¤
iptl miwiRqOd zFi`xE zFgkFd¨§¨©©§¦¦¦§¥

mpi` iM xiMdl ux` ivrFie mikln§¨¦§£¥¤¤§©¦¦¥¨
zprh dOY dfaE milBxn wtq xcbA§¤¤¨¥§©§¦¨¤©¨©£©
EpA crd xn` dfl ,mdA cWFgd Wi`d̈¦©¥¨¤¨¤¨©¥¦¨
dSxzn Fpi`W WExR E`xz `l xn`l¥ŸŸ¦§¥¤¥¦§©¤
,oinipA z`iaA zlEf EpipR zF`xl¦§¨¥©§¦©¦§¨¦
mEWA eiptl cnrl milFki mpi` dYrnE¥©¨¥¨§¦©£Ÿ§¨¨§
.EPOn d`EaYd zFpwl Ekli Ki`e otŸ̀¤§¥¥§¦§©§¨¦¤
'a df xaC dcEdi ltM dfl iM ilE`e§¨¦¨¤¨©§¨¨¨¤
aMrn oinipA lW df i`pY iM minrR§¨¦¦§©¤¤¦§¨¦§©¥

:zElBxnd cWg xqEIW mbdc dxez £©¤©£©©§©§
.úeîð àìå äéçðå (çmiIg digp 'iR §¦§¤§Ÿ¨¥¦§¤©¦



uwnנ zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy
i"yx£‰ÈÁÂ∑הּקדׁש רּוח ּבֹו הליכה נצנצה 'עלֿידי : ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

אביהם" יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: ,'רּוח ּתחי .זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַֹ
˙eÓ ‡ÏÂ∑,ספק (ב"ר)ּברעב יּתפׂש, ספק - ּבנימין ¿…»ְִִִֵֵֵָָָָָָָ

מתים  ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, מּוטב לא ,נל לא אם ּברעב ְִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֹֻ
הּוּדאי  את ותתּפׂש הּספק את .ׁשּתּניח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

(è)åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøòà éëðà̈«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³
éìàéðôì åézâväå E:íéîiä-ìk Eì éúàèçå E ¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«

i"yx£EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי ּכיֿאם מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑ הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

axrd cEArW xcB¤¤¦§¤¨¥

ּתבקׁשּנּו מּידי אערבּנּו ט)אנכי (מג, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֽֽ
ּבתרא ב)ּבבבא לערב (קעג, מּנין הּונא, רב "אמר איתא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

ואף  ּתבּקׁשנּו", מּידי אערבּנּו אנכי ּדכתיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדמׁשּתעּבד,
ּבכּמה  זֹו ילפּותא הּובאה ׁשם, ּבּגמרא ּדבריו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָׁשּנּדחּו

טור מקֹומֹות בית־יוסף ז', פרק מציעא בבא מרדכי א), (נ, גיטין (רׁש"י ְִַ

ועוד). קכט, סימן חושן־משפט

אּלא  החֹוב על ערב היה לא יהּודה ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ערבּות  ּדין מזה ילפינן אי ואם־ּכן עצמֹו, הּלוה היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

שם)? בגמרא לא) (שאילתא השאילתות גירסת גם (ועיין

אּלא  ערבּות, ּדין היה יהּודה ׁשאצל הּכּונה ׁשאין לֹומר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
ערבּות, ּבׁשם ליעקב התחּיבּותֹו את הגּדיר ׁשּיהּודה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּדמאחר
ׁשל  ּגדר ּבאֹותֹו הּוא לּמלוה הערב חּיּוב ׁשּגם מזה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָילפינן

ליעקב. יהּודה ְְְְֲִַַָֹהתחּיבּות
א', אֹופּנים. ּבׁשני לבאר יׁש ערב ּׁשעּבּוד ּגדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּדהּנה
ׁשל  חֹובֹו לׁשּלם עצמֹו ׁשּמׁשעּבד לחֹוב, רק ׁשּי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָּדהּׁשעּבּוד
ּדכׁשם  מּמׁש, הּלוה ּבמקֹום עֹומד ּדהערב אפן ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּלוה.
ּבעל־חֹוב  (ּדפריעת חֹובֹו לׁשּלם הּלוה על הּגּוף ׁשעּבּוד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּיׁש
על  הּגּוף ׁשעּבּוד חל ּכ – ממֹון ׁשעּבּוד מּלבד – ְְְְִִִִַַַָָָָמצוה)

ּבמקֹומֹו. ׁשעֹומד ְִֵֵֶֶָהערב
הערב  ׁשעּבּוד ׁשּגדר מיהּודה ּדילפינן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
וכלׁשֹון  לגמרי, נפׁשֹו ׁשעּבד יהּודה ׁשהרי הּׁשני, ּבאפן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

לב)רׁש"י מד, מנּדה (ויגש להיֹות חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי "ואני ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
הּוא  הּׁשעּבּוד הערב אצל ׁשּגם מזה וילפינן עֹולמֹות", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשני

מּמׁש. הּלוה ּבמקֹום ּדעֹומד הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַָֹׁשעּבּוד

Ï‡ט  Ì‡ dpÚ·z È„È ÔÓ d· ‡·¯ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»
CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â CÏ dp˙È‡«¿ƒ≈»«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»

:‡iÓBÈ Ïk»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

WExR zEnp `le FxnF`e ,xrv `lA§Ÿ©©§§§Ÿ¨¥
.xrv iIg EigIW mbd zEnp `l zFgtlE§¨Ÿ¨£©¤¦§©¥©©
`A wIcl zEnp `le FxnF`A dvxi F`¦§¤§§§Ÿ¨§©¥¨

Y `l Ekli `l m` la`xqgIW xn` £¨¦Ÿ¥§ŸŸ©¤¤§©
iIg 'it` `N` cal wiRqOd zEIg mdl̈¤©©©§¦§©¤¨£¦©¥
:zEnl micYrn md `N` Eigi `l xrv©©Ÿ¦§¤¨¥§ª¨¦¨

BàzEnl micizr Ekli `l m`W dvxi¦§¤¤¦Ÿ¥§£¦¦¨
mdl 'd xn`i iM oFilrd mlFrÄ¨¨¤§¦Ÿ©¨¤

:mWtp iIgl Egxh `l dOl̈¨Ÿ¨§§©¥©§¨
íboinipA caNn 'iR mB FxnF` .Epgp` ©£©§§©¥¦§©¦§¨¦

digi Ff dkildA eilr `xi dY`W¤©¨¨¥¨¨©£¦¨¦§¤
mizn mde `Ed dPd df zlEfe ,dOd mbe§©¥¨§©¤¦¥§¥¥¦
mbe mNM EzEnIW iE`xd on Fpi`e i`Ce©©§¥¦¨¨¤¨ª¨§©
didi El ,oinipA wtq mEXn oinipA¦§¨¦¦¨¥¦§¨¦¦§¤
xEn`M rxkn oinipA zpMq wtQW¤¨¥©¨©¦§¨¦ª§¨¨¨
wEqRA iYWxRW FnM awri zprhA§©£©©£Ÿ§¤¥©§¦©¨
mB FxnF`e .zn eig` iM (g"l a"n)¦¨¦¥§§©
mdia` zEIg zxMfd Exg` dY ©̀¨¦£©§¨©©£¦¤
itM xAcl EpEMzPW xWt` ,mzEIgl§©¨¤§¨¤¦§©§§©¥§¦
oincFw mc` iIgW (`"px c"ei) oiCd©¦¤©¥¨¨§¦
EpEMzPW xWt` F` .eia` iIgl ENt £̀¦§©¥¨¦¤§¨¤¦§©§
.oFilrd `Ede Ff s` Ff `l KxcA xAcl§©¥§¤¤Ÿ©§¨¤§

mzkildA cal md `l d"fr xn`i F`Ÿ©Ÿ¥§©©£¦¨¨
oi` iM xaCl Kixv dY` mB `N` Eigi¦§¤¨©©¨¨¦©¨¨¦¥
`Ede mixvnA zlEf ux`d lkA mgl¤¤§¨¨¨¤©§¦§©¦§
EpiRh mB FxnF`e ,Ekli `l m` oMqn§ª¨¦Ÿ¥§§§©©¥
eilr oiaiag mc` lW eipA iM dpFxg`A§©£¨¦¨¨¤¨¨£¦¦¨¨
lr xn`W ceCn cnlE `ve .FtEBn¦§¥§©¦¨¦¤¨©©
a"y) eia` scFx didW mbd mFlWa ©̀§¨£©¤¨¨¥¨¦

:'Fbe izEn oYi in (h"ih dxez ¦¦¥¦§
'Bâå éúàèçå 'Bâå epáøòà éëðà (è¨Ÿ¦¤¤§¤§§¨¨¦§

.íéîiä ìk.minId lM FxnF` mrh ¨©¨¦©©§¨©¨¦
`Ad mlFr Exn` (`"v 't x"a) l"fx¨§¨©¨
(:`i zFMn) oilFBd wxtaE .mini FNMW¤ª¨¦§¤¤©¦©
Kixv i`pY lr iECp dcEdi ax xn`̈©©§¨¦©§©¨¦

zkC dcEdin olPn dxYd`l m` ai ©¨¨¦¨¨¦¨¦§¦¦Ÿ
xA l`EnW iAx xn`e 'Fbe eiz`iad£¦Ÿ¦§§¨©©¦§¥©
igi aizkC i`n ozpFi 'x xn` ipngp©§¨¦¨©¨¨©¦§¦§¦
EidW dpW 'n mzF` lM 'Fbe oaE`x§¥§¨¨¨¨¤¨
dcEdi lW eizFnvr Eid xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤§¨
.k"r 'Eke dWn cnrW cr oilBlBzn¦§©§§¦©¤¨©Ÿ¤§
dcEdi lW FWpr `nlC xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¨§¤§¨
cB ipA i`pzM i`pYd ltM `NW did̈¨¤Ÿ¨©©§©¦§©§¥¨
lr mIw dUrOdW (:`"q oiWECw) 'Eke§¦¦¤©©£¤©¨©

m"`x oF`Bdl izi`x dfl ,mipR lM̈¨¦¨¤¨¦¦§©¨§¥
drFh did `l df xacA iM uxiYW¤¦¥¦§¨¨¤Ÿ¨¨¤
i`pY lrW iECp la` ,eia` mbe dcEdi§¨§©¨¦£¨¦¤©§©
dcEdi drhIW xWt` dxYd KixvW¤¨¦©¨¨¤§¨¤¦§¤§¨
`N` df oiC rcFp `NW itl eia` mbe§©¨¦§¦¤Ÿ©¦¤¤¨
oi`X dn 'Eke dcEdil dxTW dxwOn¦¦§¤¤¨¨¦¨§©¤¥
eixaC .dxFYA x`anW i`pYd ltM oM¥¤¤©§©¤§Ÿ¨©¨§¨¨
dzid `l m` KWtP dOn iPOn E`ltp¦§§¦¤¦¦©©§¨¦Ÿ¨§¨
oM m` zFa`l drEci DazkM dxFYd©¨¦§¨¨§¨¨¨¦¥
oaE`x ipaE cB ipA iM mircFi Eid oiPn¦©¦¨§¦¦§¥¨§¥§¥
mdOr dWn dpzde oCxId xar El`Ẅ£¥¤©©§¥§¦§¨Ÿ¤¦¨¤
lM mircFi Eid m`e ,lEtM i`pY§©¨§¦¨§¦¨
dOl dWn zxFYn mirnWPd zFkldd©£¨©¦§¨¦¦©Ÿ¤¨¨
.DzF` Erci `NW Ff dkld rxBY¦¨©£¨¨¤Ÿ¨§¨
lMW oiNg zkQnA Exn`W `vnze§¦§¨¤¨§§©¤¤ª¦¤¨
zipWPW `N` ipiqA Exn`p zFkldd©£¨¤¤§§¦©¤¨¤¦§¥
mbdW dWPd ciB FnM DnFwnA zg` lM̈©©¦§¨§¦©¨¤¤£©
awri oiprA glWIe zWxtA dxn`PW¤¤¤§¨§¨¨©©¦§©§¦§©©£Ÿ
aYkPW `N` dilr EEhvp ipiqA§¦©¦§©¨¤¨¤¨¤¦§©
oM m`e ,zFkldd lM oM FnkE FnFwnA¦§§¥¨©£¨§¦¥
xn`p ok FnM dcEdin cnlPd df oiC¦¤©¦§¨¦¨§¥¤¡©
zFkldd oiA Wxtd oi` dYrnE ipiqA§¦©¥©¨¥¤§¥¥©£¨
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(é):íéîòô äæ eðáL äzò-ék eðäîäîúä àìeì ék¦−¥´¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

i"yx£e‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ∑נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ׁשבים היינּו ּכבר ,הּללּוּכלעלֿיד .הּימים ≈ƒ¿«¿»¿ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

ÔÚÎי  È¯‡ ‡·kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈÓÊ ÔÈz¯z Ôc ‡·z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xcqA F` df xcqA micnlp mzFidl¦§¨¦§¨¦§¥¤¤§¥¤
FnM lMd rci awrIW xn`PWkle ,df¤§¦§¤¤¡©¤©£Ÿ¨©©Ÿ§

:df rci df rcIW¤¨©¤¨©¤
ãBòådf oiC iM d`Fx ip` FGn dlFcB §§¨¦£¦¤¦¦¤

dil EpW zwlgnA lEtM i`pzC¦§©¨§©£Ÿ¤¨¥
oi`W xaFq l`ilnB oA `pipg 'x iM¦£¦¨¤©§¦¥¥¤¥
ipaE cB ipA mrhe i`pYd lRkl Kixv̈¦¦§Ÿ©§©§©©§¥¨§¥
`xnBA mW mixEn`d minrHl oaE`x§¥©§¨¦¨£¦¨©§¨¨
dkld i`pY lr iECp oiC oM oi`X dn©¤¥¥¦¦©§©£¨¨
oM m`e dilr wlFg oi`e `id znMqnª§¤¤¦§¥¥¨¤¨§¦¥
lW FWpr zFlzl Wi xzFi dAxc ©̀§©¨¥¥¦§¨§¤
FzFidl i`pYd ltM `NW cvl dcEdi§¨§©¤Ÿ¨©©§©¦§
l`ilnB oA `pipg iAx zrcM xaFq¥§©©©¦£¦¨¤©§¦¥
dkld oi`W cvlE awri xaq ok FnkE§¥¨©©£Ÿ§©¤¥£¨¨

oMdOn oFx`A milBlBzn eizFnvr Eid ¥¨©§¨¦§©§§¦¨¨¦©
dxYd Kixv i`pY lr iECP iM xn`PX¤¤¡©¦¦©§©¨¦©¨¨

:eipaE awri DA Erhe dhEWR dkld£¨¨§¨§¨¨©£Ÿ¨¨
ïBëpäådcEdi ax ixaC zpEM iM `Ed §©¨¦©¨©¦§¥©§¨

Kixv i`pY lr iECp xn`W¤¨©¦©§©¨¦
lr dCp m` KxCd df lr `Ed dxYd©¨¨©¤©¤¤¦¦¨©
did` `l `l m`e xnFl ltM `le i`pY§©§Ÿ¨©©§¦ŸŸ¤§¤
m` la` ,dxYd KixSW `Ed df iECpA§¦¤¤¨¦©¨¨£¨¦
`vFIke .dxYd Kixv Fpi` llWe ltM̈©§¨©¥¨¦©¨¨§©¥
(.`i zFMn) q"XA mW xn` oM mB DÄ©¥¨©¨©©©
lr ENt` mkg zllw Eda` 'x xn`̈©¨¨¦§©¨¨£¦©
m`e .'Eke ilrn olPn d`A `id i`pY§©¦¨¨¦¨¨¥¥¦§§¦
dcEdi ax EprinWdl KixS dn xn`YŸ©©¨¦§©§¦¥©§¨
dkExr (c"n b"t oiWECw) dpWn dfÄ¤¦§¨¦¦£¨
'Fbe i`pzM Fpi`W i`pY lM `id¦¨§©¤¥¦§©§
mixcpA iM Fpi` df .mIw dUrOd©©£¤©¨¤¥¦¦§¨¦
'x xn`nM aNd `Ed xTrd zFrEaWE§¨¦¨©¥§©£©
mc`d (e"k zFrEaW) WxCW `aiwr£¦¨¤¨©§¨¨¨
zlEfe mieW eitE FAl KixSW drEaXA¦§¨¤¨¦¦¦¨¦§©
mixcp oiCd `Ede drEaW Fpi` df¤¥§¨§©¦§¨¦
iECpA iM mc` xn`i dYrnE ,miiECpe§¦¦¥©¨Ÿ©¨¨¦§¦
FANW oeiM lEtM i`pY dpzd `NW mbd£©¤Ÿ¦§¨§©¨¥¨¤¦
dOl oM didi m` `N` zFCpl xnB `lŸ¨©§©¤¨¦¦§¤¥¨¨
FAlA oM did `NW xacA aIgzi¦§©¥§¨¨¤Ÿ¨¨¥§¦
dfl ,drEaWA mc`d dxn` dxFYde§©¨¨§¨¨¨¨¦§¨¨¤
mbd ltM `l m`W dcEdi ax ricFd¦©©§¨¤¦Ÿ¨©£©
,dxYd Kixv i`pY lr iECp F`UrW¤£¨¦©§©¨¦©¨¨
,dcEdin `N` df oicl dgkFd oi`e§¥¨¨§¦¤¤¨¦¨
mkg zllw oiC mrhM df oiC mrhe§©©¦¤§©©¦¦§©¨¨
dn `N` Epl oi`e KEnqA dxEn`d̈£¨§¨§¥¨¤¨©

dUrnaE dcEdi dUrnA aEzMd dNBX¤¦¨©¨§©£¥§¨§©£¥
`l `vIe) lNTW awri dUrn mB ,ilr¥¦©©£¥©£Ÿ¤¦¥©¥¥
`l oNke digi `l 'Fbe xW` mr (al¦£¤§Ÿ¦§¤§ª¨Ÿ

:i`pYd ltkA xaCd zxizq did̈¨§¦©©¨¨§¤¤©§©
äîeltMd xn`p iM m"`xd azMX ©¤¨©¨§¥¦¤¡©©¤¤

mixaCd EpigC xaM aYkp `le§Ÿ¦§©§¨¨¦©§¨¦
:mzFgcl siqFdl Kxv oi`e§¥Ÿ¤§¦¦§¨

áeLWExtA EazMW zFtqFYdl izi`ẍ¦¦§©¨¤¨§§¥
iECp mrHW dcEdi ax ixaC¦§¥©§¨¤©©¦
`Ed i`pY lr `EdW mbd lgW dcEdi§¨¤¨£©¤©§©
lg KklE FnIwl FciA did `NW cvl§©¤Ÿ¨¨§¨§©§§¨¨
mi`pY x`W la` 'Fbe i`pYd lr mB©©©§©§£¨§¨§¨¦
mc`d z` oiCpOW oFbM onIwl FciAW¤§¨§©§¨§¤§©¦¤¨¨¨
iECPd lg `l i`Ce xaC dUri `NW¤Ÿ©£¤¨¨©©Ÿ¨©¦

:o`M cr llM§¨©¨
äpäåltMW mbd zFtqFzd ixacl §¦¥§¦§¥©¨£©¤¨©

lg ok iR lr s` i`pYd dCpnd©§©¤©§©©©¦¥¨
Ktd dfe ,FnIwl FciA oi`W cvl eilr̈¨§©¤¥§¨§©§§¤¥¤
EWxti dn iYrci `le .EpazMX dn©¤¨©§§Ÿ¨©§¦©§¨§
xn`W Dl dkEnQd Eda` iAx zxnnA§¦§©©¦¨¨©§¨¨¤¨©
gikFnE i`pY lr ENt` mkg zllw¦§©¨¨£¦©§©¦©
Ll dUri dM l`EnWl xn`W ilrn¥¥¦¤¨©¦§¥Ÿ©£¤§
xnFl FciA did xaCde cgkY m` 'Fbe§¦§©¥§©¨¨¨¨§¨©
xnFl l`EnW lW FciaE cInE skY Fl¥¤¦¨§¨¤§¥©
ixaC `lde dWwY l`e .aXil Wie ,Fl§¥§©¥§©©§¤©£Ÿ¦§¥
i`pY lr iECp Exn`p mzq dcEdi ax©§¨§¨¤¤§¦©§©
xacl FzFUrl lFkIW xacA wlg `le§Ÿ¨©§¨¨¤¨©£§¨¨
dPOn oEC dgkFdd lr Knq iM ,'Eke§¦¨©©©¨¨¦¤¨
iYWxRX dnl mB .DzE`ivnke dFnM̈¨§¦§¦¨©§©¤¥©§¦
`l ltMd lr `Ed dcEdi ax zpEMW¤©¨©©§¨©©¤¤Ÿ
Knq iM zFrhl dcEdi ax Lilr Wg̈¨¤©§¨¦§¦¨©
did `l FaE EPOn zrC cOlnd lr©©§©¥©©¦¤Ÿ¨¨

:ltM¤¤
íbizi`xe zFtqFYd ixacA iYvSd ©¦©§¦§¦§¥©¨§¨¦¦

xaC lr dCpOW l"pM mixaFq iM¦§¦©©¤§©¤©¨¨
dpzd `NW mbd FzFUrl FciA `EdW¤§¨©££©¤Ÿ¦§¨
oM m`e dxYd Kixv oi` lEtM i`pY§©¨¥¨¦©¨¨§¦¥
lr iECPd lgW mrHn did `l m ¦̀Ÿ¨¨¦©©¤¨©¦©
`NW mbd FnIwl FciA oi`W dcEdi§¨¤¥§¨§©§£©¤Ÿ
Kixv oi`e mIw dUrOd oi` i`pYd ltM̈©©§©¥©©£¤©¨§¥¨¦
.m"`xd ixacM `lcE lEtM i`pY§©¨§¨§¦§¥¨§¥
oicA minrh ipW mixnF` Epivnp¦§¦§¦§¥§¨¦§¦
ltM `NW cvl cg`d i`pY lr dCpnd©§©¤©§©¨¤¨§©¤Ÿ¨©
lEtM i`pY oiCnE dxYd KixSW `Ed¤¨¦©¨¨¦¦§©¨

dCPW cvl 'AdeFpi`W xaC lr §©§©¤¦¨©¨¨¤¥
x`Wpe zFtqFYd zrC `Ede FzEWxA¦§§©©©¨§¦§¨
:FiECp dcEdi xiYd `l dOl zrcl Epl̈¨©©¨¨Ÿ¦¦§¨¦

éúéàøålr eizFbVdA l"f c"a`xdl §¨¦¦§¨©£©§©¨¨©
z"z zFkldn f"tA m"Anx©§¨§¥¦§
cinlY mW m"Anx azMX dn lr biVd¦¦©©¤¨©©§©¨©§¦
zrC lr dCp ENt`e Fnvrl dCPW mkg̈¨¤¦¨§©§©£¦¦¨©©©
iECp eilr aIgW xaC lr ENt`e Fxag£¥©£¦©¨¨¤©¨¨¨¦
iM FbiVd ,k"r Fnvrl xiYn df ixd£¥¤©¦§©§¦¦¦
lM lre Fnvrl dcEdi xiYd `l dOl̈¨Ÿ¦¦§¨§©§§©¨
:k"r FxiYd `l dOl awri il dWw df¤¨¤¦©£Ÿ¨¨Ÿ¦¦

éúéàøålFkIX dn iM azMW `"AWxdl §¨¦¦§¨©§¨¤¨©¦©¤¨
`lcA `weC FiECp xiYdl mkg̈¨§©¦¦©§¨¦§¨
.'Eke `xhEf xnC `iddkE iECp aIgn§ª¨¦§©¦§©§¨§
`N` dWw `l `"AWx lW FMxclE§©§¤©§¨Ÿ¨¤¤¨
dcEdi la` FxiYd `l dOl awri ziWwª§©©£Ÿ¨¨Ÿ¦¦£¨§¨
did dWw mipR lM lr la` ,lFki Fpi ¥̀¨£¨©¨¨¦¨¤¨¨
xiYdlE zFhFicd 'b uAwl dcEdil Fl¦¨§©¥¤§§©¦
KixSW Fxag zrC lr oiC dfA oi`e ,Fl§¥¨¤¦©©©£¥¤¨¦
cArXW FaEIg wNYqp ixdW ,FYrCn¦©§¤£¥¦§©¥¦¤¦§¥
Fl did cFre ,eiptl F`iadl Fnvr©§§¨¦§¨¨§¨¨
xrvl uRgi `l iM `hiWtE ,FricFdl§¦§¦¨¦Ÿ©§Ÿ§©¥
mixaCde .xaC `ll FpA dcEdi z ¤̀§¨§§Ÿ¨¨§©§¨¦
`iWw oi` mipR lM lr iM ilv` mihEWR§¦¤§¦¦©¨¨¦¥ª§¨
oiCd rcIW xn`PWkl iM awri lr©©£Ÿ¦¦§¤Ÿ©¤¨©©¦
lr xiYi dcEdi iM Knq dxYd KixSW¤¨¦©¨¨¨©¦§¨©¦©
oi`e mdA `vFIke eig` mixg` ici§¥£¥¦¤¨§©¥¨¤§¥
Epl Wi dcEdi lr zlEf awri lr `iWwª§¨©©£Ÿ©©§¨¥¨

:Fnrh zrcl gTtl¦©¥©¨©©©£
äpäåixaC WExtA izilrdX dn itl §¦¥§¦©¤¤¡¥¦§¥¦§¥

`id dxYdd mrHW dcEdi ax©§¨¤©©©©¨¨¦
lW Fnrh df itM i`pYd ltM `NW¤Ÿ¨©©§©§¦¤©£¤
oA `pipg 'xM xaFq didW `Ed dcEdi§¨¤¨¨¥§£¦¨¤
dfaE i`pYd ltM Kixv Fpi`W l`ilnB©§¦¥¤¥¨¦¤¤©§©¨¤
EgikFd `l dOle dWwY `N` .drḧ¨¤¨©§¤§¨¨Ÿ¦
ax ixaC iM WprPW dcEdin b"agxl§¦¨¤¤¡©¦¦§¥©
ltM oicA mEpcnrdX dnl dcEdi§¨§©¤¤¡©§§¦¤¤
zxaqle .b"agxM `lC md i`pYd©§©¥§¨§§¦§¨©
iM dcEdi ax ixaC EWxRW zFtqFYd©¨¤¥§¦§¥©§¨¦
cvl `Ed iECPd zxYd KixSW mrh©©¤¨¦©¨©©¦§©
FzEWxA Fpi`W xaC lr F`UrW¤£¨©¨¨¤¥¦§
oiC dcEdi ipirn mlrPW xnFl gxkdA§¤§¥©©¤¤¡©¥¥¥§¨¦
iM dlY FrcIW xn`PW mbd awrie ,df¤§©£Ÿ£©¤Ÿ©¤§¨¨¨¦

:Fnvrn xiYi dcEdii dxez §¨©¦¥©§
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(àé)ïk-íà íäéáà ìàøNé íäìà øîàiå|úàæ àBôà ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»Ÿ́
Léàì eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNò£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−
íéðèa èìå úàëð Lác èòîe éøö èòî äçðî¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−

:íéã÷Le§¥¦«
i"yx£‡BÙ‡∑ לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְֵֵֵַָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּמּלה
ּתּקנה  ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו

עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להׁשיאכם'. ÓfÓ¯˙.ועצה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָֹƒƒ¿«

ı¯‡‰∑ מזּמרים ׁשהּכל ּבארעא', 'מדמׁשּבח מתרּגם: »»∆ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻ
לעֹולם  ּבא ּכׁשהּוא רבה)ׁשעוה.∑Î‡˙.עליו .(בראשית ְֶָָָָָ¿…ֲַָ

ÌÈËa∑ רּבי ׁשל ב' א' ּובפרּוׁש הם. מה ידעּתי לא »¿ƒְְִִֵֵֶַַַָֹ
אפרסקין  ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי .מכיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

(áé)áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî óñëå§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà éôa§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

i"yx£‰LÓ ÛÒÎÂ∑ ּכראׁשֹון ׁשנים ·ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑ אכל הּׁשער ,לׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָָֹ«ƒ¿∆
ׁשֹוגג  ׁשכחֹו הּבית, על הּממּנה .ׁשּמא ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

(âé)Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå: §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

(ãé)çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬
øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà íëì̈¤²¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬

:ézìëL ézìëL̈−Ÿ§¦¨¨«§¦
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ אּלא ּכלּום חסרים אינכם מעּתה ¿≈««ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

עליכם ּתפּלה  מתּפּלל הריני ,.ÈcL Ï‡Â∑ ּבנתינת ׁשּדי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ¿≈««ְִִֶַַ
זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ּוכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרחמיו
ּדי  יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ְְִִֶַַַַָָָָֹּפׁשּוטֹו.
עׂשו, צרת לבן, צרת מּנעּורי: ׁשקטּתי ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלצרֹותי,
צרת  ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָצרת

ÌÎÏ.ימין ּבנ  ÁlLÂ∑יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, לכֹון', 'ויפטר ְִִָ¿ƒ«»∆ְְְְְְְִִֶַַ

נֹופל  ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָמאסּוריו,
אצלֹו הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון .ּבתרּגּום ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ÌÎÈÁ‡Œ˙‡∑ ׁשמעֹון הּקדׁש∑‡Á¯.זה נזרקה רּוח ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְִֶַַָֹ
יֹוסף  לרּבֹות אהיה ∑È‡Â.(ב"ר)ּבֹו: ׁשּובכם ׁשּכּול עד ְֵַ«¬ƒְְֶֶֶַַ

ÈzÏÎL.מּספק  ¯L‡k∑ ּומּׁשמעֹון ∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒ
.מּבנימין  ְִִִָ

(åè)óñk-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤
eãîòiå íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì̈«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−

:óñBé éðôì¦§¥¬¥«
i"yx£ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִַַָָָ

ּבלׁשֹון  ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ודבר  'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד הּנּקח ּבדבר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָארּמי:

'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת .הּנּקח ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ß zah 'b iyiy mei ß

(æè)øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìò©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäå§¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦

‰Î‡יא  Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈÓa ‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜z ‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈËa ÌBËÏe ÛÚL L·c¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ˙יב  ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈÚBË ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b·¯‡:יג  ˙ÂÏ e·ez eÓe˜Â e¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b·¯‡יד  Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו  ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Áe eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז  ¯Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È¯‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ ÒBÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»



נג uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe∑,'ּולהכן טבח 'ולטּבח ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְִֵֶַַָֹ

לֹומר  לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון "טבח" 'ּוטבח'ואין :. ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ÌÈ¯‰va∑ מת סעּדה זה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', רּגם: «»√»ƒְְְְְֵֶֶָָָֻֻ

הרּבה ראׁשֹונה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ
אּכֹולא  'ּבצע ׁשירּותיּה'. לכלּבא 'ׁשדא ְְְֵֵַַַַָָָָָָָּבּגמרא:

לט)ׁשירּותא', 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr d zegiy ihewl)

והכן טבח טז)ּוטבח רׁש"י (מג, ּפרׁש להּלן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשהּיהּודים  מּׁשּום עברי, עם לאכל לּמצרי הּוא ׂשנאּוי ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּדבר
לֹומר, ויׁש לּה. עֹובדים ׁשהּמצרים הּבהמה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹוכלים
ּבפרׁשת  ּׁשּכתּוב ּומה להם. עבדּו ׁשּלא ּבהמֹות ּגם ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו

לפי  הּוא – צאן" רֹועי ּכל מצרים תֹועבת "ּכי ְְֲִִִִִֵַַַַָֹוּיּגׁש
עֹובדים  ׁשהּמצרּיים צאן ּגם צאן, ּכל רֹועים היּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשהּׁשבטים

ּבא ּפרׁשת רׁש"י ּוראה ה)להם. ולכן (יא, לּבכֹור, רק ׁשעבדּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבהמה. ּבבכֹור ּגם ּבכֹורֹות מּכת ְְְְִֵַַַָָָהיתה

(æé)Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä Nòiå©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²
:óñBé äúéa íéLðàä-úà¤¨«£¨¦−¥¬¨¥«

(çé)eøîàiå óñBé úéa eàáeä ék íéLðàä eàøéiå©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À
eðçðà älçza eðéúçzîàa áMä óñkä øác-ìò©§©³©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§
úç÷ìå eðéìò ìtðúäìe eðéìò ììbúäì íéàáeî«¨¦®§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©

:eðéøîç-úàå íéãáòì eðúàŸ¨²©«£¨¦−§¤£Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ e‡¯ÈiÂ∑,יּודי"ן ּבׁשני הּוא ּכתּוב «ƒ¿»¬»ƒְִִֵָ

'ּודחילּו' ÛÒBÈ.ותרּגּומֹו: ˙Èa e‡·e‰ Èk∑ ואין ְְְִַƒ¿≈≈ְֵ
ּכיֿאם  יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר לׁשּבר הּבאים ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדר

ׁשּבעיר  לאספם ∑e¯Ó‡ÈÂ.ּבּפנּדקאֹות אּלא זה ׁשאין ְְִֶַָָֻ«…¿ְְֵֶֶֶָָָ
מׁשמר  ÌÈ‡·eÓ.אל eÁ‡∑ הּזה הּבית ּתֹו .אל ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ
ÏÏb˙‰Ï∑ הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס עלינּו. נֹופלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹותּה
להתעֹולל,'ּולאסּתּקפא  לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְֲִִֵַָָָָ

ולא  מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּכדמתרּגמינן:
ׁשּתרּגם  "ּולהתּגֹולל", הּמקרא. לׁשֹון אחר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּתרּגמֹו

לׁשֹון:'לאתרברבא' הּוא יב), הּזהב",(קהלת (נחום "ּגּלת ְְְְִַַַָָָָֻ
מלכּות ב) לׁשֹון ׁשהּוא העלתה", ּגּלתּה ."ּוה ּצב ְְְֲֶַַָָָֹֻֻ

(èé)eøaãéå óñBé úéa-ìò øLà Léàä-ìà eLbiå©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬
:úéaä çút åéìà¥−̈¤¬©©¨«¦

(ë)ì älçza eðãøé ãøé éðãà éa eøîàiå:ìëà-øaL ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£È„‡ Èa∑(צז הּוא (יבמות ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון ƒ¬…ƒְְְֲִַַָ
ּבּיא! ּבּיא, ארּמי: סד)ּבלׁשֹון e„¯È.(סנהדרין „¯È∑ ְֲִִִִַָָ»…»«¿

לנּו:ירידה  אחרים,(ב"ר)הּוא לפרנס היינּו 'רגילים ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
'ל צריכים אנּו .עכׁשו ְְְִִַָָ

(àë)-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤
eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå eðéúçzîà©§§Ÿ¥½§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−

:eðãéa Búà áLpå Bì÷Lîa§¦§¨®©¨¬¤Ÿ−§¨¥«

(áë)ì eðãéá eðãøBä øçà óñëåeðòãé àì ìëà-øaL §¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
:eðéúçzîàa eðtñk íN-éî¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

ÏÈÚ‡Âיז  ÛÒBÈ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‡¯·b „·ÚÂ«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b«¿»»À¿«»¿≈≈

ÛÒBÈיח  ˙È·Ï eÏÚz‡ È¯‡ ‡i¯·‚ eÏÈÁ„e¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡ÚBËa ·˙Bz‡c ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ e¯Ó‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡·¯·¯˙‡Ï ÔÈÏÚzÓ ‡Á‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡˙È È˜ÓÏe ‡ÏÚ ‡ÙwzÒ‡Ïe ‡ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡¯ÓÁ ˙È ¯a„ÓÏe ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ÛÒBÈיט  ˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ‡¯·b ˙ÂÏ e·È¯˜e¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙Èa Ú¯˙a dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

˙Á‡כ  ˙ÁÈÓ ÈBa¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒÎ ‡‰Â ‡ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡„Èa d˙È ‡·È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב  ‡„È· ‡˙ÈÁB‡ ‡¯Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡Ú„È ‡Ï ‡¯e·ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡ÚBËa¿¬»»



uwnנד zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy

(âë)éýìûå íëéäìà eàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³
àa íëtñk íëéúçzîàa ïBîèî íëì ïúð íëéáà£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´

:ïBòîL-úà íäìà àöBiå éìà¥¨®©¥¬£¥¤−¤¦§«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא) מטמֹון לכם נתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי , זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, :. ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ãë)íéî-ïziå óñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

i"yx£LÈ‡‰ ‡·iÂ∑ ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אחר  ּובאּו נמׁשכּו לכם", "ׁשלֹום .יו להם: ְְֲִֶֶַָָָָָ

(äë)ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´
:íçì eìëàé íL-ék eòîL̈«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤

i"yx£eÈÎiÂ∑ נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

(åë)äúéaä óñBé àáiåäçðnä-úà Bì eàéáiå ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaä íãéa-øLà£¤§¨−̈©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

i"yx£‰˙Èa‰∑לטרקלין ּדרׁש"י (מּפרֹוזּדֹור ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְִִִִִִֶַַ

ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמ"הּביתה"

לטרקלין  מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי עלּֿכרח אּלא יֹוסף, ׁשל ּביתֹו הּובאּו ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלא

.)ודֹוק  ְ

(æë)ì íäì ìàLiåíëéáà íBìLä øîàiå íBìL ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬
:éç epãBòä ízøîà øLà ï÷fä©¨¥−£¤´£©§¤®©«¤−¨«

‡ÔBÎ‰Ïכג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂ‰·כד  ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ·‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚¯ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה  ÏÚc „Ú ‡z·¯˜z ˙È eÈ˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו  dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Èc ‡z·¯˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

‡·ÔBÎeכז  ÌÏL‰ ¯Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡ Èc ‡·Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íëì íBìL (âëWi`d oM xn` ¨¨¤§¨©¥¨¦
sqFi lW FzpEM zrC ilAn Fnvrn¥©§¦§¦©©©¨¨¤¥
(`nEgpY) l"f mdixaclE ,`id dn©¦§¦§¥¤©§¨
oAd gM dti dXpn `Ed iM Exn`W¤¨§¦§©¤¨¤Ÿ©©¥
.eixaC lr miMqi iM rcie a`d gMn¦Ÿ©¨¨§¨©¦©§¦©§¨¨
mdiptA xMdW itl ,E`xiY l` FxnF`e§§©¦¨§¦¤ª©¦§¥¤
(g"i wEqR) aizkC mi`xi EidC d`xId©¦§¨§¨§¥¦¦§¦¨

:miWp`d E`xiIe©¦§¨£¨¦
ïúðonh mc` dfi` 'iR .oFnhn mkl ¨©¨¤©§¥¥¤¨¨¨©

WE`iA mkl Fpzp 'de sqMd mẄ©¤¤©§¨¨¤§¥
zfxkd lr oiEvn mpi` gp ipaE milrAd©§¨¦§¥Ÿ©¥¨§ª¦©©§¨©
z` mdil` `ivFd mAl wGglE ,dca £̀¥¨§©¥¦¨¦£¥¤¤

:mdl mFlW iM zF`xdl oFrnWck dxez ¦§§©§¦¨¨¤
.'Bâå íéLðàä úà Léàä àáiå (ãë©¨¥¨¦¤¨£¨¦§
mrtA iM zFidl ,'a mrR oM xn`̈©¥©©¦§¦§©©
EaMrzp iM dqipMd dwqtp dpFW`x¦¨¦§§¨©§¦¨¦¦§©§
EqpMIW mcw WExR ziAd gzR Ecnre§¨§¤©©©¦¥Ÿ¤¤¦¨§
'Fbe Wi`d `aIe xn`W mbde ,ziAl©©¦©£©¤¨©©¨¥¨¦§

(`vIe) FxnF` KxC lr `Ed sqFi dziA¥¨¥©¤¤§©¥¥
,oxgl zkll `Ed dpEMdW dpxg KlIe©¥¤¨¨¨¤©©¨¨¨¤¤§¨¨
EvxW mrhe ,Eqpkp `l oicr mlFrlE§¨£©¦Ÿ¦§§§©©¤¨
mz`iA zrcl sqMd lr mcw FOr xAcl§©¥¦Ÿ¤©©¤¤¨©©¦¨¨
dn zrcl rxl m` aFhl m` dnl§¨¦§¦§©¨©©©
mdil` FzaEWY xg`e l`xUi dUri©£¤¦§¨¥§©©§¨£¥¤
dziA ,Wi`d `aIe xnFl 'a mrR Kxvdª§©©©©©¨¥¨¦¥¨

:FNW gAWnd ziA WExR sqFidk dxez ¥¥©¦©§ª¨¤
.'Bâå äúéaä 'Bâå Bì eàéáiå (åë'iR ©¨¦§©¨§¨§¥

xcgA Eid mde Fl cgind xcgl§¤¤©§ª¨§¥¨§¤¤
aEzMd ricFde ,Fnvr ziAA xg ©̀¥©©¦©§§¦©©¨
qipkdl FA didW mFwnl Flv` EqpkPW¤¦§§¤§§¨¤¨¨§©§¦

:dgpOdfk dxez ©¦§¨
ì íäì ìàLiå (æë.íBìLdNgYn 'iR ©¦§©¨¤§¨¥¦§¦¨

xqEOdn `Ed iM mnFlWA l`Ẅ©¦§¨¦¥©¨
,eiptl xW` z` mFlW l`Wl miCwdl§©§¦¦§Ÿ¨¤£¤§¨¨
KM xg`e mFlWl mdl FxnF` `Ede§§¨¤§¨§©©¨
mFlWd mW EPpi` xW` lr l`Ẅ©©£¤¥¤¨£¨

:'Fbe mkia £̀¦¤§
íBìLäKi` dWw .'Fbe owGd mkia` £¨£¦¤©¨¥§¨¤¥

mcw mFlW l`Wl wCviª§©¦§Ÿ¨Ÿ¤
`Wzl`WA dpEMd m`e .ig EPcFrd zl §¥©©¤¨§¦©©¨¨¦§¥©

EPcFrd FxnF`A WxRX dn `id mFlXd©¨¦©¤¥¥§§©¤
dWw mig`d zaEWzA mB .ltM dOl ig̈¨¨¨©©¦§©¨©¦¨¤
xg` ig EPcFr 'Fbe mFlW Exn`W¤¨§¨§¤¨©©
mxnF`A WECg dn mFlW Exn`W¤¨§¨©¦§§¨
FgkM m` xnFl oEMzPW ilE`e .ig EPcFr¤¨§©¤¦§©¥©¦§Ÿ
,dpwGd cvl Wlgd F` dYr FgM f`̈Ÿ©¨ª§©§©©¦§¨
WExR EPcFr xnFl wCwCX dn `Ede§©¤¦§¥©¤¥
mMgzp dfle ,mcFTd onGA didW zFnM§¤¨¨©§©©¥§¨¤¦§©¥
zl`W mcw mFlW zl`W xCql oM mB©¥§©¥§¥©¨Ÿ¤§¥©

FnM FzpEM oiadl ig EPcFrd,EpWxRW ©¤¨§¨¦©¨¨§¤¥©§
zllkp Dpi` ig EPcFrd zl`W df itkE§¦¤§¥©©¤¨¥¨¦§¤¤
mc` lr mB iM Fl mFlXd zl`WA¦§¥©©¨¦©©¨¨
raHd itM eizFgM zvw Eqt`e oiwfdW¤¦§¦§¨§§¨Ÿ¨§¦©¤©

:Fl mFlW eilr xn`igk dxez ¥¨¥¨¨¨



נה uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(çë)eãwiå éç epãBò eðéáàì Ecáòì íBìL eøîàiå©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑ קדקד ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת לארץ על מׁשּתּטח - הׁשּתחואה ,. «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èë)øîàiå Bnà-ïa åéçà ïéîéða-úà àøiå åéðéò àOiå©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
íéýìû øîàiå éìà ízøîà øLà ïèwä íëéçà äæä£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

ðçé:éða E ¨§§−§¦«
i"yx£Èa EÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑ לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה  יֹוסף ּברכֹו לכ .נֹולד, ְְֲִֵֵַַָָ

ß zah 'c ycew zay ß

(ì)Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

i"yx£ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎŒÈk∑?'מאם אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵָָ
'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: ְִִֵֵֵֵַַָָָָָאמר
'ּומה  לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: אמר ּבנים'? ְֲִִֵַַַָָָָָל
'מה  לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ְְֶֶֶַַַַָָָָּׁשמם'?
אחי, ׁשם על 'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ִִֵֵֶַַַָָָָָֻּטיבן
האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּצרֹות
ּגרא, אל. ׁשּׁשבאֹו אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבכר,

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. אחי ׁשּנתּגּיר יֹותר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
למד. אבי מּפי מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻוראׁש,

וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹֻֻֻוחּפים,
סֹוטה, ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירד

רחמיו  נכמרּו מׁשנה:∑e¯ÓÎ.מּיד ּובלׁשֹון נתחּממּו, ְְֲִִַָָƒ¿¿ְְְְִִִַָ
עד) ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים 'על ְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ּכתּנּור נא) "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְִִִִֵַַַָָ'מּׁשּום
מּפני  קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָנכמרּו",
אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר ּכן רעב. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָזלעפֹות

ונתּכּוץ  .נקמט ְְְִִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 348 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FznWp lr ± eingx Exnkp¦§§©£¨©¦§¨

אל־אחיו רחמיו ּכי־נכמרּו יֹוסף ל)וימהר (מג, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֽֽ
לֹו אמר ּבנים, ל יׁש . . "ׁשאלֹו מפרׁש הּפסּוק על ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּברׁש"י
וגֹו'. ובכר ּבלע לֹו, אמר ׁשמם? ּומה לֹו, אמר עׂשרה. לי ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשם  על ּכּלם לֹו, אמר הּללּו. ׁשמֹות ׁשל ּטיבן מה לֹו, ִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמר
. . האּמֹות ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו. אׁשר והּצרֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאחי,

נתחּממּו". – נכמרּו רחמיו. נכמרּו ְְְְְְֲִִִִַַַָמּיד
החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ד)איתא מ, ׁשם (בהר על נקראּו יׂשראל "הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
רחמים לעֹורר וצרי יֹוסף, ּכּצאן נֹוהג ּכדכתיב ּבחינת יֹוסף, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹ

ׁשּבֹו". אלקּות ניצֹוץ על ּולרחם . . אֹוני ּבן ׁשּנקרא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבנימין,
לעֹורר  האדם יּוכל אי נרמז ׁשּברׁש"י לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה

נפׁשֹו: על הרחמים את ְְְֲִֶַַַַָּבעצמֹו
אחי", ׁשם "על - הּנׁשמה ּבמעלת להתּבֹונן צריכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבתחּלה

מּתחת  "חצּובה להּקּב"ה, ּדבּוקה הּנׁשמה היתה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּבתחּלה
ׁשעּור. לאין ּוקדֹוׁשה הּכבֹוד", ְְִִֵֵַָָּכּסא

ּבין  ו"נבלע מצאּוהּו" אׁשר ה"צרֹות הּגיעּו לאחרי־זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָא
"מאגרא  הּנׁשמה ירדה מעלתּה ׁשּמּמקֹום ּכלֹומר, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהאּמֹות",
עם  ּביחד חמרי, ּבגּוף ונתלּבׁשה עּמיקּתא", לבירא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָרמה
רצֹון  על לעבֹור יכֹול ׁשהאדם ועד הרע, ויצר הּבהמית ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁש

רחמנא־ליצלן. ְֲִַָָָה'
הרי  ּדנפׁשיּה, ואּליּבא ּבאמּתּיּות זה ּבכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּמתּבֹוננים
אׁש ּברׁשפי מתחּמם האדם ׁשּלב נתחּממּו", – ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ"נכמרּו
רחמים  ּומעֹורר ּומּצבֹו, מעמדֹו על מאד ּומתמרמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשלהבת,

הּנׁשמה. ְַַָָעל
הּקּב"ה  עליו ּומרחם ׁשּלמעלה, הרחמים מעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָועל־ידי־זה

מעלה. למעלה ּומעלהּו הּנחּות, מּמּצבֹו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָּומֹוציאֹו

ÔÚkכח  „Ú ‡e·‡Ï Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi«̃»¿»¿ƒ

a¯כט  È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
Ôez¯Ó‡ Èc ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ÔÈ„‰ ¯Ó‡Â dn‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:È¯a CÏÚ ÌÁ¯˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

ÏÚל  È‰BÓÁ¯ eÏÏBb˙‡ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa ÔB¯„‡Ï ÏÚÂ Èk·ÓÏ ‡Ú·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:Ôn˙ ‡Î·e ‡·kLÓƒ¿¿»¿»«»



uwnנו zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(àì):íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

i"yx£˜t‡˙iÂ∑:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, וכן:(איוב רּפה", אפיקים מא)"ּומזיח מגּנים (שם חֹוזק "אפיקי .". «ƒ¿««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(áì)íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³
-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤

:íéøöîì àåä äáòBú-ék íçì íéøáòä̈«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
i"yx£‡Â‰ ‰·ÚB˙ŒÈk∑ לּדבר טעם נתן ואּונקלֹוס העברים, את לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי .ּדבר ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(âì)Búøòök øéòväå Búøëák øëaä åéðôì eáLiå©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®
:eäòø-ìà Léà íéLðàä eäîúiå©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤¥¥«

i"yx£B˙¯Î·k ¯Îa‰∑,ראּובן' וקֹורא: ּבּגביע מּכה «¿…ƒ¿…»ְְִֵֵֶַַַָ
אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, לוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻׁשמעֹון,
ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא הּזה, ּכּסדר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻהסּבּו

אין  ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיון
אצלי  יׁשב אם, .לי ְִִֵֵֵֶ

(ãì)úàNî áøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©¯
eøkLiå ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−

:Bnò¦«
i"yx£˙‡NÓ∑ מנֹות.˙B„È LÓÁ∑,אחיו עם חלקֹו «¿…ָ»≈»ְִֶֶָ

וא  ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף BnÚ.פרים ּומׂשאת e¯kLiÂ∑ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתה (ב"ר) הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, ְְִִֶַָָָָֹֹּומּיֹום

ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו .יין, ְִַַָ

ãî(à)-úà àlî øîàì Búéa-ìò øLà-úà åöéå©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤
íéNå úàN ïeìëeé øLàk ìëà íéLðàä úçzîà©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬

:Bzçzîà éôa Léà-óñk¤«¤¦−§¦¬©§©§«

(á)úçzîà éôa íéNz óñkä òéáb éòéáb-úàå§¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
:øac øLà óñBé øáãk Nòiå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

i"yx£ÚÈ·b∑אר מדרינ"ש:ּכֹוס לֹו וקֹורין , ¿ƒ«ְִָֹ

(â):íäéøîçå änä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

Ó‡Â¯לא  ÔÈqÁ˙‡Â ˜Ùe È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â¿«¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«¬«
:‡ÓÁÏ e‡ÈeL«ƒ«¿»

ÔB‰È„BÁÏaלב  ÔB‰Ïe È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ï È¯‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚ ÔÈÏÎ‡c È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È¯‡ ‡ÓÁÏ È‡¯·Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡¯ˆÓ ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡¯·Ú dÏ ÔÈÏÁ„ È‡¯ˆÓc ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÚÊe¯‡לג  d˙eÈ·¯k ‡a¯ È‰BÓ„˜ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:d¯·ÁÏ ¯·b ‡i¯·‚ e‰Ó˙e d˙e¯ÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈

È‚Òeלד  ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏËe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ·„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא  ¯ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚ ‡i¯·‚ ÈÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ

:dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב  ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„·ÚÂ È‰BÈ·Ê ÛÒk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ„ ‡ÚBË¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôepג  e¯ht˙‡ ‡i¯·‚Â ¯‰ ‡¯Ù«̂¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰È¯ÓÁÂ«¬»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éòéáb úàå 'Bâå àlî (á-àKixv ©¥§§¤§¦¦§¨¦
.EN` mipiprA sqFi mrh zrcl̈©©©©¥§¦§¨¦¥
iM migikFn eiUrn `ld mxrvl m`e§¦§©£¨£Ÿ©£¨¦¦¦
mdOr dzWe lk`e mFlXd FAlA xnB̈©§¦©¨§¨©§¨¨¦¨¤
'bl oEMzp iM ilE`e .mFlW mdl d`xde§¤§¨¨¤¨§©¦¦§©¥§
oer mdl xRkIW icM '`d .mixaC§¨¦¨§¥¤§ª©¨¤£Ÿ

ixaC mdl dUFr did EdEapBW dapBd©§¥¨¤§¨¨¨¤¨¤¦§¥
oerd oin lr zWAd didIW icM cWg̈¨§¥¤¦§¤©Ÿ¤©¦¤¨Ÿ
'Ade .mper xRkie sqFi lW Fnvr©§¤¥¦ª©£Ÿ¨§©
oinipA lr mWtp EpYi m` zF`xl¦§¦¦§©§¨©¦§¨¦
zcicn oiccFn iM xiMi df zErvn`aE§¤§¨¤©¦¦§¦§¦©
'bd ,mper mdl xRkie eig` mr deg ©̀§¨¦¨¦¦©¥¨¤£Ÿ¨©

Eligzi ilE` dapBd oipr mdl fnxl¦§Ÿ¨¤¦§©©§¥¨©©§¦
mdiUrn xiMOW in Wi iM WiBxdl§©§¦¦¥¦¤©¦©£¥¤
fnFx didW Fl Epivn oke ,fNd ziAA©©¦©¨§¥¨¦¤¨¨¥
aizkC mixg` mihxtA xaCd mdl̈¤©¨¨¦§¨¦£¥¦¦§¦
FzxkaM xkAd eiptl EaWIe (b"l b"n)©¥§§¨¨©§Ÿ¦§Ÿ¨

:zFAx dN`ke 'Fbeb dxez §§¨¥¤©
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(ã)øîà óñBéå e÷éçøä àì øéòä-úà eàöé íä¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ
ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìò øLàì©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ
:äáBè úçz äòø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

(ä)Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−
:íúéNò øLà íúòøä Ba®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

(å):älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤

(æ)älàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤
éãáòì äìéìç:äfä øáck úBNòî E ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«

i"yx£EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ∑.ּגנאי לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְְִַָֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מאת חס ,'לעבדי 'חס ְְְְֵֵַַַַָָָָותרּגּום:

עלינּו 'חס יהי ּבּגמרא: יׁש והרּבה זאת, מעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹ
.וׁשלֹום' ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 359 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

l`xUi mr zWEcw§©©¦§¨¥

הּזה" ּכּדבר מעׂשֹות לעבדי "חלילה הּפסּוק ו)על ,(מד, ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּגנאי". לׁשֹון לנּו, הּוא "חּולין רׁש"י ְְִִֵֵַַָּפירׁש

הרמז: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָויׁש
ב)ּכתיב יד, ׁשּבני (ראה ,"אלקי לה' אּתה קדֹוׁש עם "ּכי ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ועבֹודת  קדּוׁשה ּבעניני רק ועֹוסקים הם, קדֹוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל
.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר

ּכל  ועׂשית ּתעבֹוד ימים "ׁשׁשת ציותה ׁשהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָואף
"ט)מלאכּת כ, עֹולם (יתרו עניני עם ּגם להתעּסק ׁשּצריכים , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל ּכן ּגם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,

מי"ב) פ"ב דעהּו"(אבות ּדרכי ו)ּו"ּבכל ג, ׁשּכּונת (משלי , ְְֵֶֶַַָָָָ
את  ּולזּכ להעלֹות היא הּזה עֹולם ּבעניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָההתעּסקּות

.יתּבר לקדּוׁשתֹו ּכלי ׁשּיהיה עד הּזה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹולם
לׁשלּוחי  הּׁשבטים ּדאמרּו ּגנאי", לׁשֹון - לנּו הּוא "חּולין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוזהּו
יׂשראל  ׁשּבני לנּו", הּוא "חּולין אֹומרים ׁשהם ׁשּזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹוסף,
קׁשּורים  ׁשאינם ּודברים "חּולין" ׁשל לענינים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיכים
יׂשראל  ּכי האמת, והיפ "ּגנאי" זה הרי ,יתּבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלקדּוׁשתֹו
קׁשר  ׁשּום עֹולם־הּזה ּולגׁשמּיּות ּביניהם ואין הּוא קדֹוׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעם

ְַָוׁשּיכּות.

ÛÒBÈÂד  e˜ÈÁ¯‡ ‡Ï ‡z¯˜ ÔÓ e˜Ù Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
¯˙a Û„¯ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â ‡i¯·bÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙·Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

a„˜‡ה  ‡e‰Â da ÈBa¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôez„·Ú Èc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

iÓb˙t‡ו  ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙Ùk‡ז  ÈBa¯ ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äæ àBìä (äFxiMfdl Kxvd `l £¤§Ÿª§©§©§¦
ozFPd `Ed fNd Wi`d zFidl¦§¨¦©¨©¥
did `l dfl ,oinipA zgYn`A riaBd©¨¦©§©§¨©¦§¨¦¨¤Ÿ¨¨

` oaEnE FxiMfdl KixvlrW xaCd Flv ¨¦§©§¦¨¤§©¨¨¤©
`Ed eixaC zpEke .xAcn `Ed riaBd©¨¦©§©¥§©¨©§¨¨
skY dapBA mzWBxd mrh zrcFdl§¨©©©©§¨¨¨©§¥¨¥¤
dUrn mixaCdW ciBi df iM cInE¦¨¦¤©¦¤©§¨¦©£¥
df `ld xn` dfl ,EppFM xW` mdici§¥¤£¤§¨¤¨©£Ÿ¤
cSnE zEcinzA 'iR FA ipc` dYWi xW £̀¤¦§¤£Ÿ¦¥¦§¦¦©
dGnE FA WOYWdl libxd xaC `Ed df¤¨¨¨¨¦§¦§©¥¦¤
Wgp `Ede FxnF`e ,Fzapbl skY Frci§¨¥¤¦§¥¨§§§©¥
df KxcA eixacl mrh zzl `A Wgpi§©¥¨¨¥©©¦§¨¨§¤¤¤
cWg `le EdEapB mdW zEhiWtA¦§¦¤¥§¨§Ÿ¨©
Wgp WExR Wgpi Wgp xn` dfl ,zlEfA§©¨¤¨©©¥§©¥¥©¥
zFidl cizrX dn Wgpi eiptNX dn©¤§¨¨§©¥©¤¨¦¦§
ilE`e ,EdEapbi md iM rcie Wgp FaE¦¥§¨©¦¥¦§§§©

xg` eilr al Epzp df mrhl iM¦§©©¤¨§¥¨¨©©
:mzkild£¦¨¨
íúòøäxg` dWw .mziUr xW` £¥Ÿ¤£¤£¦¤¨¤©©

drx mYnNW dOl xn`W¤¨©¨¨¦©§¤¨¨
mzFrxd xnFl mFwO dn daFh zgY©©¨©¨©£¥¤
mNWnM mlFrA drx Ll oi` `ld .'Fbe§£Ÿ¥§¨¨¨¨¦§©¥
xYql oEMzPW ilE`e .daFh zgY drẍ¨©©¨§©¤¦§©¥¦§Ÿ
sqMd ExifgdX dOn zEIMtdd zgkFd¨©©©§¦¦©¤¤§¦©¤¤
xW` Wi`d df iM ,mzgYn`A gEkXd©¨©§©§©§¨¦¤¨¦£¤
`vnPd sqM mdOr EaiWdW ENB eil ¥̀¨¦¤¥¦¦¨¤¤¤©¦§¨
'Fbe sqM od e"w dUri oM m`e mY ¦̀¨§¦¥©£¤¥¤¤§
,KM xg` EdEaiWdW FnM apbp Ki`e§¥¦§Ÿ§¤¥¦©©¨
iM mziUr xW` mzFrxd xn` dfl̈¤¨©£¥¤£¤£¦¤¦
iYwfgdW dwfg DzF`l mYxzq dfÄ¤§©§¤§¨£¨¨¤¤§©§¦
mziUr xW` dUrOA zExWkA mkz ¤̀§¤§©§©©£¤£¤£¦¤
`l iM mzwfg drxEde sqMd zaWdA©£¨©©¤¤§§¨¤§¨¨¦Ÿ

dUrOd ip` dlFze md zn` iWp ©̀§¥¡¤¥§¤£¦©©£¤
xW` mixwOdn `Ede dxwn KxcA§¤¤¦§¤§¥©¦§¦£¤
:lMUd xqEOn `le miaPBd mB EUri©£©©©¨¦§Ÿ¦©©§¥

ãBòxW` mzrxd FxnF`A dvxi¦§¤§§£¥Ÿ¤£¤
iM sqMd zaWdA WExR mziUr£¦¤¥©£¨©©¤¤¦
dn iM mYrc` ENB df xaC zErvn`A§¤§¨¨¨¤¦£©§¨¦©
rWxdn dAxc` df sqMd ExifgdX¤¤§¦©¤¤¤©§©¨¥¨¤©
ilrA miWp`A mzF` wifgdl oM EUr̈¥§©§¦¨©£¨¦©£¥
mdA Epin`i df zErvn`AW dpEn ¡̀¨¤§¤§¨¤©£¦¨¤
mixwi mixaC apbl mFwn E`vnie§¦§§¨¦§Ÿ§¨¦§¨¦
riaBd wifgn iM ,aWEOd sqMn aEWge§¨¦¤¤©¨¦©£¦©¨¦©
EaiWdW sqMdn Kxrd xwil¦©¨¥¤¥©¤¤¤¥¦

:mdOre dxez ¦¨¤
.'Bâå íéøáck 'Bâå øaãé änì (æ'iR ¨¨§©¥§©§¨¦§¥

`irAn `l ,mixaCl Fl Wi mFwO dn©¨¥©§¨¦Ÿ¦¨§¨
oi` mdl dnFCd `N` mnvr mixaCd©§¨¦©§¨¤¨©¤¨¤¥



uwnנח zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïä¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ
éìàéàå ïòðk õøàî Eéðãà úéaî áðâð Cóñk E ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤

Bà:áäæ ¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ÛÒk Ô‰∑'רּבה ּב'בראׁשית מנּויין וכּלן ּבּתֹורה, האמּורים קלֿוחמר מעׂשרה אחד .זה ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz uwn t"y zgiy)

ּבּתֹורה האמּורים קל־וחמר מעׂשרה אחד מד,זה (רש"י ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּׁשבטים ח) ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּלּו ּבכלל ואינֹו הראׁשֹונה, ּבּפעם למצרים ירידתם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבעת
והּוא  לגּביו! ּתקף הּקל־וחמר ואין הּכסף, את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהחזירּו
'ּפגם', ּבֹו ׁשּיׁש ּבקל־וחמר להׁשּתּמׁש הּכתּוב ׁשּדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתרץ,

ׁשּבּתֹורה. קל־וחמר מעׂשרה אחד ּבכל ּפגם למצא נּתן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּכן
יׁשמעני  ואי אלי, ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן  - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֻּולדגמא

יב)ּפרעה ו, ּומעבדה (וארא רּוח מּקצר ׁשמעּו לא יׂשראל : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ
זֹו. סּבה היתה לא לפרעה ואּלּו ְְְְִִַָָָָָֹֹקׁשה,

(è)éãáòî Bzà àöné øLàäéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
:íéãáòì éðãàì©«Ÿ¦−©«£¨¦«

(é)àöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzò-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
:íi÷ð eéäz ízàå ãáò él-äéäé Bzà¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

i"yx£ÌÎÈ¯·„Î ‰zÚŒÌb∑ אמת הּדין: מן זֹו ,אף ««»¿ƒ¿≈∆ֱִִֶַַ
חּיבים  ׁשּכּלכם הּוא, ּכן עׂשרה ּכדבריכם ּבּדבר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אני  אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, אחד ּביד ּגנבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת

לפנים  לכם אּתֹואעׂשה יּמצא "אׁשר הּדין: מּׁשּורת ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עבד  ."יהיהּֿלי ְִִֶֶָ

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk CBa¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ ÈBa¯Ï È‰ ‡Á‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

Ècי  ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk ÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚ ÁÎzLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

df xErkl dnFcC lM xAcl Fl iE`ẍ§©¥¨§¤§¦¤
dnFC ENt` zFUrl Licarl dlilg̈¦¨©£¨¤©££¦¤
.dN`d mixaCM FxnF` `Ede ,dfl̈¤§§©§¨¦¨¥¤
xzq xaM `Ede 'Fbe sqM od FxnF`e§§¥¤¤§§§¨¨©
xYql EpEMzp ,iYWxRW FnM df e"w¤§¤¥©§¦¦§©§¦§Ÿ
xnFl FzpEM iM EpWxRX dn oiA Fzprh©£¨¥©¤¥©§¦©¨¨©
cvl Dpi` iM daWd zwfgl Exzq iM¦¨§§¤§©£¨¨¦¥¨§©
od iM Exn` ,dxwn xaC `N` mzpEn ¡̀¨¨¤¨§©¦§¤¨§¦¥
Wi`A dxwn KxC df xaC didi iM zn ¡̀¤¦¦§¤¨¨¤¤¤¦§¤§¦
`l la` ,dN`d mixaCM zFUrl olfB©§¨©£©§¨¦¨¥¤£¨Ÿ
FkilFde FA dkGW xg`W df xcqA§¥¤¤¤©©¤¨¨§¦
Wi`l ENt` miAx mini wFgx mFwnl§¨¨¨¦©¦£¦§¦
lfB aiWdl Flv` `Ed dWw on`p¤¡¨¨¤¤§§¨¦¤¤
orpM ux`n Lil` EPaiWd Ep`e ,lk`Pd©¤¡¨§¨¡¦Ÿ¥¤¥¤¤§©©
df zE`ivn ,wFgxnl FA EpikGW xg ©̀©¤¨¦§¥¨§¦¤
.xEnB on`Pd zpigaA `N` `vOi `lŸ¦¨¥¤¨¦§¦©©¤¡¨¨
dnxnl iM xnFl YnMgzPX dn cbpkE§¤¤©¤¦§©©§¨©¦§¦§¨
iM zn` od ,sqMd zaWdA EPEMzp¦§©©©£¨©©¤¤¤¡¤¦
aWgp riaBd did m` EwCvi eixaC§¨¨ª§§¦¨¨©¨¦©¤§©
mixaCd Eidi Wgpl FzNrtl mlv ¤̀§¨¦§ª¨§©¥¦§©§¨¦
mlv` `Ed zn`d itM la` FzprhM§©£¨£¨§¦¨¡¤¤§¨

mbe EWgpi `l iM `nlrA sqM x`WM¦§¨¤¤§¨§¨¦Ÿ§©¥§©
`N` mlv` Fpi`e FA Wgpl Erci `lŸ¥§§©¥§¥¤§¨¤¨
'Fbe apbp Ki` FxnF` `Ede sqM x`WM¦§¨¤¤§§¥¦§Ÿ§
`N` riaBd Eplv` Fpi` 'iR 'Fbe sqM¤¤§¥¥¤§¥©¨¦¤¨
EpEMzp adf F` Exn`X dnE .sqM xcbA§¤¤¤¤©¤¨§¨¨¦§©§
`EdW riaBd mircFi mpi`W xnFl©¤¥¨§¦©¨¦©¤
dfe adf F` sqM `Ed m` eilr orFh¥¨¨¦¤¤¨¨§¤
lM FA drici mdl oi`W ciBi©¦¤¥¨¤§¦¨¨

:xTrg dxez ¦¨
.'Bâå àöné øLà (èhRWnM WExR £¤¦¨¥§¥§¦§©

oixcdpq) dapBd lr bxdPW gp oA¤Ÿ©¤¤¡©©©§¥¨©§¤§¦
(fpzFidl Epnvr oiaIgn Epgp` mbe§©£©§§©§¦©§¥¦§

:micari dxez £¨¦
.'Bâå äzò íb øîàiå (ézrcl Kixv ©Ÿ¤©©¨§¨¦¨©©

oiprl dYr WCgzP dn mB FxnF`§©©¦§©¥©¨§¦§©
oM mkixack FxnF` dWw cFre .oiCd©¦§¨¤§§¦§¥¤¥
md iM mdixaC Ktd `EdW ip`Fxe `Ed§©¦¤¥¤¦§¥¤¦¥
xn` `Ede zne FY` `vOi xW` Exn`̈§£¤¦¨¥¦¨¥§¨©
lr aiWdl oEMzPW ilE`e .car didi¦§¤¤¤§©¤¦§©¥§¨¦©
'Fbe Ep`vn xW` sqM od Exn`X dn©¤¨§¥¤¤£¤¨¨§

ip` xaCA EcWgPW xg` dYr mB xn`e§¨©©©¨©©¤¤§§©¨¨£¦
micnFre mYapB `NW mkixaC wiCvn©§¦¦§¥¤¤Ÿ§©§¤§§¦
la` dpFW`x dpEn` zwfgA mY ©̀¤§¤§©¡¨¦¨£¨
cg`e cg` lM wiCvdl oilFki mkpi ¥̀§¤§¦§©§¦¨¤¨§¤¨
`l g` mdA `vOIW xWt` iM mMn¦¤¦¤§¨¤¦¨¥¨¤¨Ÿ
oi`e riaBd lhp FzF`e dUr dpEn`l¤¡¨¨¨§¨©©¨¦©§¥
`Ed FhRWnE mMn cg` lr `N` izprh©£¨¦¤¨©¤¨¦¤¦§¨
xaCd dzin aIgW mbde ,carl il didi¦§¤¦§¤¤©£©¤©¨¦¨©¨¨
uRg` xW` zr cr FcArWl iciA iElŸ§¨¦§©§§©¥£¤¤§Ÿ

:Fzindl©£¦
BàdpFkp mditA oi`W orHW dvxi¦§¤¤¨©¤¥§¦¤§¨

dzin aEIg oi` iM zne Exn`W¤¨§¨¥¦¥¦¦¨
EdE`xW dapBd lr zEcr Wi m` `N ¤̀¨¦¥¥©©§¥¨¤¨
`N` Fpi` df zE`ivn la` FlhPW¤§¨£¨§¦¤¥¤¨
`piCn `N` aIgzi `l `pCn ª̀§¨¨Ÿ¦§©¥¤¨¦¦¨
iM mIwp EidY mY`e FxnF`e ,`zEklnC§©§¨§§§©¤¦§§¦¦¦
EUtYi `le micnFr zExWM zwfgA§¤§©©§§¦§Ÿ¦¨§
mdn cg` ciA z`vnPW dxUr oiCn¦¦£¨¨¤¦§¥§©¤¨¥¤
EcrFPW mdilr zEcr oi`W oeiM dapBd©§¥¨¥¨¤¥¥£¥¤¤£

:Eapbe cgi`i dxez ©©§¨§
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(àé)eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−
:Bzçzîà Léà¦¬©§©§«

(áé)òéábä àöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
:ïîéða úçzîàa§©§©−©¦§¨¦«

i"yx£ÏÁ‰ ÏB„ba∑ הּוא היכן יֹודע ׁשהיה ירּגיׁשּו .ׁשּלא «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(âé)eáLiå Bøîç-ìò Léà ñîòiå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−
:äøéòä̈¦«¨

i"yx£B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÒÓÚiÂ∑ ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ««¬…ƒ«¬…ְְֲֵַַָֹ
לטען  זה את זה לסּיע ‰ÈÚ¯‰.הצרכּו e·LiÂ∑ ְְְְִֵֶֶֶַַֹֻ«»À»ƒ»

ׁשהּוא, ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹמטרּפֹולין

ּבינֹונית  ּכעיר אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאּלא
הּמלחמה  לענין אדם ּבני עׂשרה .ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

(ãé)íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®
:äöøà åéðôì eìtiå©¦§¬§¨−̈¨«§¨

i"yx£ÌL ep„BÚ∑ להם ממּתין .ׁשהיה ∆»ְִֶֶַָָָ

(åè)øLà äfä äNònä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´
øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízòãé àBìä íúéNò£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬

:éðîk̈«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּובינה  הּגביע ,ּומּסברא ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

(æè)øaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−
éãáò ïåò-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîeeppä E ©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³

òéábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì íéãáò£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©
:Bãéa§¨«

i"yx£‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑ אבל סרחנּו, ׁשּלא אנּו יֹודעים »¡…ƒ»»ְְֲִֶַָָָֹ
חֹוב  ּבעל מצא זאת. לנּו להביא נהיתה הּמקֹום ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹמאת

חֹובֹו ׁשטר לגּבֹות צדק,∑cËˆpŒ‰Óe˜.מקֹום לׁשֹון ְְִַָ«ƒ¿«»ְֶֶ
לדּבר  ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

Ú¯‡Ï‡יא  dÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË ¯·b eÁ˙Ùe¿»¿«¬≈

ÁkzL‡Âיב  ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·e È¯L ‡a¯a LÏ·e¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈ·c ‡ÚBËa ‡„Èl«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ

d¯ÓÁיג  ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊ·e¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡z¯˜Ï e·˙Â¿»¿«¿»

Ú„יד  ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â ‰„e‰È ÏÚÂ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו  ÔÈ„‰ ‡„·BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„·Ó ‡˜„· È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¿»ƒ

ÏlÓpטז  ‰Ó ÈBa¯Ï ¯ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡·BÁ ˙È ÁÎzL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
Û‡ ÈBa¯Ï ÔÈc·Ú ‡Á‡ ‡‰ CÈc·Ú·¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«

:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Lçð ék ízòãé àBìä (åèdfA £§©§¤¦©¥§¨¤
mzprh oM mB xYql oEMzp¦§©¥¦§Ÿ©¥©£¨¨
Ep` iM df cFq mkl dNB in Exn`IW¤Ÿ§¦¦¨¨¤¤¦¨
dUrn iM xn`p m` zlEf miaPBd©©¨¦©¦Ÿ©¦©£¥
dfl ,xaCd dUr `Ede dOd mdici§¥¤¥¨§¨¨©¨¨¨¤

dGnE 'Fbe Wgp iM mYrci `Fld xn`̈©£§©§¤¦©¥§¦¤
:rcï©

BøîBàåmzQd on 'iR ipnM xW` Wi` §§¦£¤¨Ÿ¦¥¦©§¨
Wgpi ipFnM lFcB mc` lM̈¨¨¨¨¦§©¥
m`e biVd lkEi xW` zFxYqp zrcl̈©©¦§¨£¤©©¦§¦

d dNBzi oMWEgl mkl dide il` xaC ¥¦§©¤©¨¨¥©§¨¨¨¤¨
:iPOn `lRi `NW xaCd lrfh dxez ©©¨¨¤Ÿ¦¨¥¦¤¦
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uwnס zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy
ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, אֹו מתּפעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּבלׁשֹון
אּלא  הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
צדק. מּגזרת "נצטּדק", ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבאמצע
"וציר  מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָ"וּיצטּבע",
ותבה  ."לּדר "צדה מּגזרת "הצטּידנּו", ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָאמּונים".
הּתי"ו  מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחּלתּה

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את יב)מפרדת "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
סבל. מּגזרת ז)החגב", ּבקרנּיא",(דניאל הוית "מׂשּתּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

סכל. ו)מּגזרת מּגזרת (מיכה עמרי", חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻ
טו)ׁשמר. מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר (איוב ְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשֹולל". יֹועצים טז)"מֹולי ּבעּמי",(שמות "מסּתֹולל ְְֲִִִִֵַָ
יח)מּגזרת: סלּולה (ירמיה לא ּדר"". ְְִִֶֶַָֹ

(æé)øLà Léàä úàæ úBNòî él äìéìç øîàiå©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á
eìò ízàå ãáò él-äéäé àeä Bãéa òéábä àöîð¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬

ìñññ :íëéáà-ìà íBìL §¨−¤£¦¤«
סימן. עבד לי יהיה אמציה. יחזקיה"ו. פסוקים, קמ"ו מקץ ססס פרשת חסלת

Ècיז  ‡¯·b ‡c „aÚÓlÓ ÈÏ ÒÁ ¯Ó‡Â«¬««ƒƒ¿∆¿«»«¿»ƒ
‡c·Ú ÈÏ È‰È ‡e‰ d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzLÈƒ¿¿««ƒ»ƒ≈¿≈ƒ«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎe·‡ ˙ÂÏ ÌÏLÏ B˜Ò Ôez‡Â¿«¿ƒ¿«¿«¬

ãôø ¯ áøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää
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mper mdn rxRdl dOd midl ¡̀Ÿ¦¥¨§¦¨©¥¤£Ÿ¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' דחנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי

ציבור וכו' וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לחנוכה אשר מחמת הטרדות המרובות נתעכבה הופעתו.

אעפ"כ בטח ימצא בו כת"ר רב חפץ גם עתה.

במענה על מכתבו, ת"ח על טרחתו בפירסום דעתי והצעתי בענין הבחירות, ובטח בהזדמנות 

הראוי' מסר ג"כ להרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' וכו' מהרי"א הלוי שי' הרצוג על פי מה שכתבתי לכת"ר 

במכתבי הקודם.

מה שכותב שמזמן לזמן יש איזה שקו"ט בשו"ע רבינו הזקן ורוצה לכתוב לי עד"ז, הנה פשוט 

אשר אתענג לקרא חידושי תורתו בכלל, ובפרט בהנוגע לבירור דעת רבינו הזקן, ובלבד שלא יקפיד עלי 

אם יתאחר המענה על מכתבו מפני רוב הטרדות אשר סבבוני והולכים וגדלים מזמן לזמן.

בברכת חנוכה שנזכה כאו"א מאתנו, להדה"נ על פתח הבית בחוץ, ולהיות מוסיף והולך,

מנחם שניאורסאהן



סד

יום ראשון - כ"ז כסלו
פרק כ, מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום רביעי - א' טבת
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ח כסלו
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום חמישי - ב' טבת
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

יום שלישי - כ"ט כסלו
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' טבת
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' טבת
פרק כ 

מפרק כג עד סוף פרק כח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת מקץ 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סה elqk f"k oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ז ראשון יום
פרק ד  ,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ã ÷øô,g 'nr cr.äùòú àì

.ã ÷øtda yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
"lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyr

."zecn"e

ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

xeaic ,daygn :reviae zxy

ytpd zyalzn mda ,dyrne

`idy drya ziwl`d

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra

Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤
ìL úéäìà,íéLeáì äL ¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦

reviae zxy ilk dyly -
enk ytpd z` miynynd
xyt`y ,cba ,"yeal"
heytl xyt`e eyall
zlret ytpdyk :eze`
zegek dyly zervn`a
zyaeln `id - dl`
`id oi`yke ,mda
`id - mda zynzyn

z` mihilan ,mc`d yeal mda micbady myke .mdn zhyten
Îzegeka zynzyn ytpdyk mb ok - mc`d ly ezeaiyge eitei
e` lkyd iehia icil jkÎiciÎlr mi`a - mixen`d "miyeal"

,ytpd zeybxúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§
,úBiNòî úBöî ìk äNòîa íi÷î íãàäLkL ;äøBzä- ©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨¦§©£¦

,dnecke ziviv zevn miiwn e` oilitz gipn `edy drya
,ïäéúBëìäå úBöî â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò àeä øeaãáe- §¦¥§¥¨©§©¦§§¦§¥¤

,zeevnd ly oyexit `idy ,dxezd cenila rewy exeaic
;zekxa ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa zkqn :lynle
,'eke ,zay ipice zevn zece` xaecn da - zay zkqn
ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM äî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©¤¤§¨§©¦§©§¥

äøBzä,f` -íéLaìî BLôð éøáà â"éøz úeììk éøä ©¨£¥§¨©§©¥§¥©§§ª¨¦
;äøBzä úBöî â"éøúaylye ze`n yy opyiy myk ,oky - §©§©¦§©¨

miz`n :mibeq ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn (b"ixz) dxyr
ynge miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn - dpenye mirax`
mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn
cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye ,mixa` dpenye
dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk - (613) b"ixz

ipgex "mixa`" xyr.zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi
xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwn ytpdyke

(dyrnelkixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixz
a ytpdlkyiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd b"ixz

z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn) zinipt zekiiy dil` el
" :"lk" dlndlkyexita" ,"zeiyrn zeevnlkzeevn b"ixz

" ,"dxezdlkdyly m` ,oky - "biydl el xyt`y dn
z` mitiwn mpi` miyealdlkoi` zg` devna ,zeevnd b"ixz

ila ,devnd ila dnypa miieqn wlg f` x`yp ,miwqer md
lk meiw iciÎlry ,illk ote`a `ed xen`d lk .(ely ,yeald
xeaic ,dyrna ,zeevnd
ytpd zyaeln ,daygne

dlekalkzeevn b"ixz
xaqd `eai o`k - dxezd
yeal lk lr hxetn
ytpa wlgd lre cxtpa

:ea yalznd,úeèøôáe¦§¨
ytpa cgein wlg dfi` -
dfi` ,daygna yalzn

:'eke xeaicaúðéça§¦©
úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©

BLôðaLcgi zeednd - ¤§©§
gek z` illk ote`a

,dpadde lkydúBLaìî§ª¨
àeäL äøBzä úâOäa§©¨©©¨¤

ñ"cøôa âéOî,hyt - ©¦§©§¥
,ceq ,yexc ,fnxBúâOä úìëé éôk,ezbyd gek itl cg` lk - §¦§Ÿ¤©¨¨

,zegt cg`e xzei biyn cg`;äìòîì BLôð LøLådn - §Ÿ¤©§§©§¨
,eznyp yxey cvn ,el yi cg` xy` minrtl yi ik ,oiadl
mipipr oiadl lbeqn okle ,dxezay "hyt"d wlgl zekiiy
eznyp yxey cvn xy` yie ,"hyt"l zekiiy mdl yiy dxeza
"ceq"d e` "yexc"d ,"fnx"d wlg z` oiadl xzei lbeqn `ed
leki elkyy dnk cr dxeza oian mc`yk ixd .dxezay
ly dbyde "daygn"a eytpay c"agd f` zeyaeln ,biydl

.dxez¯ ïäéúBãìBúå ïäéôðòå äáäàå äàøé ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨§©£¨§©§¥¤§§¥¤
ãeîìz àeäL ,øeaãáe äNòîa úBönä íei÷a úBLaìî§ª¨§¦©¦§§©£¤§¦¤©§

ïlk ãâðkL äøBz1.dxezd zpaday ,mcew xn`py dn - ¨¤§¤¤ª¨
.xe`ia yxec epi` - daygna ,ytpay lkyd wlg yalzn
zervn`a dxezd z` biyn lkydy ,eil`n oaen xacd ,oky
zecndy ,o`k xn`py dn ,mxa .`wec daygnd yeal
- dxez ly xeaic e` dyrn iciÎlr ,zeevnd meiwa zeyalzn
,ybx ody ,d`xie dad` zecn oia yi xyw dfi` :xe`ia yxec
,cvik - ala ixd `ed zecnd ly onewn ?"xeaic"le "dyrn"l
enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a zecnd zeyalzn ,`eti`
dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a e` ,(cia oilitz zgpd

y xiaqn `ed jk lr ?(xeaicd gekazenily,zeevnd meiw
ly inipt ybx jezn zenilya dpyriz zeevndy ,xnelk

nypÎzeig:dad`e d`xin `wec `a df - zizàéä äáäàä ék¦¨©£¨¦
ç"îø ìk LøL,(248) -,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò-úBöî Ÿ¤¨§¨¦§£¥¦¤¨¥¦§¨

,ézîà íei÷ ïäì ïéà dãòìáef` xqg ,dad`d dxqg m`a - ¦§¨¨¥¨¤¦£¦¦
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé

ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

א.1. משנה א. פרק פאה



elqkסו g"k ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ח שני יום
,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùìù äðäå,16 'nr cr.ïäá úùáìúîå

,zeevnd ly izin`d oneiwa mbàeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤
øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì õôçå 'ä íL úà áäBàä̈¥¤¥§¨¥§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨

,ïéãe÷t ç"îø íei÷a íà-ék ,úîàa Ba ä÷áãì248 - §¨§¨¤¡¤¦¦§¦§¨§¦
,dyrdÎzeevnàkìîc ïéøáà ç"îø íäL,jlnd ixa` - ¤¥§¨¥¨¦§©§¨

áeúkL Bîk ,ìBëéák¦§¨§¤¨
;øçà íB÷îa,enk - §¨©¥

,lynl,mc` ly eixa`a
ilk xa` lk ynyn
ly miieqn gekl cgein
eze`a yalznd ytpd
ilk od mipird :xa`
- mipf`d ,di`xd gekl
- 'eke ,drinyd gekl
zynyn devn lk mb jk
epevxa miieqn hxtl ilk
oevxd ,d"awd ly

z` zbviin devn lk ik .devn dze`a yalznd ,oeilrd
oaen `linn - dzeyrl ji`e dzeyrl d"awd ly epevx
oevxl milkde "mixa`"d ody ,zeevnd meiw iciÎlry
zcny ,ixd .oevxd lra ,d"awd mr micg`zn ,d"awd
"ozeinipt" `ide zeevnd meiwa zyalzn ,d"awdl dad`d
g"nx ly oneiwl zeigd geke yxeyd `id ,zeevnd ly
z` miiwn `edyk ,oky .d`lnd ozenilya dyrdÎzeevn
,eil` wacidl epevxne d"awdl ezad`n d`vezk zeevnd
ink ;zenilya - bperae zeiga zeevnd meiw f` dyrp
zeiga dyrp df ixd ,eil` ezad` jezn ecicil xac dyery

.bperaeì LøL àéä äàøiäåé ék ,'äNòú àì' ä"ñLàø §©¦§¨¦Ÿ¤¦§¨Ÿ©£¤¦¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîìdeeivy - ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

`edy d`xi beqa o`k xaecn - dxiar dze` zeyrl `ly
.dxiar dze` xearl `ly evd zxnegn cgtäàøé Bà¦§¨

BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî LLBaúnL ,Bfî úéîéðt§¦¦¦¤¦§¥¦§ª¨©§¥¥§
íä ,àðN øLà 'ä úáòBz ìk ,åéðéòa òøä úBNòìå§©£¨©§¥¨¨£©£¤¨¥¥

,ïBzçzä íãàäî íú÷éðé øLà ,àøçà àøèñå úBtìwä©§¦§¦§¨¨¢¨£¤§¦¨¨¥¨¨¨©©§
.'äNòú àì' úBöî ä"ñLa àeä Ba íúæéçàåmc`yk - ©£¦¨¨¦§¨¦§Ÿ©£¤

jkn zelawn ,dxiar dlilg xaere "dyrzÎ`l" lr xaer
ly ,cbepnd ,xg`d cvd - "`xg` `xhq"e "zetilw"d
.zeige dwipi - dyecwd
Î`xhqe zetilwdy iptne
zewl` lr zeqkn `xg`
d"awde ,dyecw lre
xdfp - oze` `pey
xearln yiiazne icedid
wfgl `ly ick ,dxiar
odl zzl `lye oze`
"d`xi"y ,ixd .zeig
zeevn meiwa zyalzn
cgtd :"dyrzÎ`l"
gekd deedn d"awdn
xen`d lkn .zexiara lykidln icedid z` rpeny iniptd
ji`e ;zeevnd meiwl dad`e d`xi ly ozekiiy zpaen
zeevnd meiwa zeyalznd zeige yxey zeedn zecnd

.xeaica e` dyrna
dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda miyeal
ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k .zeevne dxez
ytpl cala "miyeal" mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn
`edy xacd on dlrna zegp yeald libxke ,ziwl`d

miyeall qgia ixd - yeal el ynyndl`xeaic ,daygn)
dnvr ytpd on mzbixcna mideab mde xacd dpey (dyrne;

zxacne zayeg `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke
dlrp dbixcnl ytpd zilrzn - zeevn zniiwne dxeza
okle ,d"awd mr cg` xac od zeevne dxez ,oky .xzei
icedi cg`zn - zeevne dxez ly dl` miyeal iciÎlr

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa

ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©
,äîLðe çeø Lôðì 'íéLeáì' íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤
íúìòî äìãâå ääáb- ¨§¨§¨§¨©£¨¨

dxezd iyeal ly
,zeevndeóBñå õ÷ ïéàì§¥¥§

çeø Lôð úìòî ìò©©£©¤¤©
Bîk ,ïîöò äîLðe§¨¨©§¨§

øäfa áeúkL2àúéøBàc ¤¨©Ÿ©§©§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãç,cg` xac md d"awde dxezdy "xdef"a aezky enk - ©
-Ceøa LBãwä ìL BðBöøe Búîëç àéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦¨§¨§¤©¨¨

,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä- §©¨¨¦§§©§ª¨©
`id dxezd cvik ,xnelk
- ?d"awd mr cg` xac
`idy ,dxezy iptn
d"awd ly epevxe eznkg
zbviin dxezay dpadd)
ly elkye eznkg z`
,dkldd wqte ,d"awd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé

.äùòú àì

äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' חלק



סז elqk g"k ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epevx z` bviin ,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji`
.cg` xac md - envrae eceaka d"awde (d"awd lyàeä ék¦
ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä3íLa ©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥§¥

.í"aîøämd ,ziyep`d dpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - ¨©§©
"`ed" eze` d"awd iabl
lkd df - cigie cg`
,o`kn .envr d"awd
ezpad `idy dxezdy
xac `id d"awd ly
d"awd mr cg` (mvr)
oian icediyke ,envr
eznkg mr cg`zne

d ,d"awd ly ezpade`e
mr cg`zn `linn
,oaen ixd .envr d"awd
daygnd iyealy
meiwae dxeza xeaicde
mdy oeik ,zeevnd
ixd ,d"awd mr micge`n
dbixcna dlrnl md
,mxa .dnvr ytpdn
cvik :dl`yd zl`yp
iciÎlry mixne` ep`

drya - d"awd ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad
Îoi`a dlrnl `id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy
z` "`ipz"d xiaqn jke - ?mc`d ly zlabend ezpadn jexr

:mixacd"óBñ ïéà" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäc óàå4, §©§©¨¨¦§¨¥
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå5,mey - §¦§ª¨¥¥¤§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

,d"awd z` (biydl) "qetzl" zlbeqn dpi` daygnïëå§¥
,Búîëçå BðBöøamb "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey - ¦§§¨§¨

,d"awd ly eznkge epevx z`ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤
"Búðeáúì6,ly ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia oi`e - ¦§¨

,d"awd"àöîz dBìà ø÷çä" :áéúëe7àì ék" :áéúëe , §¦£¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ
"íëéúBáLçî éúBáLçî8zeaygn zlekia oi` `linn - ©§§©©§§¥¤

cvik - d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep` zepeirxe
eznkg z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne` ,`eti`
?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly epevxe
,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn
z` mvnv d"awd la` ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl ,ok`
dxez ly miinyb mipipra myialde "mcixed" ,eznkge epevx
mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdleeøîà äæ ìò äpä9:Împexkf epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxal-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeäezcixie "ezeeipr" iciÎlr - ¨©¨¥¦§§¨
ly ezlecba xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly

,d"awdâ"éøúa Búîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨§©§©
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöîly epevx epyi devn lka - ¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd
oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe

,(epevx)úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦
,C"ðzzeize`ae milna - §©

epevx mpyi j"pzd
,okle .d"awd ly eznkge
milin xne` icediyk
`edyk ,j"pzd zeize`e
iweqt e` mildz xne`
z` oian epi`yk mb ,j"pz
oze`a melbd oeirxd
miiwn `ed - zeize`
.dxeza xeaicd zevn
onvr zeize`a ,oky
dnelb ,milinl otexivae
epevxe eznkg - dyecw

,d"awd lyïäéúBLøãe§¨¥¤
éLøãîe úBãbàaL¤§©¨¦§§¥

,ì"æ eðéîëçlry - £¨¥©
,j"pzd zeize`e milind
yialde mvnv oleka

,eznkge epevx z` d"awdLôðå çeø Bà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨©§¤¤
,dzòãa ïâéOäì ìëez íãàä óeâaLe`l ,dnyp lky ick - ¤§¨¨¨©§©¦¨§©§¨

,ytp :zepigad zyly oia zilrpd `idy dnypd zbixcn `wec
biydl dplkez ,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex

,dzpadae dzrca d"awd ly epevxe eznkg z`ìk ïîi÷ìe§©§¨¨
,äáLçîe øeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äîmiiwle - ©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦©£¨¨

iciÎlr ,d"awd ly epevxe eznkg ody zeevnde dxezd z`
,daygne xeaic ,dyrnNò ìëa Laìúz äæ éãé ìòåø §©§¥¤¦§©¥§¨¤¤

ìLa äéúBðéça.elà íéLeáì äLdxezd cenil iciÎlr - §¦¤¨¦§Ÿ¨§¦¥
xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd meiwe
,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zylye odizepiga
dxeza dyrne xeaic ,daygn :dnypd iyeal dylyy

dnypdn daxda dlrnl md ,zeevnednvrmi`ian mde ,
eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd zelrzdl

.envr d"awda dfÎiciÎlre ,d"awd ly epevxeäìLîð ïëìå§¨¥¦§§¨
íéîì äøBzä10,ik -íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBé íén äî ©¨§©¦©©¦§¦¦¨¨©§¨

Ceîðmdy mind rah -mnvrmewnl deab mewnn minxef ¨
dx`d `ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp
axdy lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala
zxqnp axd ly elkyn cala dx`d ixd ,ecinlzl rityn
ep` ,mina eli`e .axd lv` `edy enk lkyd mvr `le cinlzl
micxei md md ,deab mewna eidy mnvr mind mze`y ,mi`ex
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íéøîà éèå÷éì
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì
ïëìå .åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
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שני.3. ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, ז.7.ישעי' יא, ח.8.איוב נה, א.9.ישעי' לא, מגילה
א.10. יז, קמא בבא



elqkסח h"k iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט שלישי יום
פרק ד  ,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,18 'nr cr.äðôå ãö

,minl qgia df lynke ,jenp mewnlíB÷nî äãøé äøBzä Ck̈©¨¨§¨¦§
,dãBák,dzid my zilrp dbixcn dze`n -àéäLdxezd - §¨¤¦
,dnvréøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöøàeä-C §§¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦

,ãç àlk,cg` xac md d"awde dxezd -äáLçî úéìå ª¨©§¥©£¨¨
.ììk déa àñéôzoi` - §¦¨¥§¨

dleki daygn mey
.llk eze` "qetzl"
`id dxezd xy`ke
oi` - efk dlrp dbixcna
biydl lkezy daygn

.dze`äòñð íMîe¦¨¨§¨
,úBâøãnä øúña äãøéå§¨§¨§¥¤©©§¥
,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLäa,úBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
,ipy wxta xaqedy itk -
ly xcq zenlera yi

zeilegk ,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn
dxar dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya

lk jxc drqpe,zenleray el`d zebixcndäLaìúpL ãò©¤¦§©§¨
òå íéiîLb íéøáãa,äfä íìBò éðéðinyb mler `edy - ¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤

,ixnege,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäL,oky - ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
zevn enk ,miinyb mipipra zeyaeln ,dxezd zeevn lk hrnk
alel ,inyb slwa - oilitz zevn ,inyb xnva - ziviv
mipicde zekldd aex mb jk ,'eke inyb gneva - mipin drax`e
enk ,miinyb mipipra miwqer ,zehytend ,"zeipgex"d zeevna
eaihdl jixvy `id dklddy ,jenk jrxl zad`e zevn"

zevn mvr ,xnelk - (epiax w"k oeyl) "'eke ezqpxta miqkpa
ziybx dcn `id dad` ik ,zipgex `id "jenk jrxl zad`e"
mipipra ze`hazn ef devn ly dizekld eli`e ,zhyten
dqpxta el xefrl ,zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb
ly oaex mby ,ixd .'eke
,zeipgexd zeevnd
zexeyw odizekld
odae ,miinyb mipipra
epevxe eznkg zeyaeln
ok mb od jke - d"awd ly

,zeyaelnéôeøöáe§¥¥
Béãa úBiîLb úBiúBà¦©§¦¦§
íéøNò ,øôqä ìò©©¥¤¤§¦
íéøôñ äòaøàå§©§¨¨§¨¦
íéàéáð äøBúaL¤§¨§¦¦

,íéáeúëeÎzeize`a - §¦
,df lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdéãk§¥

àäzL,ïäa àñéôz äáLçî ìkziyep`d daygndy ick - ¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤
ly epevxe eznkg z` "qetzl" dfÎiciÎlre) obiydl lkez

,(d"awdúâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©
.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôz ,äáLçî`l` ,daygn wx `l - ©£¨¨§¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤

mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne xeaic mb
dxezay d"awd ly epevxe eznkga yalzdl elkeie dfig`
zyelyl yi ,zeevn meiwe dxez cenil iciÎlr ,oky .zeevne
eznkga zeyalzde "dqitz" ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

.zeevnay d"awd ly epevxae

úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦
pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lôze`n yy lk - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye
,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cräøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨

'ä úà íéiçä øBøöa11 ¦§©©¦¤
Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨
Bîk ,dìâø ãòå dLàøî¥Ÿ¨§©©§¨§
äñçà éøeö" :áeúkL¤¨¦¤¡¤

"Ba12,lr oibny xac -
siwn `ed ixd ,mc`d

,eiccv lkn eze`:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13, ©¦¨¨©§§¤

Búîëçå BðBöø àeäL¤§§¨§¨
íéLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦

.äéúBöîe BúøBúaixd - §¨¦§¤¨

ixnbl dlrnl md d"awd ly eznkge epevx ik m`y xaqed
itk zeevne dxeza eyalzde "ecxi" md ,ziyep`d dpaddn
mc`d lkei ociÎlry ick ,miinyb mipipra ze`hazn ody

.ynn d"awd mr cg`zdle xywzdl:eøîà ïëìåepinkg - §¨¥¨§
:l"fúçà äòL äôé"¨¨¨¨©©

íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

"àaä íìBò éiç14,- ©¥¨©¨
cvik ,dxe`kl ,oky
cg` rbxy xacd ixyt`
miaeh miyrne daeyza
dti didi ,dfdÎmlera
iig lk xy`n xzei

- ?`adÎmlerdíìBò ék¦¨
åéfî ïéðäpL àeä àaä©¨¤¤¡¦¦¦

äðéëMä15,zenyp - ©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî

ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî

øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ברכות



סט elqk h"k iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpikyd eifn zepdpe `adÎmlera zeayeiâeðòz àeäL¤©£
,äâOääz` mipianyk `ed izin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ©©¨¨

,xacdì øLôà éàå,âéOäì ,íéðBéìòäî elôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦¥¨¤§¦§©¦
mik`lnk ,mipeilrd zenleray miipgexd mi`xapd mb -

mzexyt`a oi` ,zenype
,oiadl-ékBæéà íà ¦¦¥

,'ä øBàî äøàäwx - ¤¨¨¥
,'d xe`n cala dx`d
åéæ" íLa àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨§¥¦

;"äðéëMäef oi` ik - ©§¦¨
,dpikydn dx`d `l`
àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa¦§§©§¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

øLàk íà-ék ,ììk- §¨¦¦©£¤
,icedi ly eytpàñéôz§¦¨

äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨
,äéúBöîe"zqtez" ¦§¤¨

dxeza zyalzne
,zeevnaeàéä éæà£©¦

úLaìúîe ïäa àñéôz§¦¨¨¤¦§©¤¤
àeä-Ceøa-LBãwäa§©¨¨

àúéøBàc ,Lnî©¨§©§¨
éøa-àLã÷å.ãç àlk àeä-Czyalzne "zqtez" `id f` - §ª§¨§¦ª¨©

dry dti ,okl .cg` xac md d"awde dxez ik ,ynn d"awda
Îmlerd iig lkn dfdÎmlera miaeh miyrne daeyza zg`
ziwl` dx`d dnypd dpiane dbiyn `adÎmlera ,oky .`ad
,dfdÎmlera miaeh miyrne daeyz iciÎlr eli`e ,cala

.envr d"awa icedi xywzníéøáãa äLaìúð äøBzäL óàå§©¤©¨¦§©§¨¦§¨¦
íéiîLb íéðBzçz,dyalzd dxezdy oeeik :dyw dxe`kl - ©§¦©§¦¦

z` wx elkya biyn mc`d ixd ,miinyb mixaca ,xen`k
eznkg mvr z` `le ,dxezd zyaeln mda miinybd mipiprd

:`id jk lr daeyzd - ?d"awd ly epevxe÷açîk äæ éøä£¥¤¦§©¥
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc Cìnä úà,lcad lk oi` -úìòîa ¤©¤¤¤¤¨¨¤¥¤§¥§©£©

àeäLk B÷açî ïéa ,Cìna Búe÷áãe Búeáø÷úä,jlnd - ¦§¨§§¥©¤¤¥§©§§¤
øçàî ,íéLeáì änk Leáì àeäL ïéa ãçà Leáì Leáì̈§¤¨¥¤¨©¨§¦¥©©

;íëBúa Cìnä óebL"lky" biyn mc` ly elkyyk mb jk - ¤©¤¤§¨
miyeala o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd

z` ,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr lyjlnd,
zpada ztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z`
jxazi epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd

xezay"`ipz"d xne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldlCBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦§ª¤¤

,åéLeaìî:"ewagn jlnd" dxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - ©§¨
Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly -"éð÷açú16àéäL , §¤¨¦¦§©§¥¦¤¦

,ïéîiî äðzpL äøBzä,d"awd ly "epini" z`xwp dxezd - ©¨¤¦§¨¦¨¦
,d"awd ly "zipnid eci"n dpzip `id ikãñç úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤

:íéîemin lre cqg lr fnex "oini"y ,dlawd zxeza x`ean - ©¦
lr - "l`ny"e ,(minl dlynp dxezdy ,lirl xaqedy itk)
weqtdn .y` lre dxeab
,mi`ex ep` xen`d
oiprd okÎmb epyi dxezay
jlnd"y dn - ipyd

siwn jlnd ,"ewagneze`
dxezd lkyy ,erexfa
ly eznkge epevx `edy
mr cg` xace) d"awd
z` siwn - (d"awd
jk .dxez cneld icedid
dpyi dxez cenilay
ly ezpad :dletk dlrn

mc`ddtiwnztwene
dpyi jkae ,dxezd lkya
ztqep zcgein dlrn
dxezd zbyde zpada
enk ,zeevnd x`y iabl
.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øtwxtd seqa ¤¤
`ed eli`k df ixd ,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd

epevxe d"awd z` mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn

,jlnd mb - ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge

ecenil zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd

.dxez

dxez cnel icediyk ik ,epl xaqene oaen - oiprd ly oey`xd wlgd

z` elkya siwn `ed - cnel `edy dxeza oiprd z` elkya biyne

eznkge epevxy - oipray ipyd wlgd eli`e ,d"awd ly eznkge epevx

.xaqde xe`ia yxec - dxez ecenil zrya icedid z` mitiwn d"awd ly

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn meyqtez"

,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian
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íéøîà éèå÷éì
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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ג.16. ח, השירים שיר



elqkע h"k iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

daygn mey oi`y oiivl
,d"awd z` oiadl dleki
iehiaa ynzyn `ed
mey oi`y ,"`qitz"
"qetzl" dleki daygn
xak jkl xywda .d"awa
z`f zexnly ,epxkfd

xyt`Îlr d"awa qetzl
cg` xac `idy dxez ici
,epilr .envr d"awd mr
ahid oiadl ,`eti`
s`y ,"`qitz" iehiad

daygndpi`dleki
ÎiciÎlre ,d"awa "qetzl"
iciÎlr cvik mb oiap df

dxezxyt`.ea qetzl
ìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤
âéOîe ìékNnLk§¤©§¦©¦

,ìkNî äæéà BìëNa- §¦§¥¤ª§¨
,ilky oiprìëOä éøä£¥©¥¤

ìkNnä úà ñôBz¥¤©ª§¨
,BìëNa Bôéwîeink - ©¦§¦§

,miieqn xac ecia wifgny
.xacd z` dtiwn eci ixd

jeza `vnp ,oian `edy xacd ,zilky dpadl qgia mb df
,xacd z` siwn elkye ,elkyìkNnäå,oian `edy xacd - §©ª§¨

,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîe ñtúðcr - ¦§¨ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦
"lkyen"a "qtez" iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd o`k
ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian `edy
jli`e o`kn ."elikyde ebiydy" :"`ipz"d oeylk ,xacd z`

:zilkyd dpada sqep oipr xiaqiìkNna Laìî ìëOä íâå§©©¥¤§ª¨©ª§¨
,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk -

,z`fe;BìëNa BñôBzå BâéOnL äòLaoipra rewy `edyk - §¨¨¤©¦§§§¦§
xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl
.elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy
siwn lkyd :mipipr ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay ixd

,lkyd z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"d z`:ìLî-Cøc¤¤¨¨
àøîâa Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî íãàLk§¤¨¨¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨¦§¨¨

déøea ìò døeLàìelky z` ahid riwyn `edyk ,xnelk - ©£¨©§¨
,dkld dze`aéwîe ñôBz BìëN éøä,dúBà ó,dkldd z` - £¥¦§¥©¦¨

.äòL dúBàa da Laìî BìëN íâåoiadl rbiizn `edyk - §©¦§§ª¨¨§¨¨¨
dkldd z`1:envr lynpd ,ok` ,`ed ,ea ynzydy lynd .

-Ceøa-LBãwä ìL BðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨§¤©¨¨
,àeä`ed dkldd lkyy ,iriaxd wxta epxkfdy enk -

,d"awd ly eznkgwqte
ly epevx - dkldd
d"awd dvx jk ,d"awd

:oicd didiyäìòL¤¨¨
ïòèiLkL ,BðBöøa¦§¤§¤¦§Ÿ
-Cøc Cëå Ck ïáeàø§¥¨§¨¤¤
¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî̈¨§¦§¨§¨
Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé¦§¤©§©¥¥¤¨

íà óàå .Cëås` - §¨§©¦
ik ,xacd okziyäéä àìŸ¨¨

äfä øácä äéäé àìå§Ÿ¦§¤©¨¨©¤
ètLîì àáì ,íìBòì§¨¨Ÿ§¦§¨
úBòéáúe úBðòè ìò©§¨§¦

,elàoipr lk m` ,ixd - ¥
z` rcil" wx `ed dxezd
ick ,"oeyri xy` dyrnd
z` miiwl cvik zrcl

oecipae - zeevndocic:
z` weqtl ji` zrcl
- rx`i dfk xacyk oicd
,zlrez lk oi` ,ok m`e
dkldd zricia ,dxe`kl
`ly dxezÎoicl xywa
,j` .didi `lye did
zilkz `ed dkld zpade zrici mvr ,`l` ,jk `l `id zn`d
ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd zpada ik ,envrlyk

:xne` `ed jke - d"awdäìò CkL øçàî ,íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨
Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå BðBöøa¦§§¨§¨¤©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨
BìëNa âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck ÷ñtä äéäé ,Ck äæå§¤¨¦§¤©§©¨£¥§¤¨¨¥©©¦§¦§

íé÷ñBt Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä äëìäk äæ ÷ñt- §©¤©£¨¨¨£¨©¦§¨§¨¨§¦
`ly mixg` miwegn ,oicd wqt z` rcei `edyk xacd dpey
,wqtp mixg` miweg mze`a mby xacd ixyt`y s` ,dxezd on
la` - dxeza ,licadl ,`edy enk oic wqt eze` ,dxwn eze`a
.ziyep` dpade drici `l` ,d"awd ly eznkge epevx df oi`

:dxezd on eizerici z` a`ey `edyk eli`eâéOî äæ éøä£¥¤©¦
éwîe ñôBúå-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó §¥©¦§¦§§§¨§¨¤©¨¨

,Búîëçå BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä- §¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§§¨§¨
epevxa `le d"awa "qetzl" lkezy daygn oi` ,dxez ila

,eznkgeíúeLaìúäa íà-ékly eznkge epevx ly - ¦¦§¦§©§¨
,d"awd,eðéðôì úBëeøòä úBëìäaly oey`xd ewlg edf - ©£¨¨£§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá

äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את



עי zah '` iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' רביעי יום
פרק ה  ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr:(ç"òøôá

epevx z` elkya siwn `ed ,dkld oian `edyky ,oiprd
oipr .d"awd ly eznkge

:o`k miiw sqepBìëN íâå§©¦§
.íäa Laìîelky - §ª¨¨¤

eznkgae epevxa yaeln
epevx ,xnelk ,d"awd ly
d"awd ly eznkge

.elky z` mitiwnàìå ,eäBîk ãeçé ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥¦¨§Ÿ
,úeiîLâa ììk àöîð Bkøòkjexr oi`y mixac ipyy - §¤§¦§¨§¨§©§¦

,dfk cegi`a ecg`zi ,mdipiaLnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦©¨
.äpôe ãö ìkîenk - ¦¨©¦¨

da ,dxez zpada xacdy
mc`d ly elky cg`zn
`edy - dxezd lky mr
d"awd ly eznkge epevx
lkyy ,eiccv lkl -
lky z` siwn dxezd lkye dxezd lky z` siwn mc`d

.mc`d

úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzä úòéãédlrnd - §¦©©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde zriciay
,diyrúåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©

.øeaãaL äøBz ãeîìz©§¨¤§¦
wxta xkfpy enk -
dxez cenilay ,mcewd
dxezd zpad zevn zniiw
:dxeza xeaicd zevne
,dxeza xeaicd zevn
mixne`yk miniiwn ,dta
`l m` mb j"pzd iweqt
milnd yexit z` mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicéãé-ìò ék¦©§¥
øeaãaL úBönä ìk̈©¦§¤§¦

äNòîe,miiwn icediy - ©£¤
,diyre xeaic iciÎlr

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî- ©§¦¤©¤¤

,iwl` yealadôéwîe©¦¨
ãòå dLàøî 'ä øBà¥Ÿ¨§©

,dìâødpigadn - ©§¨
dpigal cr dpeilrd
.ytpay dpezgzd

äøBzä úòéãéáe,dxez oian icediyk -ìëOäL ãálî ¦¦©©¨¦§©¤©¥¤
,'ä úîëça Laìîsqep ,eze` dtiwn d"awd ly eznkg - §ª¨§¨§©

,jk lr,Baø÷a 'ä úîëç íb äpä,dxez oiand mc`d ly - ¦¥©¨§©§¦§
ed znkg siwn elkyy:"`ipz"d oeylae ,'iâéOî ìëOäM äî©¤©¥¤©¦

éwîe ñôBzåâéOäìe ñtzì Bì øLôàM äî BìëNa ó §¥©¦§¦§©¤¤§¨¦§Ÿ§©¦
BúâOäå Búòéãé çëå BìëN éôk Léà ,äøBzä úòéãéî¦§¦©©¨¦§¦¦§§Ÿ©§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôa,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt :dxezd iwlg drax`a - §©§¥
x`ya zniiwy dlrnl sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay
dn `ide ,ztqep dlrn ,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd
ly lky siwn elkyy iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy
eznkg `idy dxez

.d"awd ly epevxeéôìe§¦
,äøBzä úòéãéaL- ¤¦§¦©©¨

,dzpadeúLaìî äøBzä©¨§ª¤¤
BìëNå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¦§

,íëBúa úôwîe- ª¤¤§¨
,mc`d ly elkyae eytpa

úàø÷ð ïëì,dxezd - ¨¥¦§¥
ïBæî'e 'íçì' íLa§¥¤¤§
íçläL Bîk ék .'Lôpä©¤¤¦§¤©¤¤
óebä úà ïæ éîLbä©©§¦¨¤©
BëBúa BñéðënLk§¤©§¦§
íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å§¦§©¨§¤§©¨
øNáe íc úBéäì¦§¨¨¨
äéçé éæàå ,BøNák¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦§¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤
áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥
ãò BìëN ïeiòa§¦¦§©
BìëNa úñtúpL¤¦§¤¤§¦§
eéäå Bnò úãçàúîe¦§©¤¤¦§¨

íéãçàìdxezde ytpd - ©£¨¦
:f`e ,cg` xacl zeyrp

äNòð,dxezd -ïBæî ©£¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçî ,daø÷a íéiçå Lôpì©¤¤§©¦§¦§¨¥©¥©©¦¥¨

Laìîä,yaeln seqÎoi`d -.daø÷aL BúøBúå Búîëça- ©§ª¨§¨§¨§¨¤§¦§¨
,dxez oiane cneld icedid ytpaáeúkL eäæå2EúøBúå" : §¤¤¨§¨§

,"éòî CBúadpefn ziidp dxezd ,xnelk -,ytpd ly iniptd §¥¨
éLeálL ,â ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤¤§¥

,úBönä ïä ïãò-ïâa úBîLpä,zlaben `idy dnypdy ick - ©§¨§©¥¤¥©¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäì

úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
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ט.2. מ, תהלים



zahעב 'a iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' חמישי יום
פרק ו  ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

izla iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` "lawl" lkez
zeevnd :mdy ,"miyeal"a ciihvz dnypdy gxkdd on ,laben

Îmlera oze` miiwn mc`ydfztwen ,devn iciÎlry ,xen`ke .
yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a ytpd

.ocrÎoba dnypläøBzäå§©¨
úBîLpì ïBænä àéä¦©¨©§¨
äfä íìBòa e÷ñòL¤¨§¨¨©¤

ì äøBzaBîëe ,dîL ©¨¦§¨§
óc ìä÷iå øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"å ;éøeðéä ,"dîL3éãk §¦§¨©§§¥
,`id cneld ly ezpeek -
éãé-ìò 'äì BLôð øM÷ì§©¥©§©©§¥
éôk Léà ,äøBzä úâOä©¨©©¨¦§¦

,BìëN`ed jkÎiciÎlr - ¦§
,d"awd mr xywznBîk§

õò éøô"a áeúkL¤¨¦§¦¥
."íéiç`iad "`ipz"d - ©¦

- zeevnde ,ytpl oefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k
dzlrn dxezly ixd - jk m` :dl`yd zl`yp ,mxa .miyeal

`idozlrn - zeevnle ,ytpl oefn `idy ,odmiyeal ody ,
dlrnl zeidl mileki zeipgexa miyealy ,epcnl xake ;ytpl
zniiw ,`eti` ,dna .miyialn md eze` xacdn dbixcna
`a `ed z`f - ?zeevn iabl dxez ly zcgeind dzlrn

oefn ly mzernyn dn exiaqda ,d`ad d"dbda xidadl
izy opyi dxezay xaqen jkae ,ipgexd mpaena yeale
zcneld zlkynd ytpl yeal mbe oefn mb `id :zelrnd

:xne` `ed jke ,dxez,éîéðt øBà úðéça àéä ïBænäå]- §©¨¦§¦©§¦¦
,dnyplíéLeáläå§©§¦

.íéôéwî úðéçaxe` - §¦©©¦¦
,ytpd z` siwnyïëìå§¨¥

ì"æø eøîà4ãeîìzL , ¨§©©¤©§
ìk ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤¨
úBönäL éôì ,úBönä©¦§§¦¤©¦§
,ãáì íéLeáì ïä¥§¦§©
íâå ïBæî àéä äøBzäå§©¨¦¨§©

pì Leáì,úìkNnä Lô §©¤¤©©§¤¤
,dxeza zwqerd -

da LaìúnLmc`d - ¤¦§©¥¨
,dxeza yalzndðeiòa§¦¨

,dãenìåytpdyk - §¦¨
,dxeza oeirae cenila zwqeràéöBnLk ïkL-ìëådn z` - §¨¤¥§¤¦

,dxeza oian `edy,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL §¦§¦¤¤¤©¦
,dtdn `veid -éwî øBà úðéça äNòð,ó,ytpl -Bîk ©£¨§¦©©¦§

:['íéiç õò éøô'a áeúkLdxezay ,`vei ,xen`l m`zda - ¤¨¦§¦¥©¦
dxezd `linn ,yeald zlrne oefnd zlrn :zelrnd izy opyi

.ytpl cala miyeal ody ,zeevnd lkn dlrnl `id

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

"zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky" :millk

d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr :(ybxl)

xiaqd ok .eil` dad` e` d"awdn d`xi ,ziybx "dcn" ea zxvep -

xeaic ,daygn :"miyeal" dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax

"miyeal" .ziwl`d ytpd zyalzn mda ,zeevne dxez ly ,dyrne

md d"awde dxezdy xg`n ,dnvr ytpd on mzbxca dlrnl md dl`

mr xywzn `ed - zeevn miiwne dxez cnel icediyke ,ynn cg` xac

`id ,jkay dlrndy ,dxez oiane cnel `edyk cgeina .d"awd

iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn iwl`d xe`d :dletk

.dxez ly

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

.mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd

dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzeiwxta epxrd

didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x

eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l

d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl

xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek

dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape

dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne

dhnl zg` ,zebixcn izyl zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay

da yiy dtilw idef ,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn

ly "dxzqd"d jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb

lkl qgia dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze`

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl

,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd

aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` "mikyen"y mixacde

xyt` i` ,llkektdiys` e` ,dyecwllvpl.miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq` mdy mixacjtdidlla`) dyecwl

oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze` lvpl xyt`

mb zexyt`lvpl.aehl mze`
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íéøîà éèå÷éì
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא היינו ˆ„„È"שולל ולשמה אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,
א.4.כו'". משנה א', פרק פאה



עג zah 'a iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale dizegeke

.diyeale dizegeke ziwl`däìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîxyrl mipeeknd ,zegekd dxyr - ¥¤¤§¦§

,zexitqdúLaìúîe¦§©¤¤
ìLaíéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦

,íéLBã÷,daygn - §¦
dxez ly dyrne xeaic

,zeevneLôpä Ck̈©¤¤
àøçà-àøèñcytpd - §¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq"d lycvd ,"
byend zernyn) cbpky
xaqei "`xg` `xhq"

(oldldâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©
ze`xwpd zetilwdn
xaky itky ,"dbep"
,aeh mb oda yi ,epxaqd

,íãàä íãa úLaìîä- ©§ª¤¤§©¨¨¨
xkfenk ,zyaelnd ytpd
mc`d mca ,oey`x wxta
ytp mb ,eteb z` zeigdl

efäìeìk,zakxene - §¨
ïéøúk øNòî¥¤¤¦§¦

àúeáàñîc2,dxyrn - ¦§¨£¨
mi`xwp dlawd oeylay zegek dxyrn) d`neh ly "mixzk"

.("mixzk" - "oixzk" mya:ïäL:dl` zegek dxyr -òáL ¤¥¤©
úBòø úBcîz`hazn d`nehay "cqg"d zcn :oebk - ¦¨

- "zx`tz"d zcn ,qrka - "dxeab"d zcn ,dee`za
,d`ld jke ,zex`tzdaíéòø úBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§¨¦

,ìéòì íéøkæpäakxen xac lky myky ,oey`xd wxta - ©¦§¨¦§¥
ytpd mb zakxen jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n
- dtilw ly ytp dzeidae ,miipgex zeceqi drax`n zindad

,zerxd zecnd lk ze`a mdne ,mirx dizeceqiïãéìBnä ìëNå§¥¤©¦¨
ì ÷ìçpäìL;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,L- ©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§©¦

?zecnl xewn od recn,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék- ¦©¦¥§¦¤¤©¥¤
,xzei milrp mixacl zepten "zecn"d - xzei lecb "lky"dyk

.xzei mikenp mixacl od "zecn"d - xzei ohw "lky"d m`eék¦
ïèwä,ohwd clid -éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç ©¨¨¥§¥§¨¦§©¦§¥

øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä̈¤¤§¦¤¦§¨¨§¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥
,íäîd ,cqgd zcny ,ixd -,dad`e dee`za z`hazn ¥¤

elkyy oeikn ,jxr izegte mihert mixacl ohwd clia zipten
.ohwïëå,dxeabd zcna -,íépè÷ íéøácî óv÷úîe ñòkúî §¥¦§©¥¦§©¥¦§¨¦§©¦

úeøàtúäa ïëåzcn - §¥§¦§¨£
,zx`tzd.úBcî øàLe§¨¦

lret lkydy ,ixd -
zecnd ly ozelbzda
dxev efi`a oze` ccene
mi`xwp jk meyn .dpiidz
- lkyd zegek dyly

zecnd rayl "xewn"3.
elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥
íãàLk ,úBàîhä©§¥§¤¨¨

ïäa áMçîmc`yk - §©¥¨¤
zeraepd zeaygn ayeg
zegekd zxyrn cg`n
`edyk :oebke ,mixen`d

ayegxac biydl ji`
,el a`z `edy miieqn

,dneckeøaãî Bà- §©¥
cg`n mi`ad mixeaic
zegekd zxyrn

,mixen`däNBò Bà- ¤
zegekd dxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd geka

,mixen`dçëå åéôaL Bøeaãå BçîaL BzáLçî éøä£¥©£©§¤§Ÿ§¦¤§¦§Ÿ©
"eáàñî éLeáì" íéàø÷ð ,åéøáà øàLe åéãéaL éiNònä©©£¦¦¤§¨¨§¨¥¨¨¦§¨¦§¥§¨£

,miiwp `l miyeal -,úBàîhä elà úBðéça øNòì§¤¤§¦¥©§¥
.äáLçî Bà øeac Bà äNòî úòLa ïäa úBLaìúnL- ¤¦§©§¨¤¦§©©£¤¦©£¨¨

ytpd iyeal mdy miyrnde mixeaicd ,zeaygnd md el`
,zeaygn dl yiy ,ep` mircei ,ziwl`d ytpl qgia ?zindad
,daygnd ,lirl xaqenk ,mde ,diyeal mdy miyrne mixeaic
did xyt` ,jkl m`zda .zeevne dxeza dyrnde xeaicd
,zeaygn md dl` ,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel
xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `l o`klklke ,ayeg mc`y zeaygnd
y ,dyere xacn `edy ,miyrnde mixeaicdmpi`ly enyl

xeqi` ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd
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íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים
מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל

שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.
הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש כי הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל
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טבת  ג' שישי יום
,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr:ä"ô óåñ

ly epeylae - "dtilw" ly miyeal oiicr md ixd - dxiare
:owfd epaxîMä úçz íéNòð øLà íéNònä ìk íä ïäå,L §¥¥¨©©£¦£¤©£¦©©©¤¤

ick e` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y onf lk -
,z"iyd z` cearl"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4Bîëe , £¤©Ÿ¤¤§©§

çlLa øäfa áeúkL5, ¤¨©Ÿ©§©©
àçeøc eøéáz" ïäL¤¥§¦§¨

,"'eëgexy mixac -
.mda dxeay dyecwd
ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨
'äì àì øLà úBáLçnä©©£¨£¤Ÿ©
BðBöøìå änä¥¨§¦§

,BúãBáòìåmd `linne - §©£¨
.zindad ytpd myl

ì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
,"àøçà àøèñ"ef - ¦§¨¨¢¨

`xhq" iehiad zernyn
,"`xg`,øçà ãö :Leøt¥©©¥

zinx` oeyla "`xhq" -
,xg` - "`xg`" ,cv -

.äMãwä ãö BðéàLcv df ixd ,dyecwd cv epi` df m` - ¤¥©©§ª¨
y ixd ,"`xg` `xhq" xg`lk`ed - dyecw epi`y xac

- ?dyecwd cv edne ."`xg` `xhq"àlà Bðéà äMãwä ãöå§©©§ª¨¥¤¨
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMãwî äëLîäå äàøLä©§¨¨§©§¨¨¦§ª¨¤©¨¨§¥
Bìöà ìèaL øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¤¨©¨¨¤¨¥¤§

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé,lha `edy xkip zeipeviga mby - ¦§¨¥¥§Ÿ©©¨
,íéðBéìò íéëàìîkcinz micnery mik`ln enk - §©§¨¦¤§¦

,mzeyi lka d"awd l` zelhazdaçëa ïéa`ed lehiady - ¥§Ÿ©

,d"awdl lha xacd ezeinipta ,geka wxìàøNé Léà ìëk§¨¦¦§¨¥
,ähîì,dfÎmlera -éaâì Lnî ìèa úBéäì BçëaL §©¨¤§Ÿ¦§¨¥©¨§©¥

.íMä úMã÷ ìò BLôð úøéñîa àeä-Ceøa-LBãwäenk - ©¨¨¦§¦©©§©§ª©©¥
eytp z` xeqnl egeka yi icedi lky ,"`ipz"a oldl xiaqiy
mivexyk :myd yeciw lr
cnyl icedi gixkdl
lw" mb ixd ,dlilg
eytp z` xqen "milway
,ixd .myd zyecw lr
eavn didi `ly ji`y
dpigan icedi ly
,ezeinipta dpd ,zipevig
xeqn cinz `ed ,eznypa
dfy `l` ,d"awdl
zexiqn" ly onfa dlbzn
dxey - jky oeikn ."ytp
ly ezyecw icedi lka

.d"awdeøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø6ãçà elôàL , ©©¤£¦¤¨

,'eë äéeøL äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL,oky .eilr - ¤¥§¥©¨§¦¨§¨
mb d"awd l` ezelhazd zxkip ,dxez cnel icediyk
ly eznkge epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed :ezeipeviga

.eilr f` dxey dpikyde - d"awdàzðéëL ,äøNò éa ìë"å§¨¥£¨¨§¦§¨
"àéøL7.íìBòìmb ,cgi mi`vnp micedi dxyry mewna - ©§¨§¨

,oky .cinz dpikyd my dxey ,dxez f` micnel mpi`yk
ilk `id dnily dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr

.dpikyd z`xydl

øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨
Bîöò éðôa ãøôð,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed - ¦§¨¦§¥©§

ìL BúMãwî úeiç ìa÷î Bðéààeä-Ceøa-LBãwä,`l` - ¥§©¥©¦§ª¨¤©¨¨
z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z` lawn `ed okidn

enk ,dyecwd on ezeig
aezky8z` dign dz`e" :
mlekdyecwe zewl` ,"

z` dignlkdxiaqn -
df ,"cxtp"dy ,owfd epax
,d"awdl lehia ea oi`y
zeig lawn epi`
,dyecwd ly zeiniptdn

jxc zcxeie zxaer `idy ixg` ,cala dzeipevign m`Îik
,"zeig lawn epi`" :xne` `edy dn edf .zeax zexzqdúðéçaî¦§¦©

àlà ,dîöòáe dãBáëa dúeîöòå dúeäîe äMãwä úéîéðt§¦¦©§ª¨¨¨§©§¨¦§¨§©§¨¤¨

,íéøBçà úðéçaîdzernyn ,a"k wxta ,oldl xaqeiy itk - ¦§¦©£©¦
invr oevx jezn xac edyinl zzl ,`id zinipt drtyd ly
xac mipzepyk :epiid - miixeg` zpigaa drtyd eli`e ,aeh
:lynl .aeh oevx jezn `le ziccv daiq llba edyinl
xac ozep edyinyk
z` dptn edixd ,e`peyl
mc` ly eipt .epnn eipt
,ezeinipt z` milnqn
ly ezeinipty myke
z`hazn dpi` mc`d
ozep `edy dpzna
`ed jk meyne ,e`peyl
qgia mb jk - dyrn zrya zeinybd eipt z` mb epnn dptn
ef ixd ,dyecwd cvl zrtyen drtyddyk :ziwl` drtydl

d"awdy ,zinipt drtyddvexeli`e .el ritydl ,lekiak ,
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù

åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
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עה zah 'b iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

,dyecwd on `ly cvl ,"`xg` `xhq"l zrtyend drtydd
z`xwp `ide ,inipt oevx ila ,cala zipevig drtyd ef ixd

,"miixeg` zpiga"äâøãîì äâøãnî íéãøBiLdbixcnn - ¤§¦¦©§¥¨§©§¥¨
,dpezgzl dpeilrìzLäa ,úBâøãî úBááøúBîìBòä úeìL ¦§©§¥§¦§©§§¨¨
ìeìòå älò Cøcjxc - ¤¤¦¨§¨

aaeqne (mxebd) daiq
xaqedy itke ,(d`vezd)
dbixcndyk ,xak
mxebe daiq `id dpeilrd
d`ad dpezgzd dbixcnl
yi ,ef dxeva ,j` .dpnn
oia zekiiye jxr oiicr
dpezgzd dbixcnd
dbixcnd `idy ,dzlirl
mpyi o`k eli`e ,dpeilrd

jk lr sqepíéîeöîöå§¦§¦
,íéaød`ad dbixcnd - ©¦

lk zcxei ,mevnvd ixg`
llk jxr dl oi`y ,jk
,mevnvd iptly dbixcnl
dyecw ly zeigde

,jk lk dcxi dxen`dãò©
øBàä Ck-ìk èòîúpL¤¦§©¥¨¨¨
øçà èeòî ,úeiçäå§©©¦©©
ìBëiL ãò ,èeòî¦©¤¨
Laìúäìe íöîöúäì§¦§©§¥§¦§©¥

úeìb úðéçáazeigd - ¦§¦©¨
z`vnp ,dyecwd ony

zeigl lha epi` xacd :epiid .dign `idy xac eze`a zelba
mc` :lynl ;zeigd lr "lyen" `ed `l` ,yxcpd itk ely
leki epi` `ede ,eilr lyeny in eiab lr yi - zelba `vnpd
`id dyecwd ony zeigd .epevxk lertle eizegek z` zelbl

zelb zpigaa,ãøôpä øác BúBà CBzeae dyecwd on - ¨¨©¦§¨
zeigd zyalznBúBéçäì,cxtpd xacd z` zeigdl -Bîi÷ìe §©£§©§

íãwî älçzák ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlL ,Léì ïéàî¥©¦§¥¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦§¤¤§©§¦¨¦Ÿ¤
.àøápL`ed ezybxdae ,d"awdl lha epi`y xac lky ,ixd - ¤¦§¨

,cala dyecwd zeiniptn `l ,ezeig z` lawn - cxtp xack
.minevnve miyeal daxda dzeyalzd iciÎlr wx `l`ïëìå§¨¥

.àøçà àøèñå úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä íìBò àø÷ð- ¦§¨¨©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨¨¢¨
`l` ,dfdÎmlerd z` mb dignd `id `id dyecwdy zexnl
,envrl xack envr z` yibxn inybd dfdÎmlerdy oeikn
`xwp `ed okl ,d"awdl lehiad ea d`xp `le ,zcxtp ze`ivnk

,`xg`Î`xhqe zetilw ly mleräfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤
õò'a áeúkL Bîk ,Ba íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå íéL÷̈¦§¨¦§¨§¨¦§¦§¤¨§¥

.ã ÷øt óBñ áî øòL 'íéiçddbdcner ,d`ad "ddbd"a - ©¦©©¤¤
"zetilw" ly mler `xwp dfd mlerdy ,jk lr owfd epax
mb ,mewn lka ixd `vnp d"awdy zexnl ,"`xg` `xhq"e

Îmleradf"seq oi` xe`"d edfy "dlaw"a xaqeny enke ,
,zeliv` :zenlerd drax` ly zexitqd xyra yalznd

,dfdÎmlerd ,epnler mb `ln ociÎlre ,diyr ,dxivi ,d`ixa
`xwp dfdÎmlerdy dcaerl xzeq df oi` ,j` - "seq oi` xe`"a

:"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mlerBëBúa úBéä íò]- ¦¡§
,dfdÎmlera opyiy zexnl,äMã÷c äiNòc úBøéôñ øNò- ¤¤§¦©£¦¨¦§ª¨

lelk diyrd mler ,oky
,ep` epnler mb ea
mbe ,inybd dfdÎmlerd
,ipgexd diyrd mler
mler ly zexitqd xyre
dyecw ly diyrd
,epnlera mb ze`vnp
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
CBúáe ,âî øòL 'íéiç©¦©©§
äiNòc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¨
úBøéôñ øNò ïä elà¥¥¤¤§¦

ïëBúáe ,äøéöécxyra - ¦¦¨§¨
,dxivi ly zexitqdøNò¤¤

,äàéøác úBøéôñ§¦¦§¦¨
ïëBúáexyra - §¨

,d`ixa ly zexitqd
,úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦

ïëBúaLxyra - ¤§¨
,zeliv`c zexitqdøBà

;àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
óBñ-ïéà øBà àöîðå§¦§¨¥
ìë àìî àeä-Ceøä§Ÿ¨
,äðBzçzä Bælä õøàä̈¨¤©¥©©§¨
BúeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò òaøàc úBøéôñ øNòa§¤¤§¦§©§©¨£¦§¦¨§¦¨
øôñ'áe á ÷øt æî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,äiNò£¦¨§¤¨§¥©¦©©¤¤§¥¤

[:ë ÷øt 'íéìebìb"seq oi` xe`"y had ilan ,z`f zexnle - ¦§¦¤¤
Îmlera mb `lndfd,cxtp xack d`xpe ,d"awdl lha `ed oi` ,

zetilw ly mler dfdÎmlerd `xwp okle ,dnvrl "ze`ivn"k
,d"awdl lhay dn wx zlnqn dyecw ixdy ,"`xg` `xhq"e
o`k cr ."`xg` `xhq" `xwp df - d"awdl df lehia xqgyk
,dyecw - mzxhn oi`y miyrne mixeaic ,zeaygndy xaqed

ndad ytpd ly diyeal mde ,"`xg` `xhq" mi`xwpitle .zi
a md ,zindad ytpd ly dl` miyealy `vei dfdze`dbixcn

mbe ,"dtilw" ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk
jtidd mzeida ,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal
ly mzbixcn ,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn
ziwl`d ytpd zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal
xnel ixd mikixv ,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr
:epiide ,iktdd cva `l` ,zindad ytpd iyeall qgia mb jk
xzei dpezgz dbixcna md ,zindad ytpd ly dl` miyeal
dbixcnl zindad ytp z` micixen mde ,dnvr ef ytp xy`n
,oldl xiaqdl `a owfd epaxe .dnvr `id xy`n xzei dpezgz
,dipydn dhnl zg` ,zebixcn izy opyi dnvr dtilway
xeaic ,daygn iyeal mpyi ,zindad ytpd iyeal oia xy`e
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íéøîà éèå÷éì
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäìïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå

*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä
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zahעו 'c ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' קודש שבת יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

xy`n mzbixcna daxda dhnl mde - zexiar ly dyrne
da yiy ,"dbep ztilw"n `id ef ytp ik ,dnvr zindad ytpd
"zetilw" oze`n md zexiard iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr
dl` miyeala ytpd zeyalzd iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y

dbixcnl zcxei `id -
`id xy`n xzei dpezgz

dnvr9:úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦
ì úB÷ìçð ïäézL ¥¤§¨¦§¥

.Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî©§¥§©¨¦
àéä ,äðBzçzä äâøãnä©©§¥¨©©§¨¦

ìLúBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥
íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå§¨§©§¥§¥¨¤
eàø÷ðå ,ììk áBè§¨§¦§§

ìà÷æçé úákøîa10- §¤§¤¤§¤§¥
l`wfgi dfgy "dakxn"a
mixkfp da ,`iapd
lr miqknd mixacd
dyly ,mdipia ,zewl`
yly lr mifnxnd mixac
ze`xwp ode ,el` zetilw

:myïðò"å "äøòñ çeø"©§¨¨§¨¨
.'Bâå "ìBãby`"e - ¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly

.llk aehdn oda oi`e ixnblïäîe,el` zetilw yelyn - ¥¤
,íôeb íei÷å ,íìBòä úBnà ìk úBLôð úBëLîðå úBòtLð¦§¨§¦§¨©§¨ª¨¨§¦¨
meiw mb sebl yi ,sebd z` dignd ytpdn zeigd lr sqep -

,invr,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©£¦¨
,çîBväî úBøeñà úBìëàî ìk úeiçå íei÷å ,íôeb íei÷å§¦¨§¦§©¨©£¨£¥©¥©

äìøò Bîkmdl e`ln `l oiicry mivr lr mignevd zexit - §¨§¨

,mipy ylyíøkä éàìëåmr axerna drxfpy d`eaz - §¦§¥©¤¤
,miapr,'eë,dlik`a xeq`y dn lk -õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥

,'å ÷øt èî øòL 'íéiçmilawn mixen`d mixacd lky - ©¦©©¤¤
,el` zetilw ylyn mzeigøeac äNònä ìk úeiçå íei÷ ïëå§¥¦§©¨©©£¤¦

ä"ñL ìk ìL äáLçîe©£¨¨¤¨§¨
äNòú-àìze`n yly - Ÿ©£¤

zeevn ynge miyy
dxezdy "dyrzÎ`l"d
xacl ,zeyrl dxq`

,aeygle,ïäéôðòå- §©§¥¤
minkgd exq`y mixacd
mixeqi`l "mitpr" xeza
dl` lk dpd .dxezd ony
mneiwe mzeig milawn
ze`nhd zetilwd ylyn

,ixnblíL áeúkL Bîk§¤¨¨
,"miig ur"a -÷øt óBñ¤¤

:ä,daygny ,ixd -
,xeqi` ly dyrne xeaic
dbixcndn miraep
xzei dpezgzd
ytpd eli`e .zetilway
xn`py itk ixd ,zindad
enke ,oey`xd wxta
o`kn .aehd on oiicr da yiy ,dbep ztilwn `id ,oldl xaqeiy
minxeb mde ,dnvr ytpdn dbixcna dhnl md miyealdy -
cvd ,"df znerl df" iehial wiiecn yexit edf .dcixi dl
dyrne xeaic ,daygn :iyeal ,da ,ziwl`d ytpd ly iktdd
dnvr ef ytpn ,dbixcna dlrnl md ,zeevnd meiwae dxeza

.dilr dl minxebe

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãa úLaìîä ,ätìwä©§¦¨©§ª¤¤§©

íãàäeze` zeigdl - ¨¨¨
,miipteb miigaøkæpk©¦§¨

ìéòì1úBîäa úBLôðå , §¥§©§§¥
íéâãå úBôBòå úBiçå§©§§¨¦
íéøzîe íéøBäè§¦ª¨¦

,äìéëàaoic itÎlr - ©£¦¨
,dxezìk úeiçå íei÷å§¦§©¨

çîBvä ìëå íîBcä©¥§¨©¥©

i÷ ïëå ,äìéëàa øznäøeac äNònä ìk úeiçå íe ©ª¨©£¦¨§¥¦§©¨©©£¤¦
íìBò éðéðòa äáLçîe©£¨¨§¦§§¥¨
ãö íäa ïéàL äfä©¤¤¥¨¤©

,øeqàxeq` didiy - ¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú-àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä

úåøåñà úåìëàî ìë úåéçå íåé÷å íôåâ íåé÷å
ç"òá ù"îëå 'åë íøëä éàìëå äìøò åîë çîåöäî
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå å"ô è"î øòù
ù"îë ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù ìë ìù äáùçîå

:ä"ô óåñ íù

êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
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עז zah 'c ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,llk xeqi` ly cv oi` ,miyrnaeì ïðéàL ÷øíéîL íL- ©¤¥¨§¥¨©¦
zeidl mikixv ,icedi ly eizeaygne eixeaic ,eiyrn lk ,ixd
ezlik` dkixv ,lke` icediyk :lynl .d"awd ly enyl
;devn miiwle lltzdl ,dxez cenll gek el didiy ick zeidl

zeidl jixv exgqn
qpxtl ecia didiy dpeeka
z` lcbl ,ezgtyn z`
,zeevnle dxezl eicli
zelinb ,dwcv zzl
,mxa .dnecke micqg
on zxcrp ef dxhnyk
mixeaicd ,miyrnd

,ely zeaygndeàlà- ¤¨
,`id mzxhnóebä ïBöø§©

elôàå ,Búåàúå Böôçå§¤§§©£¨©£¦
Bîei÷å óebä Cøö àeäŸ¤©§¦

,Lnî Búeiçå- §©©¨
leki sebd oi` mdicrla
:enk ,miiwzdle zeigl
yxec sebdy - dlik`
dlik`d icrlae ,lek`l
zn`a leki `ed oi`
,mpn` ,gxkdd on .zeigl

,z`f dyriyàlàdn - ¤¨
:`ed ,o`k xqgyBúðekL¤©¨¨

ì dðéàéãk íéîL íL ¥¨§¥¨©¦§¥
Bôeâa 'ä úà ãáòìdkixv ixd ,epxn`y dnl m`zdae - ©£Ÿ¤§

z` cearl lkeiy ,ezlik` zrya icedi ly ezpeek zeidl
dpeekyk ,mxa .`idd dlik`d geka z"iydef,dxqgàìŸ

éôéãò,miticr mpi` -Lôpî elà úBáLçne øeac äNòî £¦¥©£¤¦©£¨¥¦¤¤
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòa úéîäaä úéðeiçäytpd - ©¦¦©§¥¦§©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

,dzaygne dxeaic ,diyrneúéðMä äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨©¥¦
àéäL ,àøçà-àøèñå úBtì÷aL,zetilwd xcqa -ätì÷ ¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¦¨

÷pä úéòéáø,"dâð útì÷" úàøoiicr da xi`ny meyn - §¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©
,dyecwd xe`Baø ,"äiNòä íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨ª

dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk"dbep" ztilw ,oky - §ª©©§©§Ÿ̈§¨
`l` ,xzei mipeilr zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd
- "aeh"d deedn cg` mlera :mlerl mler oia lcad yiy
mlera .aehdn rxd my lcaen ok ,herind - "rx"de ,aexd
,dvgn lr dvgn `ed ,"dbep" ztilw ly ,rxde aehd ,xg`
`id "dbep" ztilw ea mler cer epyie .rx zivgne aeh zivgn

mlera eli`e .aeh dherin wxe rx daexadfddlek lk hrnk ,
wlg ,cere z`f .aeh `ed ohphw wlge rx `id "dbep" ztilw ly

,rxa axern - aeh ly df ohphwäpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúéîäaä LôpaL úBáBè úBcî úBàä¦¤©¤¤©§¥¦

.[ìéòì øàaúpL Bîk ,ìàøNéaLzecndy ,oey`x wxta - ¤§¦§¨¥§¤¦§¨¥§¥

ze`a ,micqg zelinbe zepngxk ,l`xyi ipaa zeirahd zeaehd
on `id zindad ytpdy zexnl ixdy ,zindad ytpdn
- ?zeaeh zecn dpnn ze`a ,`eti` ,cvik - rxd one dtilwd
ixd ,aeh mb da yiy ,"dbep" ztilwn d`a `idy oeikn ,`l`
ytpay aeh eze`n
zecnd zeraep ,zindad
rahay zeirahd zeaehd
oeikne .l`xyi ipa
axern "dbep" ztilway

rxd mr aehdyi -
ynzydl ,mc`d zlekia
mixeaica ,miyrna
mikynpd zeaygnae
,rxl mbe aehl mb ,dpnn
eze`y ,oldl xaqeiy itk
dyrp `ed m` envr xac
dyrn `ed - miny myl
`ed - jtidle ,dyecw ly
mb jke ,rx ly dyrn
.daygna e` xeaica

àéäå,"dbep" ztilw - §¦
ìL ïéa úòvîî äðéçaL §¦¨§ª©©¥¨Ÿ

éøîâì úBàîhä úBtì÷§¦©§¥§©§¥
úâøãîe úðéça ïéáe¥§¦©©§¥©
íéîòt ,ïëìå .äMãwä©§ª¨§¨¥§¨¦

ìLa úììëð àéäLL ¤¦¦§¤¤§¨Ÿ
Léø èî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©¥

ä íLa ã ÷øtúðéçáa äìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨¦§¦©
eðéäc ,äMãwä úâøãîe- ?dyecwa zllkp `id izn - ©§¥©©§ª¨§©§

øøaúð da áøòîä áBhäLk,lcape -äìBòå øáBâå òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©§¥§¤
.äMãwa ììëðå,owfd epax dzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¦§¨©§ª¨

e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca
zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd
z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl mb dze` lvpl
drya eli`e ,dyecwa zllkp `id ,dyecw ly dpeeka dyrnd
z` cixen `ed - eteb beprz myl dyrnd z` dyer `edy

.ixnbl ze`nhd zetilwd yelyny xenb rxl zeigdïBâk§
àøBúc àðîL àøNa ìëBàä :ìLî-Cøclke` mc`yk - ¤¤¨¨¨¥¦§¨§¥¨§¨

,ony xey xyaíOáî ïéé äúBLåz`f dyer `ed oi` ,`l` - §¤©¦§ª¨
,dpeeka m`Îik ,dee`z myl,BúøBúìe 'äì Bzòc áéçøäì- §©§¦©§©§¨

,dxez xzei aeh oiadle z"iyd z` cearl xzei aeh lkeiy ick
,"'eë àçéøå àøîç" :àáø øîàãk`ax xn`y enk -2oii , ¦§¨©¨¨©§¨§¥¨

okle ,xzei aeh oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc miaigxn aeh gixe
zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya ixg` ytgn `ed
eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza xzei aeh oiadl zrcd

,dyecw ly dpeeka odBà,irvn` `id dlik`dy wx `l -
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íéøîà éèå÷éì
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
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ב.2. עו, יומא

zah 'c ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' קודש שבת יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

xy`n mzbixcna daxda dhnl mde - zexiar ly dyrne
da yiy ,"dbep ztilw"n `id ef ytp ik ,dnvr zindad ytpd
"zetilw" oze`n md zexiard iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr
dl` miyeala ytpd zeyalzd iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y

dbixcnl zcxei `id -
`id xy`n xzei dpezgz

dnvr9:úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦
ì úB÷ìçð ïäézL ¥¤§¨¦§¥

.Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî©§¥§©¨¦
àéä ,äðBzçzä äâøãnä©©§¥¨©©§¨¦

ìLúBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥
íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå§¨§©§¥§¥¨¤
eàø÷ðå ,ììk áBè§¨§¦§§

ìà÷æçé úákøîa10- §¤§¤¤§¤§¥
l`wfgi dfgy "dakxn"a
mixkfp da ,`iapd
lr miqknd mixacd
dyly ,mdipia ,zewl`
yly lr mifnxnd mixac
ze`xwp ode ,el` zetilw

:myïðò"å "äøòñ çeø"©§¨¨§¨¨
.'Bâå "ìBãby`"e - ¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly

.llk aehdn oda oi`e ixnblïäîe,el` zetilw yelyn - ¥¤
,íôeb íei÷å ,íìBòä úBnà ìk úBLôð úBëLîðå úBòtLð¦§¨§¦§¨©§¨ª¨¨§¦¨
meiw mb sebl yi ,sebd z` dignd ytpdn zeigd lr sqep -

,invr,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©£¦¨
,çîBväî úBøeñà úBìëàî ìk úeiçå íei÷å ,íôeb íei÷å§¦¨§¦§©¨©£¨£¥©¥©

äìøò Bîkmdl e`ln `l oiicry mivr lr mignevd zexit - §¨§¨

,mipy ylyíøkä éàìëåmr axerna drxfpy d`eaz - §¦§¥©¤¤
,miapr,'eë,dlik`a xeq`y dn lk -õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥

,'å ÷øt èî øòL 'íéiçmilawn mixen`d mixacd lky - ©¦©©¤¤
,el` zetilw ylyn mzeigøeac äNònä ìk úeiçå íei÷ ïëå§¥¦§©¨©©£¤¦

ä"ñL ìk ìL äáLçîe©£¨¨¤¨§¨
äNòú-àìze`n yly - Ÿ©£¤

zeevn ynge miyy
dxezdy "dyrzÎ`l"d
xacl ,zeyrl dxq`

,aeygle,ïäéôðòå- §©§¥¤
minkgd exq`y mixacd
mixeqi`l "mitpr" xeza
dl` lk dpd .dxezd ony
mneiwe mzeig milawn
ze`nhd zetilwd ylyn

,ixnblíL áeúkL Bîk§¤¨¨
,"miig ur"a -÷øt óBñ¤¤

:ä,daygny ,ixd -
,xeqi` ly dyrne xeaic
dbixcndn miraep
xzei dpezgzd
ytpd eli`e .zetilway
xn`py itk ixd ,zindad
enke ,oey`xd wxta
o`kn .aehd on oiicr da yiy ,dbep ztilwn `id ,oldl xaqeiy
minxeb mde ,dnvr ytpdn dbixcna dhnl md miyealdy -
cvd ,"df znerl df" iehial wiiecn yexit edf .dcixi dl
dyrne xeaic ,daygn :iyeal ,da ,ziwl`d ytpd ly iktdd
dnvr ef ytpn ,dbixcna dlrnl md ,zeevnd meiwae dxeza

.dilr dl minxebe

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãa úLaìîä ,ätìwä©§¦¨©§ª¤¤§©

íãàäeze` zeigdl - ¨¨¨
,miipteb miigaøkæpk©¦§¨

ìéòì1úBîäa úBLôðå , §¥§©§§¥
íéâãå úBôBòå úBiçå§©§§¨¦
íéøzîe íéøBäè§¦ª¨¦

,äìéëàaoic itÎlr - ©£¦¨
,dxezìk úeiçå íei÷å§¦§©¨

çîBvä ìëå íîBcä©¥§¨©¥©

i÷ ïëå ,äìéëàa øznäøeac äNònä ìk úeiçå íe ©ª¨©£¦¨§¥¦§©¨©©£¤¦
íìBò éðéðòa äáLçîe©£¨¨§¦§§¥¨
ãö íäa ïéàL äfä©¤¤¥¨¤©

,øeqàxeq` didiy - ¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú-àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä

úåøåñà úåìëàî ìë úåéçå íåé÷å íôåâ íåé÷å
ç"òá ù"îëå 'åë íøëä éàìëå äìøò åîë çîåöäî
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå å"ô è"î øòù
ù"îë ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù ìë ìù äáùçîå

:ä"ô óåñ íù

êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז  תניא  קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש .

ד.10. א, א.1.יחזקאל פרק



zahעח 'c ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlik`dy `l` ,devn myl e` dyecw myl dpeekadnvr`id
z` miiwl ick aeh oii dzeye ony xya lke` `ed ,devn

,devndáBè íBéå úaL âðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLaoky - ¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤©¨§
m` ,ixd .oii ziizyae xya zlik`a aeh meie zay bprl devn

myl od dizyde dlik`d
,zexen`d zepeekdn zg`
øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨
òtLð äéäL ïéiäå§©©¦¤¨¨¦§¨
'äì äìBòå ,dâð útìwî¦§¦©Ÿ©§¤©

;ïaø÷ëe äìBòkenk - §¨§¨§¨
ler"zeigd f`y ,oaxwe "d

gekn dyry dyrnd ly
- dizyde dlik`d

.dyecwa zllkpïëåmd m` :xacn mc`y xeaica mb jk - §¥
,dyecwl dl` mixeaicay zeigd f` dler ,dyecw ly dpeeka

:enkàúeçéãác àúlî øîBàädpeeka ,dgica rinynd - ¨¥¦§¨¦§¦¨

,BúãBáòå BúøBúìe 'äì Baì çnNìe Bzòc çwôìick - §©¥©©§§©¥©¦©§¨©£¨
,z"iyd z` cearl,äçîNa úBéäì íéëéøvLdxez cenil - ¤§¦¦¦§§¦§¨

rinyn `ed okle ,dgny jezn zeidl mikixv 'd zceare
,dgnyd z` xiabdl ick ,dgicaàáø äNòL Bîëe§¤¨¨¨¨

åéãéîìúì3øîàL §©§¦¨¤¨©
àúlî íäéðôì¦§¥¤¦§¨

älçz àúeçéãáciptl - ¦§¦¨§¦¨
mr cenll ayiy
xne` `ax did ,eicinlz

dgica mdiptléçãáe¨§¥
.ïðaøly mzrce - ©¨¨

dgeca dzyrp eicinlz
aeh elkeiy ick ,mdilr
ixd ,efk dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z` oiadl xzei
rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el` milnay zeigd

.dyecwa zllkpe
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íéøîà éèå÷éì
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã
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ר"ח.3. גי' א. קיז, פסחים

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי לפני איזה זמן ומרוב הטרדות לא הגיע התור לענות עליו עד עתה.

שואל במכתבו אשר מכיון שהוקל מעט הנסיעה לאה"ב, אם ישתדל לנסוע לכאן, אך רצונו 

להסתדר רק בתור יושב אהל, בתור ראש ישיבה.

הנה בכלל ההסתדרות כאן, בתור ראש ישיבה וכיו"ב, קשה היא ביותר, ובפרט להיות בטוח 

בזה מקדם, כי ענין כזה דורש חיפוש והשתדלות יתרה על אתר. מובן, אשר אם רצונו ויש ביכלתו לברר 

האפשריות בזה על ידי מכתבים מפאריז, יכול לנסות, אבל מסופקני אם יעלה בידו.

לאידך גיסא ההסתדרות פה בתור שוחט עופות וגסות אומן, קלה היא לפי ערך, ומשתלמת 

בכי טוב, אלא שלזה אפשר שצריך יהי' לדור בערי השדה. ואם מסוגל לזה ורצונו בכך, אזי נכון הדבר 

ינחנו בדרך הישר שיגיע למחוז חפצו, חפצו של איש הישראלי  והוי'  ניירות לאה"ב.  שישתדל בדבר 

שהוא חפצו של נפשו האלקית כמובא בדא"ח מרמב"ם הל' גרושין ספ"ב, אשר פנימיות רצונו של איש 

יהודי, שזהו הנקרא חפץ, הוא אך ורק תורה ומצות.

בברכת הסתדרות טובה ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן



עט היום יום . . . 

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ָבִראׁשֹוָנה. ֲאָבל  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – לֹא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֵ ֲאָסר ַהּשׁ ּמַ ּבַ
דֹוָלה  דּות ָהְיָתה ּגְ ָנה ָהָיה ַעל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוַהִהְתַנּגְ ר ַהַהְלׁשָ י ִעּקַ ֵבָדה יֹוֵתר, ּכִ ינּות ָהְיָתה ּכְ ְלׁשִ ַהּמַ

ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ "ּטַ פּוס ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ ּבִ

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  ְלִביבֹות[.  ]=ֶעֶרב  ָאווֶעְנט"  ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס  ּלֹוָתיו,  ּכַ ם  ּגַ ִאים  ּבָ ְוָהיּו  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִעם 
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית 
המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען 

די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל־ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  ֶהם  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ  – ל  ַהּלֵ ּבְ  – ְמָבֵרְך  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

יום 
ראשון
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ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

)ב"ר  ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר  מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית  ּפְ הּוא  "ׁשֶ ָנבֹוא":  ה  "ְוַעּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְמִחי",  ְוׂשִ י  "ָרּנִ ְתִחיל  ְלִדּבּור־ַהּמַ אּור  ּבֵ ם,  ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ א"א" ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
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ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc migqt(ycew zay meil)

àðéîà Czòc à÷ìñy ,xnel epzrca dler didy ±çñtáe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦©¤©
ìëàé àì,gqtd oaxwn lke` epi`e xg`ny ±àì énð øBøîe ävî ŸŸ©©¨¨©¦Ÿ

ìeëéðzevn lr' xn`p ixdy ,xexne dvn zlik`a mb aiigzi `l ± ¥
,'edlk`i mixexneïì òîLî à÷elk`z axra' weqtd eprinyn ± ¨©§©¨

.dvn zlik`a miaiig ,dwegx jxca didy ine `nhd s`y 'zevn
jxca didye `nhy oipn oerny iax zrcl zxxan `xnbd

:`xnbd zx`an .dvna miaiig dwegxïBòîL éaøåz` yxcy §©¦¦§
jxca didye `nhl `le dfd onfl 'zevn elk`z axra' weqtd

y xaeq ,dwegxéøèöéà àì ,ä÷Bçø Cøãa äéäLå àîèàø÷ Cmpi` ± ¨¥§¤¨¨§¤¤§¨Ÿ¦§§¦§¨
,weqtn cenil mikixvb àìcòømizegt mpi`y meyn -ìøòî §Ÿ¨©¥¨¥

`ede ,`ed s` zeniy yygn lenip `le dlind zngn eig` ezny
xn`py itk ,gqtd oaxw zlik`a xeq`(gn ai zeny)`l lxr lke'§¨¨¥Ÿ

,'FA lk`iøëð ïáe,minyay eia`l eiyrna xkpzny in oke - Ÿ©¤¥¨
xn`py itk gqtd oaxw zlik`a xeq`y(bn ai my)`l xkp oA lM'¨¤¥¨Ÿ

,dvn zlik`a miaiegn md ok it lr s`e ,'FA lk`iìëå' áéúëc Ÿ©¦§¦§¨
,'Ba ìëàé àì ìøò`weec ,miyxece,Ba,gqt oaxwa,ìëBà Bðéà àeä ¨¥ŸŸ©¥¥

øBøîáe ävîa àeä ìëBà ìáàdvn zlik`a `ed aiegn la` - £¨¥§©¨§¨
.dwegx jxca didye `nhl oicd `ede ,xexne

`nh aiigl `xwndn yxcy dcedi iax zrc z` zx`an `xnbd
:dwegx jxca didyeäãeäé éaøåelk`z axra' weqtd z` yxcy §©¦§¨

,xkp oae lxrn df oic cnl `le ,dwegx jxca didye `nhl 'zevn
y xn`iéàäa áéúk,xkp oae lxra dvn zlik` zaeg dazkp - §¦§©

éàäa áéúëeit lr s` ,dwegx jxca didye `nha mb dazkpe - §¦§©
dvn zaeg epcnl `l oiicry oeik ,ezrcle .dfn df cenll ozipy

weqta ywiddn z`f cenll epwwfed ,dfd onfa(b fh mixac)`l'Ÿ
cenll ozip `le ,'zFSn eilr lk`Y mini zraW ung eilr lk`zŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

.oerny iax xaqy itk gqt axra bdep ung xeqi` oi`y o`kn
`ziixaa exkfedy mi`pzdn in zrck x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .epzpyn diepyïéúéðúî épîdiepy in zrck - ©¦©§¦¦
,gqtd eilr xary l`xyi ly ung d`pda dxq`y epzpyn

,ixkp lya dxizdeäãeäé éaø éàd`pda xeq` ung ezrcly ¦©¦§¨
ixd ,gqt ixg`e iptl s`øîà÷ àîúñ õîçdcedi iax - ¨¥§¨¨¨¨©

lyl l`xyi ly ung oia wlig `le ,mzq ung eixaca hwp
ezrcle ,ixkpeléôàungéøëðc,gqtd xg`l d`pda xeq` £¦§¨§¦

ïBòîL éaø éàåiax ixd ,gqt ixg` d`pda xzen ungy §¦©¦¦§
oerny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc migqt(iying meil)

,mixeq`d mivrd ici lr xnbpe wqedy ycg xepzy oicd `ede
.evzpl jixv okle ,xq`p xepzdàäåepipyy dipyd `ziixade - §¨

zhiyk `id ,ovei ycg xepzyïðaødzt`py zty mixaeqd ©¨¨
xnbpy s` ycg xepzy oicd `ede ,zxzen ,mixeq`d mivra

.ophviy dfa ice ,xq`p epi` ,xeqi` zngn
:df uexiz `xnbd dgecøeîéà[xnel epl yi ixd-]déì úòîLc ¥§¨§©¥

éaøì,zt lr `weec ,minkg lr wleg iaxy eprnyy dn lky - §©¦
íeMîxaeq `edyúta íéöò çáL Lécz` migiaynd mivrd - ¦§¥§©¥¦©©

mivr ly wqida dzt`py zt okle ,da mixkip dziit`a ztd
xnbpe wqedy ycg xepz iabl la` .dlik`a dxeq` ,mixeq`
,lk`p epi` envr `ed ixd ,evzpl jixv dnl ,mixeq`d mivra
ea dt`izy zty `vnp .ea et`iy xg` wqidl `l` cner epi`e
,cala xepzdn zgayen `dz `l ,mixzen mivra okn xg`l
ziit`l minxeb ipy o`k yie ,mixzen mivr wqid zngn mb `l`

xy`ke ,ztdíøBb äæå äæ,zt ziit`l minxeb xzide xeqi` -éî ¤¨¤¥¦
déì úòîLdf'y `id dkld `lde ,iax xq` dfay eprny ike - ¨§©¥

in dyw oiicre .jk lr wleg epi` iaxy xazqne ,xzen 'mxeb dfe
.uzei ycg xepzy dpey`xd `ziixad z` dpyy `pzd `ed

:ycg xepz oica zeziixad zxizqa xg` uexiz zvxzn `xnbd
àéL÷ àì ,àlà,zeziixad zxizqàäepipyy dpey`xd `ziixad ¤¨Ÿ©§¨¨

zhiyk `id ,uzei ycg xepzyøæòéìà éaødf' mby xaeqddfe ©¦¡¦¤¤
xeq` ,eziiyr z` enxb xzide xeqi`y xac xnelk ,xeq` 'mxeb

ea zet`l xeq` ,xeqi` ici lr miiwzpe xnbpy xepz okle .d`pda
e .uzei okle ,xeq`d xepzdn mb znxbp dziit`y itl ,ztd z`àä̈

zhiyk `id ,ovei ycg xepz mby epipyy dipyd `ziixad -ïðaø©¨¨
ok enke ,'zta mivr gay oi`'y mixaeqe iax lr miwlegd
,mivr gay ea oi` ,xeqi` ivra xnbpy s` ycg xepz mzhiyl

.ophviyk ea zet`l xzene
:xeq` 'mxeb dfe df'y xfril` iax xn` okid zxxan `xnbdéä¥

øæòéìà éaømxeb dfe dfy epzcnln xfril` iax zhiy efi` - ©¦¡¦¤¤
.xeq`àîéìéàzhiy [xn`p m`-]øBàNc øæòéìà éaøoic iabl - ¦¥¨©¦¡¦¤¤¦§
.xe`yïðúcdlxr zkqna(`"in a"t),e ïéleç ìL øBàNxe`yìL ¦§©§¤¦¤

eìôpL äîeøzdf xg` dfaäqéò CBúì,oileg lyäæa ïéàågka - §¨¤¨§§¦¨§¥¨¤
ecal oey`xd xe`ydõéîçäì éãk,oileg ly dqird z`äæa ïéàå §¥§©§¦§¥¨¤

ecal ipyd xe`yd ly egeka -õéîçäì éãk,dqirdeôøèöðå §¥§©§¦§¦§¨§
mdipyeönçå.ef dqir ly dpic dn mi`pz ewlgp ,dqird z`éaø §¦§©¦

øçà ,øîBà øæòéìàltpy xe`yd,àa éðà ïBøçàz` raew `ede ¡¦¤¤¥©©©££¦¨
ly dqir zaygp ,oexg` ltp dnexz ly xe`yd m`y ,dqird oic
zaygp ,oexg` ltp oileg ly xe`yd m`e .mixfl dxeq`e ,dnexz

.mixfl zxzene ,oileg ly dqirøeqéà ìôpL ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¨©¦
[dnexzd xe`y-]älçzëì,dqird jezl oey`x -ìôpL ïéáe §©§¦¨¥¤¨©

,óBqáì øeqéà,oilegd xe`y ltpy xg`løñBà Bðéà íìBòìz` ¦§©§¨¥¥
,dnexz dzeyrl dqird
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ה'תשפ"א  כסלו כ"ז ראשון יום כלאים? כבהמת מורכב אתרוג של דינו האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰...íéàìkä ïëå§¥©¦§©¦
Bà áNë Bà øBL" :øîàpL ,íeî íäa ïéàL ét ìò óà ,ïéìeñt§¦©©¦¤¥¨¤¤¤¡©¤¤
áøòî äéäiL àì ,Bîöò éðôa ïéîe ïéî ìk äéäiL ãò ¯ "æò¥©¤¦§¤¨¦¦¦§¥©§Ÿ¤¦§¤§Ÿ̈

.æòå áNkî¦¤¤¨¥
מורכב אתרוג  של כשרותו  אודות  לדון האריכו הפוסקים 

וה 'לבוש ' ס"ד)למצוה , תרמט סי' לפסול (או"ח טעם  העלה 

משום אסורה  ההרכבה  ופעולת  מאחר זו : הלכה על בהסתמך

בו שנעשתה  משום  למצוה  פסול מורכב אתרוג  כלאים,

כלאים שבהמת  כשם  שונים)עבירה , מינים משני פסולה(שנולדה

עבירה . בה  שנעשתה  משום  להקרבה

להקרבה פסולה  כלאים  שבהמת  ההנחה  על  שחלקו  יש  אך

אין וחמור בשור החורש  שהרי עבירה , בה  שנעשתה משום 

וכתבו עבירה , בו  שנעשתה  למרות  להקרבה  נפסל השור 

ומהפסוק מינים  שני בכלאיים  שמעורבים  משום הוא שהפסול 

או לבד שור  להיות  צריך  כי  למדים  עז" או כשב  או "שור 

משניהם  המורכב  יצור ולא  לבד לב)כבש  סי' או"ח יואב .(חלקת

שהוא כיון  אחר : מטעם  המורכב  האתרוג את  שפסלו  ויש 

אך  פסול . הוא  ולכן גמור  אתרוג  זה אין  מינים , משני  כלול

ההרכבה מפאת אליו להתייחס  יש  אם  כך: על  שהקשו יש 

כדי מהפסוק מיוחד לימוד נדרש  מדוע בלבד, אתרוג ' כ'חצי

אין כי פסולה  היא  ממילא הרי להקרבה , כלאים  בהמת  לפסול 

שלם ! אחד מין כאן

ולכן כשר , עצמו  בפני מין  כל  קרבן לגבי  כי ליישב יש  אך

ולפיכך  משניהם , המורכבת  בהמה  לפסול טעם  אין הסברא  מן

אך  פסולה , היא  מכלֿמקום  כי  ללמד  כדי  הפסוק, נדרש 

בוודאי למצוה , כשר  שאיננו אחר  מין עם  המורכב  אתרוג

כאן אין שהרי  זאת  למעט כדי  מיוחד ללימוד  צורך ואין  פסול

כשר שלם  סל"א)מין תרמח סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה קלה, הב"ח .(שו"ת

ה'תשפ"א  כסלו כ"ח שני יום התורה? מן פסולה בעבירה' הבאה 'מצוה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïéàéáî ïéà¥§¦¦
äåöî àéäL éðtî ¯ íøkä éàìëå äìøòî ...íéëñðe úBçðî§¨§¨¦¥¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¥¤¦¦§¨
.ïaø÷ì ïééeàø ïúBéäì eLc÷úð àì ,àéáä íàå ...äøáòa äàaä©¨¨©£¥¨§¦¥¦Ÿ¦§©§¦§¨§¦§¨§¨

התוספות  ההוא)לדעת  ד"ה א ט, 'מצוה(סוכה של הפסול

סוכה שדין  מכך זאת  והוכיחו מדרבנן , הוא  בעבירה' הבאה 

"חג מהכתוב  נלמד חובתו, ידי בה  יוצא  אדם  שאין  גזולה ,

לך " תעשה  גזולה)הסוכות  ולא שלךֿ הצורך (סוכה מה  ולכאורה,

מכאן אלא  בעבירה ', הבאה  'מצוה  זו הרי מהכתוב , בלימוד

התורה . מן אינו  זה שפסול

חינוך' ה 'מנחת )וכתב  כ רצט, כאן,(מצוה הרמב "ם מדברי כי

שהיא מפני  הכרם  וכלאי מערלה  ונסכים . מנחות  מביאין  "אין

הביא  ואם  בעבירה ... הבאה  eycwzpמצוה  `lמשמע ,"

התורה מן  הוא  בעבירה ' הבאה  'מצוה  שפסול  לכאורה

שלמים)והוסיף ד"ה א כח, ר"ה אבן הטורי בין(ע"פ להשוות  שיש 

השיטות :

כאשר רק התורה  מן פוסלת  בעבירה ' הבאה  'מצוה 

את קיים לא ואם המצוה, קיום  בעת  מתבצעת העבירה 

ערלה של ונסכים  מנחות  ולכן עבירה כאן  אין ממילא  המצוה ,

לא ואם  אלו , מאיסורים  כשנהנה היא  שהעבירה  הכרם  וכלאי

נעשתה ולא  מהאיסור הנאה  כאן אין – המצוה חובת  ידי יצא 

שהיא "מפני  נתקדשו  שלא  הרמב"ם  שכתב  וזהו  עבירה.

העבירה גזולה , בסוכה כן שאין  מה  בעבירה ", הבאה מצוה 

נעשתה  חובתכבר ידי יצא  לא אם  ואף  המצוה , קיום  קודם 

הבאה ה'מצוה  אין  ולכן התבטלה , לא  הגזל  עבירת  - המצוה 

התוספות . וכדברי התורה , מן נפסלת  בעבירה '

גדול' ה 'אור כתב  מ"א)וכן  פ"ג הרמב "ם(סוכה שדברי  לבאר

לעיל שכתב  מה  את  יסתרו  לא  ה"ז)כאן קרבן(פ"ה שגזל 

מצוה שזו  אומרים  ואין כשר , הקרבן  - הבעלים  ונתייאשו 

ולא נעשתה  כבר  הגזל עבירת  גזול בקרבן  כי בעבירה , הבאה 

הבאה 'מצוה  מטעם הקרבן  את  נפסול  אם  אף  תתבטל

בעבירה '.

ה'תשפ"א  כסלו כ"ט שלישי יום נסכים  ללא זבח

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰àìå§Ÿ
åéëñðe íBiä Bðaø÷ íãà àéáî àlà ,çáfä úà ïéákòî íéëñpä©§¨¦§©§¦¤©¤©¤¨¥¦¨¨¨§¨©§¨¨

.íéîé äøNò øçà©©£¨¨¨¦
ב)בגמרא  יד, בלא(ברכות שמע  קריאת  הקורא  "כל  נאמר:

נסכים". בלא  וזבח  מנחה  בלא עולה  הקריב  כאילו – תפילין 

לתמוה : ויש 

עם הנסכים  את  להביא  חיוב  שאין מבואר זו  בהלכה הרי

החיסרון מה  כן ואם  זמן , לאחר  גם  להביאם ואפשר  הקרבן

נסכים'? בלא  'זבח במביא 

אחר הנסכים  את להביא  אפשר אמנם  כי שתירצו יש 

שמלשון ואף  בדיעבד, אלא  לכתחילה זה  אין אך  הזבח,

אפילו משמע  וכו'" היום  קרבנו  אדם  "מביא הרמב "ם

ולכן נסכים  כעת לו  שאין באופן שמדובר  לומר  יש  לכתחילה ,

אך  נסכים , ללא  לכתחילה אפילו קרבנו את להביא  יכול 

ואינו תפילין  עת באותה  להניח ויכול שמע קריאת  הקורא

עוון בידו  יש  כן, ה)עושה  סי' או"ח לב חקרי .(שו"ת

עם נסכים הקרבת  באי החיסרון  לבאר : שהוסיפו  ויש 

ביום הנסכים  את  להקריב  יוכל  שאמנם  משום  הוא  הזבח

וכיון הנסכים, על  רק  נאמר  הקרבן  שעל  השיר  אך  אחר,

בין ההשוואה  זה  ולפי השיר . בטל יום אותו  לאחר שיביאם 
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כשם כי  היא  נסכים ללא  לזבח תפילין ללא  שמע קריאת

רק הנסכים  על שנאמר השיר  יתבטל נסכים  ללא  שבזבח

מצות יקיים  אם  שאף  תפילין ללא  שמע  בקריאת  כך בזמנו,

בזמנה  שמע קריאת ביטל כך  אחר  כה)תפילין סי' חיי בני .(שו"ת

בתפילין שמע קריאת  ויקרא ישוב מכן  לאחר  אם  זה  ולפי

איסור . כל בכך אין  שמע, קריאת  זמן  בתוך

הנסכים את  להביא  לכתחילה  שמותר  כתבו  רבים אמנם

לקרוא האיסור  גם  זה  ולפי הזבח, הבאת לאחר  ימים  כמה

לאחר כלל תפילין מניח אינו אם רק  הוא  תפילין ללא שמע 

איסור . בכך אין כך  אחר  מניחן אם  אך מכן,

קודם בבוקר שמע  קריאת  לקרוא  המקובל  המנהג  וכן

מניחים מכן  שלאחר כך על ולסמוך תפילין, ללא  התפילה 

שמע קריאת  זמן  שיעבור לאחר  זאת  יעשה  אם  אפילו  תפילין ,

(84 ובהערה ט נח, סי' ח"א תשובות פסקי .(ראה

ה'תשפ"א  טבת א' רביעי יום למים  מים בין

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïçéãîe CìBä¥§¦¨
àìå ,ïééa àì ¯ "íéna õçøé íéòøkäå áøwäå" :øîàpL ,íéîa§©¦¤¤¡©§©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦Ÿ§©¦§Ÿ

.ïé÷Lî øàLa àìå ,âæîa§¤¤§Ÿ¦§¨©§¦
כהנים' תנא)ב 'תורת  והא ד"ה א כב, זבחים בתוספות נאמר :(הובא

מים – 'מים ' לומר : תלמוד תותים , מי אף  מרבה  שאני "יכול

וזה לווי". שם  להם  שיש  תותים מי  יצאו לווי, שם  לה  שאין 

הקרבן. אברי להדחת  משקים  שאר  לפסול המקור

שם להם  שיש  העובדה  מעצם  נובע הפסול  האם לדון, ויש 

מים , על  דווקא  הקפידה  והתורה אחר  מין  שהם  משום  או לווי

ממעטים ומכך סתם 'מים ' בפסוק  מהנאמר  נלמד  הדין  ואמנם

אך  לווי, שם  להם  שיש  השםmrhמים  מחמת  אינו הפסול

במהות . ההבדל  משום אלא 

בגמרא ונראה ראשונים : בכך שם)שנחלקו  הובאה(זבחים

שם להם  שאין "מים  הכיור: במי  להדחה בנוגע  גם  זו  דרשה 

רש "י ולדעת  לווי ". שם  לה שיש  כיור  מי יצאו  – לווי

להדחה(שם)ותוספות פסולים  הכיור  מי  כי הגמרא  כוונת

פירות . למי  בדומה  לווי, שם  להם  שיש  משום 

הכיור מי שהרי המים  את  הפוסל הוא  הלווי שם  זה , ולפי 

בכיור , שהונחו  ידי על  השתנתה לא ומהותם  רגילים  מים  הם 

חדש . שם עליהם שחל משום  רק  ונפסלים 

כוונת כי שמפרש  ונראה  זאת , מזכיר אינו  הרמב "ם  אך

סברא  לשלול היא  כשםaiiglהגמרא  הכיור, במי ההדחה  את

ממי למקדש  הכניסה  קודם  עצמו את  לטהר  צריך שהכהן 

חובה יש  ואם  סתם , מים שנאמר  מכך  נדחית  זו וסברא  הכיור ,

שלהם הכינוי  את  לפרש  צריך הפסוק  היה הכיור  במי להדיח 

בזה) וכיוצא קדושים' הכוונה ('מים אין אך  ,leqtlהכיור מי  את

לווי. שם  להם  שיש  משום 

ממים במהותם  השונים משקים  רק  כי  נראה  ולשיטתו

שהם הכיור  מי אך להדחה, פסולים  פירות , מי  כמו  רגילים ,

מהותי, שינוי על מורה  אינו שלהם  הלווי  ושם  רגילים  מים 

ואילך)כשרים  רי עמ' הקרבנות עבודת – ביתך אבא האזל, אבן .(ראה

ה'תשפ"א  טבת ב' חמישי יום לקרוע? בלי לטהר אפשר

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰æzpL ìéòî§¦¤¦©
éøäå ?äNBò àeä ãöék ,õeça àîèðå àöéå ,úàhç íc åéìò̈¨©©¨§¨¨§¦§¨©¥©¤©£¥

ìMî úBçt úBçt Bñéðëî !eðøàaL Bîk ä÷Bì BúBà òøBwäL ©¥©¤§¤¥©§©§¦¨¨¦¨Ÿ
.íéðôa Bñaëîe úBòaöà¤§¨§©§¦§¦

רגיל  שבגד מבואר הקודמת  כהונה בהלכה  בגדי שאר או חול (של

המעיל) וצריך מלבד מאחר  ונטמא , חטאת  דם  עליו  שניתז 

אסור ומאידך הכיבוס , מצות  את  לקיים  כדי  לעזרה להכניסו

להכניסו כך ואחר  לטהרו  לקורעו יש  בטומאה, לשם  להכניסו

ולכבסו. לעזרה 

משלוש פחות  לעזרה  להכניסו אפשר  הרי ולכאורה ,

בקריעה ! הצורך  את למנוע וכך ולכבסו, פעם  כל אצבעות

במעיל, כמו  קריעה  איסור  אין  בגדים שבשאר פי על  ואף 

הבגד? השחתת  את לחסוך  לא  מדוע 

והביאור :

הוא אצבעות  משלוש  פחות  המעיל  את  להכניס  ההיתר 

הכנסה נחשבת אינה  ולכן  בגד, שיעור בזה  שאין משום 

אסורה  כזו הכנסה  גם  אחת דעה לפי אך במקצת גמורה , ('ביאה

ביאה') כרת .שמה עונש  בה  שאינה  אלא

משום כך? המעיל  את  להכניס מותר  מדוע  ואם ֿכן

הכנסת איסור את  דוחה  בעזרה  הבגד כיבוס  של  שמצות ֿעשה 

אסור ומכל ֿמקום  לא ֿתעשה ', דוחה  'עשה  כדין  טמא  בגד

ואין יותר  חמור  כרת עונש  בו שיש  לאו כי  כרגיל להכניסו

לעשות התירו  לא  רגיל  בבגד אבל לדחותו, מצות ֿעשה  בכוח

איסור על לעבור מתירה  בעזרה  הכיבוס  מצות  אין  בזה כי כן,

את לקיים  אפשרות  שקיימת כיון  לעזרה , בטומאה  הכנסה

קודם הבגד  קריעת  ידי  על האיסור  על לעבור  בלי המצוה 

לקורעו, אסור  כי זו אפשרות  בו  שאין  במעיל  ורק  הכנסתו ,

לעזרה . בטומאה  ההכנסה  איסור על לעבור מותר 

(iÎh ,a 'iq `"g zygxn)

ה'תשפ"א  טבת ג' שישי יום שנשחטו  בקדשים 'שאלה'

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëBàä ìk̈¨¥
¯ íéîc ú÷éøæ íã÷ ,íél÷ íéLã÷ elôà ,íéLãwä øNaî úéæk§©¦¦§©©¢¨¦£¦¨¨¦©¦Ÿ¤§¦©¨¦

.ä÷Bì¤

למלך' כתב)ה 'משנה  הרשב "ם(ד"ה דברי  את  הביא  (בבא :

שיש) ד"ה ב קכ, בהקדשבתרא שאלה  שיש  כשם  להישאל כי  (שיכול

בנדרים) שאלה שיש כמו הקדשו, את ולעקור שהקדיש מה על חכם גםאצל כך



v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ישאל  אם  כרת, עליו  שחייבים  למקדש , מחוץ  קדשים  השוחט

את עוקר  - הקדשו  את  ויתיר  פתח לו שימצא חכם  אצל 

מכרת . ופטור  למפרע  ההקדש 

בפנים קרבנו בשוחט למלך' ה 'משנה  הסתפק  זה  ולפי 

תועיל  בזה גם האם  - שלוקה  הדם זריקת  קודם  מבשרו ואכל

ממלקות ולפטרו הקדשו את לו  להתיר כדי חכם  אצל שאלה 

מועילה ראויה  שאינה  שחיטה  שזו בחוץ  בשוחט רק  אולי  או

שאלה . לו  תועיל  לא  בפנים , השוחט ואילו שאלה 

שהתוספות ארבע)והביא  ד"ה ב יג, כי (כריתות `xgכתבו
שאלה מועילה אינה  כהלכתם , הדמים  ונזרקו  שנשחטו 

כי שבגמראmcewומשמע  אלא  שאלה , מועילה  הדם  זריקת

א) נט, יכול (נדרים אינו כהן  ביד היא  התרומה שכאשר נאמר 

הקרבן דם שכאשר כלֿשכן  כן , ואם  הפרשתה , על  להישאל 

לתרומה דומה  זה  הרי  הכהן  שבידי  שרת בכלי  נתקדש  כבר 

כהן ביד עליה !epi`yשהיא  להישאל יכול 

חסד' ג)וה'תורת ס"ק נב סי' התוספות(או"ח גם  הרי הוסיף:

הואיל) ד"ה ב מו, הגזבר(פסחים לידי הגיע  ההקדש  שכאשר  כתבו 

הכהן ! לידי  שהגיעה  בתרומה  כמו עליו , להישאל יכול  אינו 

חסד' ה'תורת :(שם)וביאר

הדם שייזרק  עד באחריותם חייב  – מזבח (מעילה בקדשי

שם) וברשב"ם א על יט, להישאל ויכול כבעלים  נחשב  הוא והרי

כן שאין  מה הדם . זריקת  קודם  מבשרו  ואכל  ששחטו הקרבן

חייב אינו שוב  לגזבר  מסרם  שכאשר  הבית  בדק  קדשי 

יותר חייב  שאינו הכהן  ביד תרומה גם  וכך באחריותם,

עליהם . להישאל  בידו  ואין כבעלים  נחשב  אינו באחריותה,

לחלק : יש  ועוד

יכולים שהבעלים  הנאה , טובת  בהם  לו  יש – מזבח קדשי

קרובו  לכהן הקרבן את  לתת  כדי תשלום  נג,לקבל בכורות (רש"י

הקדש) ד"ה קדשיב ואילו  להישאל. ויכול כבעלים  נחשב  ולכן

הגזבר  לידי  שהגיעו לאחר הבית, הכהן)בדק  ליד אין(והתרומה

בהם . זכות  שום  לבעלים

ה'תשפ"א  טבת ד' קודש שבת בהקדש  חזרה אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øçà íà¦©©
øîàå Ba øæç ,íéîìL äéäzL åéúôNa àéöBäå Baìa øîbL¤¨©§¦§¦¦§¨¨¤¦§¤§¨¦¨©§¨©
dãìå éøä ,øeac éãk CBúa Ba øæçL ét ìò óà ¯ 'äìBò dãìå'§¨¨¨©©¦¤¨©§§¥¦£¥§¨¨

.øeac éãk CBúa elôàå ,Lc÷äa äøæç ïéàL ;íéîìL§¨¦¤¥£¨¨§¤§¥©£¦§§¥¦
התוספות כתבו תודה)וכן  ד"ה ב פא, אינו(מנחות שבהקדש 

לגבוה שאמירה  כיון  דיבור, כדי תוך אפילו  בו  לחזור יכול 

להדיוט. כמסירה 

הש "ך ה)והקשה ס"ק רנ"ה סי' כדי(חו"מ תוך חזרה  לענין  :

הגמרא  משווה  ב)דיבור , עג, ומכיון(ב"ק לעדות, תמורה  דין  את 

והקדש בתמורה  גם  כדיבור", דיבור  כדי "תוך  היא  שההלכה 

אין שבהקדש  הרמב "ם פסק  ומדוע  כן, להיות  הדין צריך

דיבור ? כדי  תוך  אפילו חזרה 

החושן ' ה 'קצות  ב')ומבאר  ס"ק כסוגיית(שם נקט הרמב "ם  :

בנזיר  א)הגמרא  אי(ט, בטעות  גם  לחול היכול דבר שכל

דבריו אם גם  שהרי דיבור , כדי  תוך אפילו  בו  לחזור אפשר

בטעות  נאמרו  מחזרתו)הראשונים  שמתברר ולכן(כפי חלו. כבר  –

עליה  להישאל אפשר שאי  ה"ז)תמורה  פ"ד נדרים אפשר(הל' אי

דיבור . כדי  תוך בה  לחזור 

מישרים ' כ"ז)וה'דובב סי' מועילה(ח"א אין  בהקדש  מבאר :

במחשבה  חל הקדש  כי דיבור  כדי תוך לעיל חזרה  הרמב"ם (כדברי

נדיב  כל שנאמר להביא חייב כלום... בשפתיו הוציא ולא בלבו "גמר הי"ב) (פי"ד

יביאה") החזרהליבו הרי דיבורו כדי תוך בו  יחזור אם גם  ולכן , .

חל  ההקדש  כי  ההקדש , מחלות  דיבור ' 'כדי  שעבר לאחר  היא 

לדיבור . שקדמה  המחשבה  ידי  על

והוציא בלבו שגמר  "אחר הרמב"ם  לשון  מדויק זה  ולפי 

ולדה – עולה... ולדה  ואמר בו  חזר  שלמים  שתהיה  בשפתיו

הכהן' 'ושב בספר  והקשה  בהקדש ". חזרה שאין  (סי'שלמים ,

בשפתיים ?יח) להוציא  צורך  ואין  במחשבה  חל הקדש  הרי  :

עליה חלה  שלמים  תהיה שהבהמה  בליבו גמר אם שאכן אלא

ורק דיבור, כדי  בתוך החזרה  תועיל אז  אבל שלמים , קדושת 

הוא בו שחזר  הזמן דיבורו שבגלל בשפתיו, הוציא  כאשר

מועילה . החזרה  אין - הלב מגמירת  דיבור' 'כדי לאחר  כבר

ורחל היא היפ"ה בנשי"ם31 האמור בשיר השירים32 

*( ראה ב"ר פע"ו, א. זהר חלק א דף קיט, א. קמז, ב. שער הפסוקים 

להאריז"ל תולדות כז, כה.

האבות  חיי  וכן   ,502  =  )402( בנשי"ם   +  ,)100 )בגי'  היפ"ה   )31

כנ"ל.

ענין  וז"ל:  קל  עמוד  תשט"ז  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ראה 

היפה בנשים )שיר השירים א, ח(, יפת תואר ויפת מראה, שמורה על 

שלימות העבודה בקיום רמ"ח מ"ע ושמירת שס"ה מל"ת. וזהו גם 

שהיפה בנשים הוא גימטריא ארור המן, שזוהי כללות העבודה דסור 

ברוך מרדכי, שזוהי  בגימטריא  וגם  ע"י שמירת שס"ה מל"ת,  מרע 

גם שהיפה  וזהו  קיום רמ"ח מ"ע.  כללות העבודה דעשה טוב, ע"י 

והו"ע  האבות,  חיי  שני  מספר  שזהו  תק"ב,  בגימטריא  הוא  בנשים 

הוא מספר שני חיי 32האבות33, מספר מט"ר, רו"ח, ט"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ריז

התכללות ג' הקוין, אברהם שעבודתו בקו החסד, יצחק בקו הגבורה, 

ויעקב בחיר האבות* הוא קו הממוצע, תורה, יושב אהלים )תולדות 

כה, כז( שכל זה נכלל בענין היפה בנשים, ע"ש.

32( שיר השירים א, ח. ראה תורה אור פרשת ויצא כג, ב.

33( ראה גם אור התורה שיר השירים ח"א ס"ע קלט. ח"ג ס"ע תתמו. 

עמוד תתנח. נ"ך עמוד צ. מגילת אסתר עמוד קפו. לקוטי לוי יצחק 

הערות לזהר בראשית עמוד פד. ילקוט לוי יצחק חלק א סימן קפב.

המשך מעמוד הה
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בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש
חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰··e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ - »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ ¯·Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.·ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰Ó‰·a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
el‡Â ,Ì‰ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿≈

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰3˙Á‡ dÈÚ . ≈ƒ»»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk ‰ÏB„b4Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ

ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡ ‰˙È‰»¿»…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .¯ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ Ô·Ïa LÈ Ì‡ .¯Lk -»≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡¯p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL ¯BÚ‰ ·wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òe¯t ,¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום
מהלכות  ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ e·wpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ¯‡LpL‰ÈhÁ e¯˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È¯‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈ¯ÒÁ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ¯‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰È¯˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰¯Lk - ÌÈ¯˜ dÏ LiL ‰·˜ Ï·‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL ¯BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï·‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ·f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰·˜ ÏL ‰Â¯Ú‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜¯t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ ·f‰ L‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«
‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .¯ˆ˜ ·f‰ ‰È‰ Ì‡ .¯Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»

ÈzL C¯‡ :‰ÏË·e .¯Lk - ÌÈzL ,ÌeÓ - ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ ·Ê .¯Lk - LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ - ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ .¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«̄¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,¯Lk - ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ Ï·‡ .·f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח, עצם יש בזנב
מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני 8)לגמרי, "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה
שאין  צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי" מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚¯ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚¯9‰l‚Ú d˙Ò¯t ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰Òe¯Ùe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .¯BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

¯OaÏ ·B¯˜ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו
שבשני  אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי  להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ולא
למום.

.Â‰Ó‰·a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚ·LÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôa¯w‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz - L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15¯Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈

Ôa¯˜Ï16‰cÙ BÈ‡ -17„Ú ‰ÚB¯Â Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«
Úe·˜ ¯Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ¯‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆

dÈ‡ - ¯·BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»
˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני רועד "כשהוא
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רע".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים

כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם
ולא  המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין

גמורים. מומים שאינם לפי מום 18)במדינה" כלומר,
וקבוע. על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות

יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈ¯·BÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡20el‡Â ,‰Ó‰··e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ ·¯b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙È¯ˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„¯BiL24ÔÈÚe·˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈ¯ÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe·˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין

קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע.
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa¯‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰Ó‰·a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ¯„ ¯Á·Ó :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,¯Á·n‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
¯ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ Ô·ÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ¯˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
¯OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ·¯˜ ‡Ï - ÌÈL„wa el‡Ó34eÚ¯È ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡¯È - Ô·È¯˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ¯‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי "מבחר 30)אף להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו

גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו שוחטין 34)ולא "אין
במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן

ולא 36) למצוה הוא שכתוב, [נדריכם] נדריך "דמבחר
לפסול".

.Ë‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe·˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜ ‡Ï -…¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני פי על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙B¯ÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È¯‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ Eˆ¯È‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰·È¯˜‰ :¯ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈ·ÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.e¯·wÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב,

.‡È‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙È·Ï ‡ˆz BÊ È¯‰ - ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰È¯·È‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯O‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰Ù¯Ë dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
Û¯O˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔB¯qÁ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

- ¯˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
¯ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt - ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי".45) כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה

.·ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe·˜ ÔÈ¯ÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„B·e .‰‡¯ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa¯‡ ÌBÈ·e ,Ba eLÈb¯‰L ˙ÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡¯ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈ·e ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ - «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡¯‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט.)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י
ובאמצע  שמונים ובסוף שמונים בתחילת (שבודק שם

מ). יום שהוא פסקה 47)שמונים ושוב השמונים באמצע
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe·˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰n·e48ÌÈ·OÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ È¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú ¯„‡ L‡¯Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

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



פז gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - elqk f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈL·È ÌÈ·OÚ50ÏeÏ‡51‰‡t¯˙ ‡ÏÂ ,È¯Lz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ el‡ È¯‰ -52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף.49)אלו. חדשי במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ. חדשי במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח, כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע, מום והוא

של  ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח: בכורות
זה  הרי גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח, כך ואחר יבש אכל נמי ודגשמים קבועים).
וחצי  אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈ·OÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙¯‚B¯‚k ?L·i‰ ÔÓÊa ÌÈL·È‰Â53¯˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡¯ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈ¯ˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙¯zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙¯Á‡ ‰Ó‰·e ‡È‰ ‡l‡ ,dc·Ï59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe·˜ el‡ È¯‰ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰·¯˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי  אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי
רק  שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום
קודם  שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי יש שבזה הגמרא כדברי אכילה,

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק לט.56)אכילה שם
מעליא  ודאי שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי". שתייה לאחר כשערי, קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק. הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי 61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk ¯„‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk L·i‰ ÂÈ¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

¯„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,¯i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ˙¯‚B¯‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dc·Ï ‰˙È‰L B‡ ,‰¯eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ ,¯ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈ¯·BÚ B‡ ÔÈÚe·˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰ - ‰‡t¯˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
ספק  הוא כך משום הספק. נפשט ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ¯·ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ Ú¯ÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe·»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL ¯Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙ¯Ó67Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
מכאן  או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל משמואל,
אמרת  אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא
לא  מומא הוי ולהבא מכאן ואי מעיל, מומא הוא למפרע

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני  שנפדה כיון ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי בדיקתן שלאחר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יונה,1) ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין
המקדישם.

.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰·˜p‰3‰Ó‰·a ‡l‡ '¯ÎÊ ÌÈÓz' ¯Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa4Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb L·iL ÛBÚ5- BÏ‚¯ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ¯eÒ‡6ÏÏk ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa¯˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
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נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל זכר, ולא
ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח: זבחים (רש"י שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף". כל ולא יא.7)העוף" הלכה פ"ב, למעלה ראה

ממה 8) י, הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי
או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר

משנה). (כסף בעוף גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.·ÌÈ¯Bz9ÌÈpË˜10‰BÈ È·e ,ÔÈÏeÒt -11- ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

·e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt - ‰Ê·e ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ¯˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈ¯Lk ‰BÈ È·17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

B¯wÚ ÌB˜ÓÌc18e·‰ÊiMÓ ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Bz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב

שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב. הכתוב 13)בחולין השמיט לא כולה, התורה ובכל

"בני" פעם אף כתב לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת
תורים  כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה שם 15)יפה

שבני  יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני
נפשטה  ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא,

מכי 16)ב. וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא שם
יונה  בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס

משנה). (כסף שמיט 17)הנכונה" "מכי שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ הציהוב.18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י: ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי
כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚B¯c‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ -23C¯cÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰·˜ ˜ÙÒ ¯ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙¯Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
- ‰ÓÈÓ˙ ‰·˜e ÌÈÓz ¯ÎÊ :¯Ó‡ ˙Ba¯w·e .¯Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰·˜ B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ"ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה

הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך אבל ח.
אחרי  (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי בטומטום פסק
מה  כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק ובאנדרוגינוס לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס
ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ' בספרא אליעזר ר' כדברי ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף. שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי
בגמרא  שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס, מחלוקת חסדא רב "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס

למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ ¯qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30¯BL :¯Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú - ÊÚ B‡ ·OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ O·kÓ ·¯ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31- „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ë¯t32¯qÁÓÏ Ë¯t - ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ë¯t - Bn‡ ˙Áz .34¯Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב שהוציאו
קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, ח,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי
(הר  או ד"ה לח: חולין ותוספות שם קמא  בבא ראה

שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ¯ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,O·k ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt - ¯Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe·˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe·˜ ÌeÓ ÏÚ·k¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט ורבינו ילדה". ואח"כ שנשחטה או
שמים  בידי שבמיתה משום בכסףֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק קמב:), בתרא בבא (ראה אמו לפני מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
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הלכה  בכורות מהלכות בפ"ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב: בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט – מ"או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה. מן
בחוץ, עליו לישחט לענין אבל לכהן, ליתנו חייב כי אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני מקצת בו שיש הנדמה, נחשב
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י וראה המזבח, על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ"או נתמעט והוא חר,

.ÂÚ·B¯‰ ÔÎÂ40Úa¯p‰Â41‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„·Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È¯‰ - ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :¯Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk -46‰¯·Ú·e .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :·È˙k ‰¯Ê ‰„B·Ú·e .¯Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :¯ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49- ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

Ú·B¯k Ô‰ È¯‰50Úa¯ B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר מן 41)כגון שנרבעה בהמה 
פי  על או אחד עד פי על ונרבע שרבע "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י בפיה"מ, (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח.). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח:). בתמורה (רש"י זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי הפרישוה
פ"ד  להלן וראה לד), סימן פ"ב קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ"ח  כח. תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ'46) (שם בברייתא כי אף כח: שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב) ועמ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע, רובע להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"
כי  ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל

המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע: בדפוס
רוקח). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה

לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע"פ או אחד עד ע"פ
ב). הלכה פ"ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי רק

פ"ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף רובע אין שהרי כן, כתב
א). שם.51)הלכה פ"ד להלן ראה בעוף, ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח: בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע שלמד ישמעאל ר' לדעת כי ויתכן הנוגח".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ"משחתם",

הצאן"לעני  "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן

כרובע  "שהן לכתוב רבינו הוצרך ולכן נוגח, להוציא
המוריה. בהר וראה ונרבע",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡¯53BÈ‡ - Ô·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,Ôa¯˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙¯‰Ê‡ ‰L¯t˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï·‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ - „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa e¯Ó‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי בדפוס
כמבואר 54) השחתה", – מ"השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח, הלכה פ"ד להלן ראה
כלב.56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק. לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח. לפי 58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב"ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ"ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰62˙Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿«»ƒ««

‰ˆ¯È ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙Ú·L ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ ¯qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«

ÏeÒt65‰˜BÏ BÈ‡ - B·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,66ÈtÓ , »ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôa¯w‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס.60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף נראה – הבהמה" מן שנקריב קרבן "כל
שכתב  ט הלכה להלן נראה וכן השמיני. היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני – זמנן הגיע שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב וכן זמנן". הגיע שלא יונה "בני גם
מהלכות  ובפי"ח בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח: הלכה הקרבנות מעשה
שבני  הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך
בפ"ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה מסכת 62)כב: ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה

יאֿיב. "שבעת 63)הלכה כט) כב, (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים
פ:65)ח. ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



gafnצ ixeqi` 'ld - dcear xtq - elqk f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעובר  לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו – השמיני יום שלפני זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈ¯Bz69ÔÓÊ ¯qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ,71ÏÚ·k Ïk‰ - «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««

ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡ - Ô·È¯˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ
.‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôa¯w‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב.69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני כת"ק
ה"ח. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב הלכה למעלה יונה 72)ראה בני כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כיֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי
מן  "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים

.ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰Ù¯Ëe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ·‡Â77Ô‰ È¯‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa¯˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚ·k ÔÈ‡Â .‰ˆ¯iL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa¯˜79LÈc˜n‰ Ï·‡ .80„·ÚÂ ‰ˆ˜Óe Úa¯Â Ú·B¯ »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯ÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ ¯qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯·BÚ81e¯‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ"ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני מין הם הנ"ל החמישה כח:80)אבל תמורה

(81– למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,
המוריה. בהר וראה ב. הלכה פ"א למעלה עיין קבוע,

ח.82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,¯OÚ83¯Á·n‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ¯·‡ ¯qÁÓe85‰Ù¯Ëe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88Ú·¯Â .89Úa¯Â .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„·Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93¯ÈÁn‰ .94ÔÓÊ ¯qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסףֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח.84)למעלה הלכה פ"ב למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה

ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף דופן יוצא בכלל הוא והרי לידה, זו

ראב"ד).

.·ÈÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Ba¯a „Á‡ ·¯Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ - ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈ¯zÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„·ÚÂ ˙Úa¯ „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח.96) ובתמורה ע: בזבחים הוא 97)משנה מי ניכר ולא
למזבח.98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי, איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום),

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È¯‰L ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï·‡ ;‰È¯·È‡Ó ¯·‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L ¯Á‡ B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ¯Á‡ ‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ ¯Lk d„ÏÂ È¯‰ -102‡È‰Lk ‰Úa¯ elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰¯aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úa¯ƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
¯zÓ d„ÏeL104‰Ù¯Ë ˙ˆÈa ÁB¯Ù‡ ÔÎÂ .105¯zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח. אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב לדעת

אין  רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי שם
רבנן. דברי ולפי נחמן, רב של הלשון 104)הראשון לפי

השני  הלשון ולפי הכל, לדברי הוא נחמן רב של הראשון
רבנן. לדברי אלא זה שנולד 105)אין אפרוח כלומר,

טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם
נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח שאין מפני בזה,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈ¯zÓ ‰ÈhÁ - «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈ¯zÓ108ÈÈL¯Îa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„B·Ú À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙¯zÓ - ‰¯Ê110epzL È¯‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ.107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח, איסורי של לוולדות נדמו כלומר,
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כאן  ואף נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח, הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי הנקרא זרע
תרומות  מהלכות בפי"ב וראה רמ.). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב כי אף
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי – דאסירה?" נמי הכי עבודהֿזרה, כרשיני

למזבח. מותרת עבודהֿזרה בכרשיני בהמה המפטם כי

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˙Ba¯w‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ Úa¯Â Ú·B¯ ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„·ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ ¯L‡ Ìe‡È·‰ È˜ÏÓÚÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Á·Ê ÔÚÓÏ ¯˜a‰Â Ô‡v‰ ·ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב: זרה מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ"ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי. מן עולה קרבן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע רובע משום נפסל ומתי
כלב. ומחיר

.‡Úa¯pL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„·Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰ - ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי "בעי ב: פה, בזבחים אדם. עלֿידי
בעופות, נרבע יש כי ופשטו בעופות", נרבע אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע למעוטי – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות ' (וראה
רובע  עוף שאין בעופות, שייך לא שרובע מפני "שנרבעה",

שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ"ג למעלה ראה
העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף
ספר' ('קרית כן העוף אף במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע ב: פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי  התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע עא, וזבחים א. כח, תמורה ראה

.·ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È¯‰ -7ÔÈÏ˜Ò8Ô¯O·e ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a ¯eÒ‡9ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L el‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dB·bÏ10e¯Ó‡ ‰n·e .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„·Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ

„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח, תמורה א. מא, בכורות ראה
ב. נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע עוף שאין רובע לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע ברובע שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי פי"א קדושים ב'ספרא' ואמרו
"וכי  כח) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח
שור  "אחד שם דרשב"י במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי אמר אבהו רבי ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב"ק
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט כדרך הכתוב לך שיפרט עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע רובע

שם. בריטב"א ראה שהמית, ב 10)משור ע, זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח, תמורה

ה"ו. ופ"ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי, "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי נאמן", – שותק והלה נרבע
וראה  (כסףֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק,

קיימי. מזבח לגבי לאו ד"ה שם רש"י גם

.‚˙‡ ‰˙ÈÓ‰L „Ú ‰eÁÈb‰Â da e˜ÁOL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¬»¿ƒƒ»«∆≈ƒ»∆
‡È‰L ÈtÓ ,ÁaÊnÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì„‡‰»»»¬≈¿≈»«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆ƒ

‰Òe‡k14Úa¯ B‡ Ú·B¯ ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»
dÚ·¯L Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿

„Á‡16ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa Ï‡¯OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„·Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚ·¯e ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡ - ‰Ó‰a‰ ÔÓ Úa¯pL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úa¯p‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úa¯p‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק ושמואל, רב בזה נחלקו - ב מ, בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסףֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס, היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי"ב) פ"ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס, היה הפעולה

המוריה'. ב'הר תחלה 15)וראה ופירש ב"רובע" התחיל
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בסמוך. להלן יפרש רובע ואילו בפחות 16)"נרבע", אבל
מה.). נדה (משנה, למזבח פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה

שהרי 17) ה"ב), למעלה (ראה עדים בשני רבעה אפילו ובזה
מהל' בפ"ט (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע הגוי
אסורה  לגוי הנרבעת שאף זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט"ו) פ"ג למעלה (הובא ב כב, זרה בעבודה הוא למזבח,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי
ולא  מוקצה משום ולא נרבע משום ולא רובע משום לא
למזבח. אסורה – רבעה שהגוי ידוע שאם הרי נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע, ובדפוס וויניציאה, רומי בדפוסי הוא כן
רוקח'. כאשה,19)ב'מעשה במצוות שחייב כנעני עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי ואם
"בת 20) ב: מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע כנותן מכן פחות
כשם  כי רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף שם ב'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב, בהשגות אמרו הראב"ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח", גבי מעל הבהמה
גבי  מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע הוא האדם אם רק כי נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע בהמה הוא הרובע אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע שבמשנה 21)מבן אףֿעלֿפי
סובר  – הרובע הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב"ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈ¯Ók‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ da e„·ÚÈ B‡24ÌÈ¯·„a Ï·‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»

עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט.) (תמורה יצחק רב אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ"ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי (5 469 עמ' (צוקרמנדל
וכפי  (26 555 (עמוד פ"ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב"ד שם. ברש"י ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני  הפירוש וכפי מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסףֿמשנה. ועי' לשם 24)שברש"י. צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,B¯·Á ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»
- dLc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»

ÁaÊnÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆
B‡ B¯·Á ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ - LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰L ¯Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L ¯·„ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆

משל 27) ובין משלו בין "הנרבע שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני בין חבירו,
מזבח". לגבי פסול - ברצון ובין באונס בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ' פ"ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע,

שלו 28)ספר'. "(מ)מוקצה פ"ו, סוף זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס ווין בכת"י הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,B¯·Á ÏL ÔÈa BlL „·ÚL ÔÈa ,„·Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰Ú¯ÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e¯‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ba30- „·Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»

ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ „·Ú33,¯eÒ‡ ‡e‰ - ‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»

ÁaÊnÏ ¯zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס מזבח, לגבי פסול -
ב'חסדי  משנה' ב'כסף וראה בסיפא, שכתוב למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב'יחוסי דוד'
ובין  באונס בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ"ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס",
שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף שמחלק כמו ולא לאסרה", כדי מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ"ח למעלה פסק רבינו שהרי מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף כי
דברי  על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע"פ "הנעבד כי ה"ג) פ"ז (כלאים ה'ירושלמי'
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי להדיוט
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי לגבוה", נאסר הט"ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ"ג 30)שמח', למעלה
ומה 31)ה"י. הוא וכו' "הנעבד א: כח, תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב כסף כגון שעליו מה כלומר,
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וזהב 33) כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט,
להדיוט  שאסור ומכיון כח:). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח. (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט.) ותמורה צ: חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי אף צמו,
מן  שנמעט למזבח, אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ"ח
היה  לא אם אפילו זה ולפי ה"ו), פ"ג למעלה (ראה הפסוק
אסור  הוא הרי אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח.
למזבח, אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב כסף מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב הכסף שגם משום
כי  מדבריו, נשמע מותר. הוא הרי – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב הכסף

למזבח. עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח, תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê¯‰Ï ‰ÂÁzLn‰35¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈ·‡ È¯‰ -37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ¯‡a Ú·Bp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È¯‰ - «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰¯L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Ê‚ ‰pnÓ42- ‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚·Ï ÏeÒt dlL ¯Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙B¯ˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È¯˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ È·e ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי להלן שכתבנו מה לפי
שלו. כי 36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט,

אףֿעלֿפי  אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי בעיית והיא ההר, מאבני מזבח
מותר  (אם למזבח מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח מהן לבנות
אסור  להדיוט, בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט) כג, (דברים דכתיב לגבוה, במחובר
שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב, ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט, בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע כלומר,
ברשות  נובע אם אבל לשדותיו, מחוץ יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט.), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואףֿעלֿפי  שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי ה"ו, למעלה רבינו פסק שבבהמה
איסור  שהרי כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח'). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי וקמאי
לדברונא  דילמא או שם) רש"י – להם הלכו והרי השתחוה,

והרי  השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק ומספק נפשטה, ולא שם) רש"י – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסףֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב כמו הורצה שבדיעבד כתב,

הי"ב). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי

ה"ח). זרה עבודה מהל' (פ"ח להדיוט בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב: פ"א ביכורים 'ירושלמי'

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
C¯ÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ˙ÈÏ‡¯OÈ54Ï·‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56¯zÓ dp˙‡ -57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯zÓ dp˙‡ - ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני להלן להיות צריכה ה"ח שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח.50) אסור זונה אתנן כי ה"ז, פ"ג למעלה ראה
א.51) כט, תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב. כט, תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי וגו' זונה אתנן תביא "לא יט)
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) יח, (ויקרא
הכי  בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי

במשנה. - ב סו, בקידושין ראה כט,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי עבדי, אצל שפחתך
דברי  כי יצחק, רב בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי, בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי ה"י), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי לפי והוא שרי", מישרא לעבד שפחה "והא
אין  אביי דלדברי - ב כט, שם ורבא אביי של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי היא אם אבל קידושין , בהן
בחייבי  שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי  אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק אסור. אתננה ישראלית זונה אף אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי
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וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר
לכהן. אף לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא

כרבי 57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי
שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון

לו). הבאות ד"ה שם רש"י ועי' שם, (תמורה ורב וכרבי

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk - ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60¯eÎf‰Â .¯eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È¯‰61Bp˙‡ - ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
¯eÒ‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאףֿעלֿפי 59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אףֿעלֿפי  לאוין, שבחייבי ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב'כסף וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי 62)הבא שם, תמורה מס'
זכר 63)רב. לדבר, ראיה שאין ואףֿעלֿפי רבי. דברי שם

להפך" ותהי לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי  שאין נשמע "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê ¯·„ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - È¯·Ú‰ Èc·Ú Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ·e ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·e ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ64¯‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ‡¯Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי, אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי
שמואל  אמר וכו', שרי משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי בעבד וכו' יצחק רב בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ"ג רק לא כלומר,
בכל  וחייב העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי
אנשים  בשני אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי
עבור  אתנן נתן ואחד השני, עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני בעילת

כסףֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי חשוב ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈ¯eÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk - ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a¯‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67¯Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«
‰ÈÏÚ ‡B·iLk - CÈÏÚ ‡B·‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»

¯Ò‡È68- ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ez·È¯˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
¯Lk69[.d˙·BÁ È„È ‰‡ˆÈ - Ôa¯˜ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ Èˆ¯zL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;71dÈ‡ - ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»

dlL BÈ‡L ¯·c ·È¯˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי  שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי,
לא  מאה, לי מה חד לי מה אסירי, דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח דכולהו מאה, לה ויהיב חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני הכי אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי אמר למפרע? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק הרי סג.), סב: זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי 70)למעלה אימתי כלומר,

קנוי  יהא לא אותו תצטרכי לא ואם מעכשיו, לך תקני לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש
ברשותו", כל אף ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.·È‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck ¯Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡a74‡·e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

ep·È¯˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È¯‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77·¯˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ¯ - ·¯˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי להדיוט", כמסירתו

ספק.77) שהדבר רבינו 79)מספק.78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ"ז להלן ראה הקרבנות, בעניני הספיקות בכל

ה"כ. ומוספין

.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ ¯Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡¯OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
d¯ˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È¯‰ - ÈBÏt ÌBÈa83dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡·e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף גם קונה הגוי שהרי כלומר,
וכיון  פח), בהערה ועיי"ש הי"ד, ומתנה זכיה מהל' פ"א
הטלה  את קונה היא הרי זה, בטלה לי הבעלי לה שאומר
אתנן  זה והרי זמן לאחר הטלה את לה נתן כי אף זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
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ה"א). מכירה מהל' בפ"ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או
ה"ח). ומתנה זכיה מהל' (פ"ד לו קונה אדם ראה 83)של

עליה  "בא בברייתא: - ב סב, זרה ועבודה א. כט, בתמורה
לה, יהיב "מאי שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט: (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני  יום עוד אם לה ואמר אפותיקי, לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב, זוזי לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס שם, זרה עבודה 'מאירי'
אלו  כי (והוסיף ב יד, קידושין ב'מאירי' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס וכן שם, זרה עבודה ספרדי בכת"י הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„È¯ÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ·¯˜Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È¯‰ - Ôa¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
¯Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב.85) מחיר הוא זה אי הט"ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר ב. ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט"ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
¯·kL ,ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈ·Ú ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï - dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰¯Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï - dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dB·b Ô‰a94¯·c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï - BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡ - »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈ¯eÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê ¯·„ ‡e‰ ‰Ïa˜ È¯·cÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת כי נדר,
כלב". "מחיר בשינוי הי"ח להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי"ב. פסח קרבן מהל' בפ"י ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
תלמודֿ וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר

יהיב  כי אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי פסחו, על בממנה הושעיא רב אמר
מכדי  משה, החייהו ד) יב, (שמות משה" מהיות הבית ימעט
אין  שאם מקח מכדי אף אומר, רבי מקח. מכדי ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ, בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי שרבה - א
ובמצה  הפסח, לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ"ד רבינו ופסק וטלית, חלוק במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי ולא כחכמים הי"א פסח
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב
זו  ברייתא כי נדר", "לכל הפסוק מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב במה רבינו וכוונת דרבי. אליבא
שיש  וחגיגה פסח שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי זה אין – כנ"ל) (רבי, ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסףֿמשנה ועי' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ"ה כמבואר רשות, ושינוי ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני תורים

הנתינה.98) לפני שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב ל, בתמורה

גבי  על קרב בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי מוקדשין לה נתן אסור, המזבח
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי
פוסל  המום שאין עוף עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף", את להביא נדר, לכל יט) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי  עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי  לכך, ראיה ועוד רוקח'). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
(לחםֿ מוקדשין בעופות מדובר כי עלֿכרחנו אלא עליהם,
הם  במשנה "העופות" כי מפרש הראב"ד אבל משנה).

שם. רש"י פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,
אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל

(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?·Ïk ¯ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê ·Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102·Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙B¯eÒ‡ Ôlk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח.101) אסור כלב מחיר כי ה"ז פ"ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב שמחליף והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב. חליפי זהו כלב, "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י דמים (כסףֿמשנה).103)היינו הוא פשוט
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הכלב  שכנגד שעשרה בהי"ז, להלן שנאמר ממה ונלמד
המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
·Ïk‰ ÌÚL - „Á‡ ·ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈ¯zÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰¯OÚ‰ Ï·‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ - ·Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ¯˙È B‡ ·Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

B¯ÈÁÓ ‰È‰ÈÂ ·Ïk‰ „‚k ‰¯OÚ‰ ÔÓ107Ô¯‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈ¯zÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈ¯eÒ‡ Ôlk ‰¯OÚ‰ È¯‰ - ·Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב. בחלקו שנפל זה שהרי 106)שנטל במשנה. שם

הכלב. חליפי "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח אסור הוא ורק הכלב",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ"ז ברירה אין שבדאורייתא פסק רבינו שהרי
ה"י. בכורות מהל' פ"ו בלחםֿמשנה ועי' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב שכנגד וכלב, תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי חדא "ניפוק הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב דמי דטפי כגון עסקינן במאי הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב ששוה היתר =) טיפונא והאי מינייהו,

כלב. למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי האחד)

.ÁÈÌÈhÁa ·Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,¯ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÏÒ eOÚÂ111·Ïk Ô˙‡ .112¯ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈ¯zÓ -114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈ¯zÓ - ·Ïk ¯ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï115ÏL ÔÙeb Ï·‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È¯‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew¯ ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
¯„117.ÌÈÚew¯‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט"ו למעלה וראה שינוייהם.
בכסףֿ וראה הי"ב. פ"ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם

ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב על בא כלומר,
ל.). במשנה שם רש"י (ראה באתננו טלה הכלב לבעל

לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,
שם). רש"י ומחיר 114)(וראה הכלב "אתנן במשנה: שם

– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי זונה,
ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח שאם

שמותרים  קלֿוחומר ובהט"ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו
(כסףֿמשנה). הבית שם.116)לבדק בברייתא, כחכמים

(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא
עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית

(לחםֿמשנה).

ה'תשפ"א  כסלו כ"ח שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאיסורם 1) למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר

שהוא. במה

.‡¯B‡O2L·„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡4ÏÎa Ô¯eq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯‡O ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôa¯w‰ ÌÚ Ô¯ÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa¯˜ ÌLÏ6¯ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - Ô‰lL ˙·¯Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - „Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa e¯Ó‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי 2) על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם
"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי.4)דבורים. במזבח אלא חייב אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין
כשההקטרה  והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף עצמו בפני דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני במנחות 8)שאור כרבא

אביי  אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי  מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין
דאמרי  כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון.

.·‰ÏÒÙ - ˙¯Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ¯ÈË˜‰10‰˜BÏ -11‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע
מפני  אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין
היה  אילו שם בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
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לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן
משנה). (כסף שבהיכל,10)בריחה" הפנימי המזבח על

יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,
על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח
קטורת  עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L·„ B‡ ¯B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈ¯Ï eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï·‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈ¯Ï - ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰¯Ë˜‰Ï13Ôa¯w‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oa B‡ L·„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ -14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב. אלא 13)עצים, חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15¯OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ È¯ÈMÓ B‡17¯˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
¯ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L·„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
L·kÏ23ÔÈÈe‡¯ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ - «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - Ôa¯˜ ÔÈÈe¯˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰¯Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
¯ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח, בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי
לכהנים". נאכל והשאר המזבח על כולו הקומץ

המנחות.18) כל כשיירי לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי  לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו
ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן
מאי  קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו
כי  רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו
דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר

עקיבא. כרבי ופסק כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי
המזבח. לגבי קרב ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי

כהונה.22)לכהנים. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי
חטאת  בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו, איכא העוף
מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי רבינו ממה 23)ופסק כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי אף
הרי  לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי  אבל אליעזר לרבי אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות  עקיבא

חייב". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰¯eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï27ÏkÓ ¯·c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
¯Oa ÔB‚k ,‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ È¯ÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È¯‰ - ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL ¯·c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

e¯ÈË˜z Ï·a B˙È¯‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף לדעת
הוא  הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח על דווקא
לדבר  ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש,
גבי  על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי ופסק

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל פי 28)ודבש, על אף
כרבי  ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰29- ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙·¯˜‰ ¯eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰¯B‰h‰ ÔÓ :¯Ó‡ È¯‰L30‰¯B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
·¯˜‰31ÌLk - ·È¯˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙·¯˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e¯‡aL32Ï·‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa ¯·BÚ - ‰¯B‰Ë ‰iÁ È¯·È‡ ·È¯˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
e·È¯˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה

תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש
לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין
יעקב  רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
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וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי  משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ:

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי 33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי רבינו ופסק ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי  החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt - Ôa¯w‰ ·È¯˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ ·Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :¯Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

¯Lk Ôa¯w‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
d¯Oa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈa¯Ï ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :e¯Ó‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙¯tÎÓ dÈ‡ -≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :e¯Ó‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי  שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן
לא  קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא

גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי

.ÁÌ˙Ò d·È¯˜‰Â B¯·Á ˙ÏBÚ ·Bb‰39da e¯tk˙ - «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡40Ï·h‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
¯ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÓ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰¯·Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï·‡ ,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï - ‡È·‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח.45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈ¯eka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡È·Óe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49·BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי 47)בשתי "קודם סח: מנחות במשנה
אחד  נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט
יום  מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ ·¯wL ¯·„ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈

ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈
‰ÙÈ ¯Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡¯˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆

BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ¯·‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ ¯Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«
„Á‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54- ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»

¯Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין
שהרי  מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.),
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שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני  הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי  שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש

יג)52) ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים
וזה  יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כאן, משנה
אפשר  אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח בלא
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי מליחה). מצוות לקיים בכדי

מליחה,55) מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח לא אם גם כשר הקרבן אבל

.·È‰˜BÏ - ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa ·È¯˜‰56‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
- ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ¯‰Â ¯Lk Ôa¯w‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa ·kÚÓ58˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב
קרבן? בכל מלקות לחייב לו מנין כן ואם וגו', מלח תשבית

מלח,57) תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע "כן
לעכב". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט

בלבד. הקומץ את (כסף 59)אלא לעכב" ודאי "שמשמע
שהחזיר  מקום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב
וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה
הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,¯eaˆ ÏMÓ - ˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡È·Ó „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ

Ba¯˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL·e .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ
ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61L·k‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡¯·e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…

˙B¯BÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ
ÌÈL„w‰63.ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÁÏBÓ L·k‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ

˙BÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡¯·e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»
.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙ¯Op‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב דקדק
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי

המלח". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי

למזבח. עליו לעלות כדי מזבח, של לדרומו בנוי
מולחים 63) שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,

בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות
הפרוה. בלשכת אלא המלח,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי וכן

.‡a¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¯Á·Â ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Á·Â «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL - Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
ÔMÚÓ ÔÈiÓ ‡Ï ÌÈÎÒ ‡È·È5‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ ‡ÏÂ ,6, »ƒ¿»ƒ…ƒ«ƒ¿À»¿……∆∆ƒ¿ƒ»

ÏÏ·È ‡ÏÂ7BÁÈ¯L ÔÓLa8Ú¯ BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ"ג ח. הלכה פ"ב א, הלכה פ"א למעלה ראה
יא. הלכה פ"ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ"ב וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב"ר יוסי "רבי במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואףֿעלֿפי ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב"ר יוסי כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף עליו חולק אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י). למתקן" כדי אותן מעשנים
היין  אותו ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב:
הזה  המום הרבה ואירע מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי"ט  על וההגהה התוי"ט ולפי המערב". ביינות אצלנו
לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פי' רבינו: בדברי צ"ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע), ריח

ט. הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע ריח ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה

.·‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÔÎÂ10‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á· ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ¿≈¬≈««¬»»…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿…
- ÁÏ ‡e‰Lk ÚÈÏ˙‰L ıÚ ÏÎÂ .˙ÚÏBz Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆««¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿∆«

ÁaÊnÏ ÏeÒt11ÌB˜n‰ ˙‡ ¯¯Bb - L·È ÚÈÏ˙‰ . »«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»≈≈∆«»
‰¯È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡È·È ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ

ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח", לגבי
– היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי
וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י),
למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
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עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"ט מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע בן אלעזר רבי קטז: וזבחים כב. מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף הדיוט, בו נשתמש שלא מזבח מה המזבח, על

הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰·k ÌeÓ ÏÚ·Ï ÌÈÓBc19ÏÚ·k ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

המשנה14ֿ) ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט.15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה ראה
ב.19) הלכה פ"א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי  מ"ה: פ"ד לכתובות הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב
מכת  אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק
לאו  באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ"י  א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰B·l‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙¯L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡ - ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk - CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,C¯Ú ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק: במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה
חיים  שעופות לפי שרת", וכלי והלבונה והעצים "העופות

מקבלים  אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי ח), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב
וראה  ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï·‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡ - ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da ¯Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡È·nL ,¯ÓBÏ - ≈«»««»«∆≈ƒ«»

- ˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ - ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙ¯BOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯ÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי
הרי  וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי שהרי לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי אלעזר 29)זה כרבי
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים
מקצת  משמע "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף,
רש"י  (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף יפדנה

שם). צב.32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי בבשר 
ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ט (להלן רבינו כתב

בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב. בזבחים
במקום  במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה
שם  כרש"י ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô¯‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿
[˙B¯‰Ëa ¯‡a˙iL38- ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â Ô¯‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»

- e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿
eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ"י במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים
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שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב השילוח ממעיין ממלאין
ומאירי). (רש"י בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי עד במקוה, והשקיען בכלי המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ב עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ"ט  סוף ובירושלמי ח. הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי היו ואם חג, מי אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי שרת" בכלי שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי אנן אף רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י

.ÊÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎ¯Bc - ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈ·kÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈ¯Lk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי "על
את  עושין הם והרי שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני  בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף משקין, מטמא
ואין  רביעי נעשה שלישי אין וכו', שלישי הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ"ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף מהן היוצא המשקין אין
מן  כי אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי 43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי, הטומאה מגע

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚ¯fL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰¯˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ÔÚ¯Ê elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈ¯Ê ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰B·l‰Â47Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰B·l‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»

לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אףֿעלֿפי
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסףֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי שם), רש"י (ראה מו: ובזבחים

שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי לומר צריך זה, ולפי
– יאכל" לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ח רבינו שכתב ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי יב, הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי הרי – לוקה בכלי שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏM·Ó‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï·‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙È·a ÚeËp‰ Ì¯k ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏ·f‰ ˙È·a59Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„·Ú ‡lL Ì¯k ÔÈÈ B‡61‡È·È ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk - ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק "כשהוא ופירש"י פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי רבינו, ובדברי יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב שהרי השני, כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום, ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק, רבינו חילק שלא זה ומתוך מתוק.
ולא  השמש, מחמת מתוק לבין עצמו מחמת מתוק בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י.

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי  היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי) (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע) ריח
המערב" ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי"ט  שהגיה מה לפי שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי"ט, על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס". דפירי חוליא מאיס, לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק מחלק שלא רבינו אבל במתוק, המדובר רש"י
ודאי, שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף
בו  נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא

לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן
"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים

הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",
השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש

יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, תוספתא 54)בלשון
צז: בתרא בבא גם וראה פ"ט, שזה 55)מנחות תירוש יין

הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה
הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
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מגיתו  יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ"ז  ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב
לפי  טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ

ההלכה. בסוף להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע" שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יחֿיט). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ"ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt -64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
‡˙ Èab ÏÚ‰65ÌÈÎÒÏ ÏeÒt dÈÈ -66ÈtÓ , ««≈¿≈»≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÎÒe Á·Ê :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .BÁÈ¯ ‰pzLpL67‰Ó - ∆ƒ¿«»≈¬≈≈∆«¿»ƒ«
‰pzL ‡lL Á·f68epzL ‡lL ÌÈÎÒ Û‡ ,69. ∆«∆…ƒ¿«»«¿»ƒ∆…ƒ¿«

ארס.63) בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח",64) לגבי פסולין מגולין "והמים מח: סוכה משנה

את  יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח) א, (מלאכי שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ על ונתנם הגפן שריגי את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי רב דברי

לזה.67) זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי". פסולים נשתנו, אבל

.‡Èda¯ ‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ70ÌÈhÁ‰ ·¯ eÚÈÏ˙‰ B‡71 …∆∆ƒ¿ƒ»À»ƒ¿ƒ…«ƒƒ
Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt -73- ˙Á‡ ‰hÁ ·¯ ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰74- ÁÓ˜ da ¯‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«

‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם

פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק נתלעה הללו

מתולעים). רוב מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם

פסולות". - רובן רבי 74)שהתליעו "בעי בגמרא: שם
רש"י, ומפרש תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה
אין  כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב ביטול של
סימן  ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי"ב. להלן ראה אותה, וינפה שיחזור

.·È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È ¯aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt - ˜·‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ¯ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙È·a eÚ¯ÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï·‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏ·f‰ ˙È·a79ÔÏÈ‡‰ ˙È·a B‡80d¯ ‡lL ı¯‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
d„aÚ ‡ÏÂ81- ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡È·È ‡Ï - ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

‰¯Lk82. ¿≈»

קמח.76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י) "אין מש 78)רש"י שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים

ראשונה,81) שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
עושה  והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה
ומניחין  הארץ שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה". סולת
וזורעים  שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה
השדה  אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ (רבינו אותה"
בשנה  שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה
שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל השניה,

ד. הלכה פ"ז להלן על 82)ראה כן אמרו שם במשנה
אבל  האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים מבית המביא
במשנה  מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על
"כיצד  מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם שם

כסףֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא

.‚È¯˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚ¯Êe84È¯‰ - ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈ¯fa ÔÒe‡Ó ‰¯·Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È·‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
¯Lk -87. »≈
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הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק, יש בזרעם רק
מאוסים, שהם למזבח, אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי וכתוב

סט.). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי בר 86)שלקט רמי של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי תמוהים, רבינו דברי אבל חמא.
אולי  הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי  שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני היתה ואולי הבהמה.

פ"ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק כל כדין
יב. הלכה

.„ÈÌÈ¯b¯b ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa e¯MpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLe·k91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈ¯ÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈ¯L ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú¯94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk -95˙È·a BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙È·a B‡ ÌÈÏ·f‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï el‡ Ïk - ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי 91)שמן או בחומץ
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י (רש"י ששפכו 92)מלח

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ"ט מנחות תוספתא

משמרי  יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י (רש"י וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח, (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט.הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי  "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Lk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»
L„Á‰ ÔÓ ,ı¯‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡È·iL „·Ï·e , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ

¯ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;¯Á·n‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
העומר  מן חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ
ישראל, ומארץ החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי
"כל  כי רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י ואילו הזבחים, על גם המדובר כי כתבו, כל)

במנחות. רק שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז 101)בפ"ח ראה
פסח, של שני "ביום כי ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי א, הלכה פ"ח שם ראה
ביום  המוסף על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי בעומר תורה,
אל  תבואו כי י) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה שם), בפיה"מ

ב. הלכה שם ובפ"ח הֿו,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡È·Ó ÏeÒt BÈ‡L ¯·c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
¯eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡È·È ‡Ï - ‰ÏBÚ ·iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB ¯e¯‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

¯ÓB‚Â2¯Á·n‰ ÔÓ ‡È·È - Ôa¯˜Ï ‡È·iL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי"א: ולהלן ה"ח, פ"ב למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי לצאת כדי אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה בבינוני, לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי
להביא  חייב ואינו מועטין שדמיו מפני המין שבאותו ביותר

הבינוני". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.·ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡È·Ó :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
·‡BnÓ5ÌÈO·k ÔÈ‡È·Óe ,6ÔB¯·ÁÓ ÌÈ·Á¯ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔB¯M‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡È·Óe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ¯‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁ¯wÓ ÔÈÈ ÔÈ‡È·Óe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡È·Óe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי א.5)בני פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני
רבי 7) וכו', מחברון כבשים ממואב "אילים בברייתא: שם

וב'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י  רבינו (לפי הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י) בני 9)שם תורים
בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב פו, שם

לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם
זנוח) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס גרס
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בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",
(כלומר,13) אלפא תקוע, במשנה, - ב פה, שם

בעבר  רגב להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף=ראשון)
הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Lk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰17·eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡18ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰ el‡·e .19ÏL ˙Bia¯Óa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈL¯Á ÏL21·eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏL·e , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏL·e23ÔÈ¯Êb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡ - ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
ÔaÁ¯ ‰n‡Â Ôk¯‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈ·ÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»

˙B¯B„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט.), תמיד (המפרש, העצים" רוב "כלומר,
ה"ב.15) פ"ו למעלה ראה הדיוט, בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ"ב
מהל' בפ"ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ במשנה: שם
זית". כט:).18)ושל (שם יעקב בר אחא כרב

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב"ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט.). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ"ל:
שמדובר  כט:) (שם בגמרא אמרו וכן (כסףֿמשנה). יערות

פרי. עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ ישוב משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע"ב

שהוא  שמעתי ואני אפרסמון. שמן העושה "עץ שהוא:
ואףֿעלֿגב  צינוב"ר, ובערב פינ"ו, בלע"ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב:24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ"ב ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ של גזירים בשני לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב סב, זבחים

המזבח" על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ"ל:
וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי ופירושו

אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח המערכה מקום כי אף
פ"ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ"ד: פ"ו בשקלים ששנינו ממה נשמע שכן יותר,
שם  וב'ירושלמי' גזירין". משני יפחות לא עצים, עלי הרי

כאן). המוריה' ב'הר (וראה אמה הוא השיעור כי נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈ¯Êa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ ¯32‰BL‡¯ ‰La ‰„O‰33Ú¯ÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰L·e ,35‰BL‡¯a Ú¯fL ÈˆÁ‰ ¯ ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»

ÌBÈ ÌÈÚ·L ÁÒtÏ Ì„˜ ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ‰BLÂ L¯BÁ - ‰„e·Ú ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»

Ú¯BÊ37ÌÈhÁ‰ ¯¯B·e .38˙‡ ÛL Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆
ÌÈhÁ‰39‰a¯‰ Ô‰a ËÚB·eeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב. פה, שם וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני הבאות

מהל' בפי"ב ראה יחיד, מנחות ותשע ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב'הר וראה ה"א. שם בפ"ב עי' הנסכים,
בלי 32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה שם. רש"י וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני.
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚB·e ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚB·e ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43¯Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡·B‰‰ ·LBÁÂ .‰a¯‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

¯ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „w¯Óe ÔÁBË Ck ¯Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי אמטויי ירמיה, רב "בעי שם:

דקתני  "הא רש"י: ופירש תיקו". מאי. תרי, ואתויי אמטויי
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי, אמטויי היינו אחת, שף
שיפה, חד קרי לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב לחוד הבאה נמי וכן
לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב להחמיר יש נפשטה,

שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,
שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚¯‰ ÔÓ ÌÈ·Ú ‡È·Ó -47ÌÈÓ¯k‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„e·Ú‰48‰La ÌÈÓÚt49C¯B„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙Bi·Áa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆
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Û„B BÁÈ¯ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙È·Á‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙È·Á‰ ÈtÓ ‡Ï ‡È·Ó≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈ¯ÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט. פ"ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס כדי כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב
(פ"א  אילנא לאוקמי נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב, פ"ח שבת ב'ירושלמי'
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי תני שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ' טו (סי' "זמנים" בספרי וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי  קידוש דין (שהרי עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי  של מברייתא ופשט צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי  השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב:51)פ"ט, פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י) רש"י פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי  "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב. פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי ודומים היין פני על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
האמצעי 57) השליש מן אלא לוקח אינו כלומר, שם. משנה,

שלמעלה  מהקמחין רחוק שהוא מפני מובחר, הוא ששם
שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,

השליש  חצי אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי שם מהברייתא

.Ê·LBÈ ¯aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ·˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
- ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈ¯ÓM‰ ÈepL ‰‡¯iL ÔÂÈk ,˙È·Á‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡Ó ?‡È·Ó È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ¯„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ¯˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È·‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ"ט: מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ"א, פ"ו ועדיות א. ע, וסנהדרין ב. צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט. פ"ו למעלה "אין 62)וראה ב: פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק מכשירין". וחכמים רבי. דברי ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסףֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי לדעת פ"ט, מנחות תוספתא

מדברי  שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק רבינו ואילו רבי, לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי' חכמים, בדברי לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסףֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט
(כסףֿ ה"ט פ"ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
B¯b¯bL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ B¯¯·e ˙Èf‰ L‡¯a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰¯B˜a BÚËe Ck ¯Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ -«∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡È·ea¯Úa74¯b¯b ¯b¯b ¯¯·e ¯ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰ - ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ·¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - Ck ¯Á‡ ‰¯B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰ - ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
- ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck ¯Á‡Â ,Ô·bÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
- ‰¯B˜a ÔÚËÂ ¯ÊÁ .ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««

.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי"ג 66) אמור פ' ב'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"בֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב'תוספות' שליקט היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב, מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח כלומר,
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שם, במשנה וכחכמים נוסף, שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי האומר יהודה רבי על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈ¯Á‡Â .77ÈÚÈ·¯‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰È¯Á‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈ·M‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰È¯Á‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ) כט, (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי אמר חסכון? מאי החסכון, מפני
צריך  היה שאילו שם, רש"י ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י, ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי השמן שהוא
ה"י. יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני. אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני 81)דרגה שהוא
שבשלישי.82)שבשני. הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני.85)דרגה השלישי שהוא
שבשלישי.86) השני שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי. שם.89)השלישי זה גם

.ÈÔBL‡¯ ‡l‡ ‰¯BnÏ ¯Lk ÔÈ‡90ÈÚÈ·¯e91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Le92¯Lk ÔÈ‡ - ¯B‡nÏ ˙È˙k :¯Ó‡pL ;„·Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„·Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰¯BnÏ93Ï·‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈ¯Lk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני.91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי במשנה. שם שבשלישי. ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח), (למעלה כתישה עלֿידי נעשו השמנים,

השמנים. ב.93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי
ה"ט.94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL ¯Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ·ÈÁ¯ÈÂ Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿

ÔÈn‰95‡È·‰ Ï·‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .epnÓ ‡È·iL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï·‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰·ÏÁÓe B‡ˆ ˙B¯ÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L ¯·c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

·Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,·Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
- ·Ú¯ ÏÈÎ‡‰ .B˙·ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È - ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
- Ì¯Ú ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â ·Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…

ÔÓ LÈc˜È - ¯·c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.¯ÓB‚Â ÈÈÏ ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי "הם

(כסףֿמשנה).

ÁaÊn‰ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«

ה'תשפ"א  כסלו כ"ט שלישי יום

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(· .¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ ¯„Ò (‚ .‰ÏBÚ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈc·È ‡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 ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡È·iL (ÁÈ .˙BÁÓ È¯ÈL 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 ÌÈ¯·c ¯‡Le B˙·„Â B¯„ ¯Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (·Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï 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≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„·Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈO·k‰ ÔÓe ,¯˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈ¯Bz‰ 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

.·˙Ba¯w‰ 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
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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‰ ÌÈO·k ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL ¯eav‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙¯ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈ·È¯˜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 ÈÙÒeÓe14¯ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ
.¯ÈÚOÂ ¯t Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - ‰¯Ê ‰„B·Úa e¯B‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈ¯ÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ ¯t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈

Ì‡Â .‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜p‰¯‡La e¯B‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó - ˙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

המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.Â¯OÚn‰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 ,ÌÈ¯Bz 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‰23¯ÈÊp‰ ˙Ba¯˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25Ú¯ˆÓ ˙Ba¯˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈ·Ê ˙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¿«≈
‡È·Ó - ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,33˙B¯·Ú LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡È·nL34È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL ˙‡hÁ‰ ¯Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BlMÓ36¯Ùe .„ÈÁÈ Ôa¯˜ Ô‰ È¯‰ - ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Ba¯w‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰¯Bza Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי 18)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
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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
שני 27) 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˙eÈ¯Á‡·e Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰·„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
·¯˜41Ôa¯˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ - Á·f‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,¯eaˆ Ôa¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÔÓÊ BÏ Úe·wL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈ¯Á‡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.

.ÁÌÈ¯Îf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47È·e ÌÈ¯Bz‰ 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

כי 47)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

מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יחֿיט) 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 ÌÈ¯Îf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני 50) 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 כבֿכג): (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 ÌÈO·k È¯ÎfÓ ‡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

.‡ÈÌÈO·k‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰58˙B·˜pÓe ÌÈ¯ÎfÓ ,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‡v·e ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú -«»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈ·È¯˜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
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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 ÔÈ¯Lk ˙Ba¯w‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ

‰‡Ï‰Â68¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
¯OÚn‰70- ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa Ô·È¯˜‰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»»««

‰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 - ‰˜È¯Ê ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁ·f‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜È¯Ê ˙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‡ ‰O·k B‡ O·k ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È¯‰ - ÌÈO·k75¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈ¯Îf‰ 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≈»≈…
O·ÎÏ79ÒbÏt ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È¯‰ - Ï‚Ú Ba ¯Ó‡pL81¯t .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 בני 76)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 .ÌÈ¯ÎÊ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ - ¯eaˆ83¯˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈO·k‰85ÔÓe ÌÈO·k‰ 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‡Â91¯t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
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˙Ù¯OÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ
,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡È·nL ¯t -«∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»

Û¯OÂ94. ¿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 Ïk95¯ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ B¯·ÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL96È¯ÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰¯Ê ‰„B·Ú97ÌÏÚ‰ ¯Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÌÈ‡¯˜ ÌÏÚ‰ ¯Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈzL ,˙BÙ¯Op‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ

„ÈÁÈÏ100¯eaˆÏ 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

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 .ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙¯ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈO·k 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‡ ÔÈÙ¯BOL ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈ¯eÓ‡ ÔÈ‡¯˜p‰103B‡ ¯BL ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
·¯w‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104·ÏÁ BÏÏÎ·e , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆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 - ÌÈO·k‰ ÔÈnÓ Ôa¯w‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰¯„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰p¯ÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :¯Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙ¯O ÔÈ¯eÓ‡‰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:

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



קיי zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - elqk h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‡ ·ÏÁ115¯aÚ‰ È¯‰Â , ≈∆ƒ∆»≈∆ƒƒ¿««¬≈»À»
.‰È¯·È‡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).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,

.‡Ôa¯w‰ ÌÚ ÔÈ‡È·nL ˙Ïq‰Â ÔÈi‰2ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ««ƒ¿«…∆∆¿ƒƒƒ«»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÒ3ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙‡¯˜ dc·Ï ˙Ïq‰Â ,4˙ÁÓe . ¿»ƒ¿«…∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«

‰Ùez ‡Ï ‰eÚË dÈ‡ ÌÈÎÒ5‰Lb‰ ‡ÏÂ6‡ÏÂ ¿»ƒ≈»¿»…¿»¿…«»»¿…
‰B·Ï7ÁÏÓ ‰eÚË Ï·‡ ,8˙Ù¯O 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

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)(כסףֿמשנה). 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 והכסףֿמשנה
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)הכסףֿמשנה). למעלה ראה המזבח, ביסוד שהיו
יא. הלכה

.·‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„·Ïa16O·k 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¿≈
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ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï·‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
Ú¯ˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰¯Bza Ì‰ÈkÒ eL¯t˙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 אףֿעלֿפי

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‡È·Ó ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
¯„a ‡a‰ ¯·c - ‰·„ B‡ ¯„ ‡lÙÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰·„e25,ÁÒÙe ¯OÚÓe ¯BÎ·e 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

.„- ‰O·k B‡ O·k ÈkÒ ?ÌÈÎÒ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa ˙ÏÒ ÔB¯OÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯28ÊÚ‰ 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 ÌÈB¯OÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ ¯t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»

ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ∆¿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)
תלמודֿ (=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 חֿיא: 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
תלמודֿ 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),
תלמודֿ 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‡ ÏÎÏ37¯tÒnk :¯Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .Ì¯tÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz ¯L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈
ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆

ÏeÒt - ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Ú¯b Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»
¯ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈ·È¯˜nL ‰ÏBÚ‰ O·kÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆

ÌÈB¯OÚ 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
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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 הכסףֿמשנה
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'". שני 41)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 ÌÈO·k ‰LÏL ÌÚ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈB¯OÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁ·f‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa O·k Ïk ÌÚ ÔB¯OÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔB¯OÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯e49ÈkÒ ¯‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
·È¯˜n‰Â .ÌÈO·k‰50ÈkÒ BnÚ ‡È·Ó - ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈

ÏÈ‡51BÁ·Ê 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.

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‰53¯eÚL eÚ„B‰ ¯·Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰a ˙B¯Á‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔB¯OÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

¯ÓÚ‰ ‡e‰55B¯eÚL 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 ÌÈB¯OÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔB¯OÚa 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 ˙BB¯OÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי"ב להלן פז.58)ראה במנחות משנה
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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

.ËÈˆe¯a63ÔB¯OÚ‰ ·b ÔÈ‡L ,ÏÁ - ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„¯BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜ - ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆe¯·e . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ ·b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆe¯a‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„·Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:e¯Ó‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙¯L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי 63) 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?ÔÈˆe¯aa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68¯Á‡ Á·Ê ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡Â ,BnÚ e·È¯˜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 כסףֿמשנה
לא  שהרי בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאףֿעלֿפי 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
(שמואלֿ 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 ˙B¯BÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח.72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי  בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.·ÈÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75Ô·kÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆

Á·f‰77¯Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba¯˜ Ì„‡ ‡È·Ó ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««
ÌÈÓÈ ‰¯OÚ78¯eaˆ „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‡È·Ó ÔÈ‡81Ì‡È·È ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL ¯OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈ¯eka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡È·nL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
¯OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡È·È ‡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 עלי 83)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 ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ È¯eÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈
ÌL ÌÈ·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ È¯„ÒÂ ˙Ba¯w‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡È·p‰ ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk -À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰È „ˆÈk L¯Ùe ‰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,
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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‰ e·È¯˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa e·È¯˜‰Â ˙B¯B„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈ¯·c88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

L¯ÙÓ ¯L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ ·È¯˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡¯ÊÚ ÈÓÈa e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

È·M‰Ó90Ï·‡ .˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ - ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈ¯·c91eL¯tL ‰¯Bz È¯·c 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

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï eˆ¯L ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰·„a ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔÈ‡È·Ó -3‡B·È 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

.·ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡È·Ó ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ .˙Ba¯w‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„·Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6¯Ó‡pL ,7‡Ï ¯Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»

È¯Îp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„B·Ú „·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 . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
È¯Îp‰ 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". כרבי 6)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 (כסףֿמשנה

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
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ו  חטאות (לפני ונדבות 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‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ÌÈÓÏL ‡È·‰L È¯Î16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL ¯„ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈ·ÎBk „·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 ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈ¯Îp‰ 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 ,ÌÎlk24¯ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙B¯·Ú ¯‡LÏ26˙Ba¯w‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó -27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
‰·eL˙a ¯ÊÁiL28ÌÒ¯ÙÓ ‡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

בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ וכו'
בעבודהֿ המודה כל כי התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחסֿוחלילה  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). (כסףֿמשנה 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.

.‰ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï·‡ ;‰Îk ‰OÚÈ Á¯Ê‡‰ Ïk :¯Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ·¯˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
Ì¯tÒÓk „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
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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 ¯BÎ·e 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 ˙B·zÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙BÏBÚ e‡B·È ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡È·Ó BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»
¯eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»

Ô‰k50¯ÓLÓ ÈL‡ ÏL d¯BÚÂ d˙„B·Ú -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 L¯ÁÓ ıeÁ ,53„·ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
È¯ÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈

„È ‡Ï - B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ Bc·Ú „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‡ Á·Ê 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‰Â62BL¯BÈ È¯‰ - ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡È·Ó63ÂÈÎÒ ‡È·Óe64. ¿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 (ואףֿעלֿפי 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).

.È¯eav‰ ˙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,
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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: ואףֿעלֿפי 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 Ôa¯w‰ 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 אףֿעלֿפי 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˜n·e75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76- ‰‰ML B‡ ¯Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ È¯ÈL ‰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'

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‰ CÈ¯ˆÂ80ÂÈ„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‰ ÔÈ·e ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמעֿמינה 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 רבי 85)ראשו "בעי בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע שתחוץ, מהו מטלית ירמיה,

הזבח". לבין בינו חוצץ

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86- ÌÈL„˜ L„˜ Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe Á¯ÊÓa¿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"בֿג. 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
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קיט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 Èz¯ÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ - ÌÈÓÏL Ôa¯w‰ ‰È‰ .È˙¯tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98È¯·c ¯ÓB‡ Ï·‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
Á·L99. ∆«

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 שהרי 96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"בֿד. (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'תשפ"א  טבת א' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙Ba¯w‰ 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‡ ÌÈÁ·Ê3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa - BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰·¯˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈ·f‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

ãycew zegiyn zecewpã

meia xn`py ,meia `l` oze` oiaixwn oi` zepaxwd lk"
."'ek mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

הקרבת  הוא יהודי, של ה' בעבודת הקרבנות מעשה ענין
את  ולהביא – לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם – עצמו
שהיה  יצחק כדוגמת לה', קרבן הוא כולו שכל למצב עצמו
היינו  דווקא, ביום להיות צריך גופא ובזה תמימה". "עולה
ח"ו  פוגעת שאינה רק לא זו עבודה כי ובגילוי, באור
ושנים  ימים ואריכות בריאות שמוסיפה אלא בבריאות

תמימה" "עולה שהיה יצחק בדוגמת הרחבה, ומתוך טובות
האבות. מכל יותר ימים והאריך

ח"ו, והסתר העלם היינו "לילה" של מצב נהיה אם ואפילו
הקב"ה  כי בלילה", ואיברים אימורין להקטיר "מותר הנה
חצות  עד רק ולא ליום, ה"לילה" את להפוך ליהודי כח נותן
נוגע  שזה רש"י, כדעת הלילה כל גם אלא הרמב"ם, כדעת
סמוך  הגלות של הלילה דמשיחא, דעקבתא לדרא במיוחד

הגאולה. לבוקר
(el oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

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

.·ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜¯ÊpL ÌÈÁ·Ê ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -«¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÔÎÂ .¯ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10È¯·È‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`y minkg exn` ,driytd on mc`d z` wigxdl icke ..."
."zevg cr `l` dlerd ixa`e oixeni`d oixihwn

בפירוש  והרמב"ם רש"י של המפורסמת מחלוקתם והיא
חכמים  שגזרו שמה סבר שרש"י בש"ס, הראשונה המשנה
חלבים  הקטר על לא אבל קריאת־שמע, על הוא חצות עד
על  שגם למד המשניות בפירוש הרמב"ם ואילו ואיברים.
להרחיק  כדי חצות, עד שיהיו חכמים גזרו ואיברים חלבים

העבירה. מן האדם את
מה  שכל מהכלל לכאורה קשה הרמב"ם לשיטת והנה,
ובעניין  לאסור, לחכמים כח אין בפירוש, תורה שהתירה
איך  וא"כ הבוקר", עד הלילה "כל בפירוש תורה אמרה זה

זאת. לאסור חכמים ביד כח שיהיה יתכן
שאמרה  שמה סבר שהרמב"ם בזה, התירוץ לומר ויש
שמצוותן  לגלות לא הוא הבוקר", עד הלילה "כל  תורה
על  עבר לא השחר עמוד עלה שלא עוד שכל אלא בלילה,

ביום. היא המצוה עיקר אבל נותר, איסור
חלב  העניינים: בפנימיות לומר יש זה, מפירוש מהיוצא
היינו  ה'", חלב "כל התורה אומרת כך ועל תענוג, על מורה
לה'. למוסרו עליו הזה, בעולם לאדם שיש תענוג שכל
ביום, הוא ואיברים חלבים הקטר שעיקר הנ"ל על־פי והנה
רק  להיעשות צריכה התענוג שמסירת לומר לאדם אין
העולם, מתאוות התענוג מסירת היינו "לילה", של בעניינים
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– ואור יום בענייני היינו ביום, היא המצוה שעיקר אלא
לה'", חלב "כל הציווי ישנו בעיקר שבהם – ומצוות תורה
אל  שחידש, תורה מחידוש לאדם הבא תענוג שגם כלומר
ה' רצון שמקיים מהעובדה רק כי־אם ממנו ליהנות לו

בה. והחידוש התורה בלימוד
(948 cenr 'b wlg y"ewl itÎlr)

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

.‚ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡ - ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰·È·Á .ÌBia Ïk‰ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

È¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈ¯LkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

ãycew zegiyn zecewpã

oixg`n oi` ,dlila mixai`e oixeni` xihwdl xzeny t"r`"
."zrcl oze`

חלבים  שהקטר ומה המקדש, בבית עבודה אין בלילה
המזבח  על אותם שמעלים הוא הלילה כל כשרים ואיברים
הספיקו  כשלא ורק הלילה, כל מאליהם נקטרים והם

ביום. להקטירם
(48 dxrd 62 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

.„ÌBia ‡l‡ ·¯˜ BÈ‡L ¯·c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â14˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe15¯zÓ - ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡B·Ó ÌÚ Ô·È¯˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ È¯·È‡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,

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.

.‰Á·f‰ 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¿«¿

Ô·È¯˜Óe ÔLÈc˜Ó - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23È¯·È‡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¯˜Ïe32¯ÈË˜‰Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡33- ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk ¯Lk - ‰ÏÈla B˙ÂˆnL ¯·„Â ,ÌBi‰ Ïk ¯Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,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)
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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 לגבי 28)(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‡ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙¯L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML ¯·c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈ¯Lk -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"י 35)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 ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ37- ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜¯Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯e‰ 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¿»

שני 37) 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,

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 Bz·LÁÓ ‰È‰zL „·BÚ‰ CÈ¯ˆ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Á·f‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL·e ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL - ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯O·e :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„B·Ú‰ Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ ‰ÁÈ·Ê49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Ba¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ51¯‡L „·ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„B·Ú52ÏÏk ·LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈ¯Lk 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
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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.

.‡ÈBz·LÁÓ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Á·f‰ ÌLÏ :ÌÈ¯·„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

B¯ÈË˜iLÂ ,‡e‰ Ce¯a ÌM‰Ï Á·f‰LÂ ,Á·Bf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„·Ïa ÁÈ¯Ï B˙¯Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ¯ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe¯60¯Lk - Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈ¯ˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e¯‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ Bz·LÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

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.

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

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e¯‡a ¯·k2,ÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
- ÌÈÁ·f‰ 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.
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.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa ¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz ¯L‡ ÌB˜Óa :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁ·e , »…»¿«»≈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 Á·ÊÏ ‰L Èa ÌÈO·Î17ÈL„˜ 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)כסףֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא

הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים
שהיא  בתורה כתוב שלא ואףֿעלֿפי 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)בכסףֿמשנה 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‰‰ È¯BÁ‡ 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

ÌÈ¯Lk - 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

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
בכסףֿמשנה). 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 ˙Î¯t‰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

כלי 26)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 ˙˜È¯Ê ,¯eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜¯Êna epnÓ ˜¯BÊÂ ,˜¯Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜È¯Ê ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ô¯w‰ 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∆∆¡«¿»
'·È·Ò' ÌÈÓÏL·e36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ È¯ÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓB¯c‰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: כי 30)בדפוסים ט, הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים
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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"י 35)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‡ Ï·BËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„eb·e Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „¯B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô¯˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆

Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k Ô¯wÏ 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

בכסףֿמשנה.

.ÁÔ¯˜Â Ô¯˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó - Ô¯w‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ¯ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜¯Ên‰53Ìc‰ È¯ÈML ;‰iL ÌÚt Ï·BË 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¯˜ ˙Ba¯w‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»
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„·Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55Ï·ËÂ :da ¯Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«
Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈ·Ë È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ∆¿»«»¿»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‰ ÔÈpÓe58L·ka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60··Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ô¯wa Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙È·¯ÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ô¯w‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓB¯c¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ;Ìc‰ È¯ÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê - «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓB¯c63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי 59) 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˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc - »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»

ÁaÊÓ ÏL È·¯Ún‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ È¯ÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»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

.·È¯t ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
¯ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Î¯t‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa¯‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ìc ·¯ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71¯‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙B¯Lk - ∆ƒ¿ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

dpeny oerh odn cg` lk mc ,mixetikd mei ly xirye xt"
."'ek zkextd lr dpenye ,micad oia lr zeifd

ועל  הבדים שבין בהזיות 'שמונה' המספר דיוק לבאר ויש
עילאה  תשובה להיות צריכה ביוה"כ התשובה הפרוכת,
שמחה  מתוך להיות צריכה זו ותשובה שלימותה, בתכלית
תשובה  מחמת שק "הלובש בשו"ע אדה"ז כפס"ד דווקא
בכסות  לכבדו וצריך יו"ט שהוא מפני ביוה"כ לפשטו צריך
"קרעו  של ההנהגה עם קשור אינו יוה"כ שצום היינו נקיה",
שמחה. מתוך להיות שצריך אלא 'שק', ולבוש בגדיכם"
לוחות  בו שניתנו "יום שביוה"כ למתן־תורה קשור זה ענין
נאמר  ובתורה תורה, ענינה עילאה תשובה כי אחרונות"
וזה  שמחה. של ענין לב" משמחי ישרים ה' "פקודי
המספר  כי יוה"כ, של בהזאות 'שמונה' במספר שמדייק
הבינה, בספירת שהיא עילאה תשובה על מורה שמונה
השמחה, עניין – שמחה" הבנים "אם ענינה הבינה וספירת
ד'עתיקא  הגילוי המשכת הנהר" "רחובות היא בינה ובנוסף

הרחבה. של באופן למטה קדישא'
(fl oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

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".
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הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי 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

.‚ÈÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t74ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe75Ìc ˜¯BÊ - »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Î¯t‰ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·L Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïc·n‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa¯‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח, כהן שעירי 75)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 ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ84,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ¿«¬»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 הפריֿחדש
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)

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 ‰„B·Ú È¯ÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙ¯Op‰ ÔÈ¯ÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰¯Bza Ô‰a L¯t˙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‰Ù¯OÏÂ ,93Û¯BO‰ ˙‡ ‡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
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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.

.ÊÈ¯BÎa‰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 ‰ˆ¯iL Áe¯«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ98e¯‡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‰101ÁÒÙ·e ¯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‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙ¯Op‰106:¯Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
Ì¯Oa ˙‡Â Ì¯BÚ ˙‡107‰lÁz ˜¯BÊ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

Ú¯B˜Â ,ËÈLÙÓ Ck ¯Á‡Â108ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡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

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„˜ ˙B¯BÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
¯BÚ :¯Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰110- ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙B¯BÚ Ï·‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111d¯O·a ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

d¯BÚa 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˙B¯BÚ ÔÈ‡ - ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ ¯Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ Ô¯BÚ -116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B¯BÚ‰ 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
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.‡Î˙Èa‰ ˜„·Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e·¯˜iL ÔÈcL ,ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121- ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ë¯t - LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„·Ï eÏtÈÂ ˙B¯BÚ‰ e¯ÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„·BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈ·ÎBk125¯Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ „·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 הכסףֿמשנה וכתב שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה,

לישראל. גר בין לחלק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר
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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
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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 שאףֿעלֿפי

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

בדברי 16)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
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שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי 20)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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קכט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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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"יֿיח: 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

משנה'. ב'לחם וראה סב:) שהרי 30)(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,
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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 ועלֿידיֿזה 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
חֿט) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט גמר לפני נחתכים הם ולפיכך נתחים, בכלל
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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 שאיֿאפשר
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 תלוי 45)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‰52ÌÈÚ¯k‰Â ·¯w‰Â :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
ÔÈÈa ‡Ï - ÌÈna ıÁ¯È53‚ÊÓa ‡ÏÂ ,54¯‡La ‡ÏÂ , ƒ¿««»ƒ…¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»

ÔÈ˜LÓ55ÔÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ ÏÎÂ .56Ò¯k‰ ?ÔÁÈ„Ó ‰nk . «¿ƒ¿»«≈¿≈ƒ«»¿ƒ»«»≈

[ÔÈÁÈ„n‰] ˙È·a d˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó57dk¯ˆ Ïk58; ¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ»»¿»
ÌÈÓÚt LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÈ·¯w‰59Ô˙B‡ ÔÈÁÈ„Óe . «¿»«ƒ≈¬ƒƒ»¿»ƒ¿ƒƒ»

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי 53)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"י 56) 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  שאףֿעלֿפי 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 ‰‡¯‰ ˙‡ LÈ¯ÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„·k‰ Úaˆ‡Â„·k‰ ÔÓ63„·k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64¯Á‡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
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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. למי 65)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«
dz¯·Áa78˙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,
(כסףֿמשנה). 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

צלעות. ארבע – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81¯Á‡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 ÔÈÁzÓe86ÔÈ¯eÓ‡‰ 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, שתי 83)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‡ ?L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ 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 ,BÚB¯Ê ÈtÏk BÓËÁÂ91˙È·e , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ ¯„t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚¯‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ d¯BÚ ˙È·e ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי 89)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
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('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 Ô¯BÚ ˙È·e .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 Ô¯BÚ ˙È·e102. ≈»«

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‰¯b·e ‰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 Ô¯BÚ ˙È·e .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי.105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊ·a ÔÈe˙ ,ÌÈ·¯˜a -108ÏÚ ÌÈÚ¯Îe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ O·k ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈ·¯w‰ 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 "השביעי 112)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

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‡ O·k‰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

.ÁÈÌÈ¯OÚÂ ‰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 ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰¯b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .¯OÚ „Á‡Â È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈ¯OÚÂ ‰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

.ËÈ¯BL ÏL ÏB„b‰ ¯·‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ - ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :¯Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 «»≈«»¿»«¬≈∆
L·kÏ125‰BÙe126··BqÏ127˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï BÏ ‡·e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁ¯ÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡¯ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dt¯Ú130ÏÈc·Óe131‰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
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יד. (פ"ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב הוא
סה.) (זבחים שאמרו ואףֿעלֿפי 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
יוםֿ 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 פני 130)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
יוםֿ 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

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
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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, יוסי 141)(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
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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
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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
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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 דברי 153)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"י 157)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"י 159)עצם סביב, המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב: סה, שם

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'תשפ"א  טבת ב' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות
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ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב, הלכה ה פרק למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח:6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן חֿי)9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח א: פרק זבחים בתוספתא
בין  בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי 11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
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מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.·˜¯BÊÂ ËÁBL ?˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e¯‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚ¯B˜ Ck ¯Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜¯BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È¯‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18¯ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Ô¯BÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙È·a21. ¿≈«∆∆

ט).12) הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי
משאר  טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים,

בכלי". והוי כל 17)והרים, "על יג) ב, (שם שנאמר

מלח". תקריב קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב)19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץ אל כא)
שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ אומר כשהוא
כבר  שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב)
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי  ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם
העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף

בעורו". בשרו כך בקרבו יב)21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף". הדשן שפך "על

.‚‰Ù¯OÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a - „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰¯ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BO B·e .24È¯eÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯Ùe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰¯ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ eÏ B‡ ¯Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני 22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי

יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי
ודישון  העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום  (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח

מזבח.23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי פסולי

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף" באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי  קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש
שרק  רש"י ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי
שריפתם  אף העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים וודאי

.„B·e .‰¯Èa BÓLe ,˙Èa‰ ¯‰a - ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
¯Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ - ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ
ÔLc‰ ˙Èa ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLe¯ÈÏ30ÔÈÙ¯BO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ

.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙ¯O Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈl·e ¯Êa ‰¯Lk ÔÈÙ¯Op‰ Ïk ˙Ù¯Oe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙ¯Op‰‰¯Ê31ÔÈ¯Lk ÌÈˆÚ‰ Ïk - «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡··‚·e L˜a elÙ‡ ,Ô˙Ù¯OÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡ - L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ¯‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
B¯tˆa „¯BÈÂ ,e¯‡aL BÓk ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈc·Ó BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ·¯ B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt - ÏÈc·‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈc·È ‡ÏÂ Bt¯Ú ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ ¯È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ È¯ÈLe40¯‡Lp‰Â :¯Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ ¯È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈ¯ÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿
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א,34) (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט.35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף

מהגוף. הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט)38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש

הסקרא.39) מחוט למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .·kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,42¯O·k ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי 41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי  (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚¯ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL ·Á¯ Ï‡ d¯‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„B·ÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰¯Lk - ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
(רש"י  לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס

האצבעות 44)שם). בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,
לאצבע". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
ומולק  אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„·Ï·e ,d˙˜ÈÏÓÏ ¯Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰¯Lk - ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ È¯ÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«

ÛBÚ‰56‰a¯ ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï ÔÈÙ - d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח. שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי. היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח
שבו  מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח". גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף
כמין  נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום
שתי  מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר

הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ C¯c ÔÈÏBÚ - ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ„¯BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô¯˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,Ô¯wÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
·˜ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô¯˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח.61) הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו מחוט 63)למזבח

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח

.·È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68Ô¯wÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
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.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ - ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„¯BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ¯ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈

Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË - „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ
‰¯ÊÚa9¯L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆

L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה  העוף,3)לשון חטאת דם  ולא
ב. הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי  מן וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס כן כמו במים", ושוטף ומורק בושלה
להכשיר  אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים.
לגבי  יב הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.·C¯‰ ¯BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰Lw‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „¯B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï·‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :¯Ó‡pL16,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙ËÁLa - ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט, עור לרבות מנין בגד, אלא לי

הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה
ההפשט. לפני ולא כיבוס, טעון שהופשט אחר דווקא כי ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י (ראה ניתז 13)עזים אם כי ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס, בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים

כיבוס. בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב. שם משנה
הכתוב  שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס,
.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס עליה יזה צב.17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡ - ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .¯Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜È¯Êa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס. טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב
שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי"א  שם טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב כלומר,
שלא  נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ
פסולה  – השם שינוי במחשבת שנעשתה החטאת כי לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י
להלן  (ראה כיבוס טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,
הוא, דחוי דדם לומר בפסולין איצטריך כי שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין

ויזרוק.

.„„·Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
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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
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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.
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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 אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"א (להלן
הרצפה  על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי בהלכות (להלן לזריקה ראוי שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י צב: בזבחים ועיין ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא

אוספו. אי אלא 36)ד"ה כיבוס טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי בכלי שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי (=שנתקבל להזאה בראוי אלא לך אמרתי לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט יזה", אבל 37)"אשר
לפי  צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם
ט. הלכה ופ"ה ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול
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דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה
החיצון". המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון

כיבוס",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)",
תלמודֿ כיבוס, טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי כי לט.) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡ - B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL ¯Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
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קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון

"וצריך 43)להלן. ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת אצבעו מקנח
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי
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מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב: שם
לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד
כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח, הוא נדחה
רש"י  – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע"פ  וכשר אוספו אי ממהֿנפשך, כיבוס טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק
למעלה  וראה רש"י, – הרצפה על הכלי מן כנשפך הוא והרי
(כגירסת  לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י
עקיבא  כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס
שם)". רש"י – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי
כר' (ולא כתנאֿקמא פסק והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס
הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס.
אומרים  שיש ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס,
שוב  כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – כיבוס? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי מיניה
הני  כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו
אליעזר  שרבי (רש"י), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר
שלרבי  ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר
ר"י  הגיה זה ולפי אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני
על  "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס
אליעזר. רבי כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את
נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה
(חק  רבנן לדברי אפילו הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם

(דהא  כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה "בעי 47)שרק שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
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
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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 O¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿»««»«∆¡∆∆»
‰¯È·L54¯ÊÚa‰55ÔeÚË Ba ‰ÏMa˙pL ˙BÎzÓ ÈÏÎe . ¿ƒ»»¬»»¿ƒ«»∆ƒ¿«¿»»

ÌÈÓa ‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó56‰¯ÊÚa57ÈÏÎe :¯Ó‡pL . ¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¬»»∆∆¡«¿ƒ
¯·MÈ Ba ÏM·z ¯L‡ O¯Á58¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¬∆¿À«ƒ»≈««ƒ∆…∆¡«

‰Ó :Òeak‰ ÔÈ„k ÔÈc È¯‰ - LB„˜ ÌB˜Óa Ô‡k»¿»»¬≈ƒ»¿ƒ«ƒ«
˙ÙÈËLe Ò¯Á ÈÏk ˙¯È·L Û‡ ,L„wa „‚a‰ Òeakƒ«∆∆«…∆«¿ƒ«¿ƒ∆∆¿ƒ«

L„wa B˙˜È¯Óe ˙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
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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 - ‰˜È¯Ó62- 'ÌÈna' . ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿≈«»ƒ
‚ÊÓa ‡ÏÂ ,ÔÈÈa ‡Ï63‰˜È¯n‰Â .ÔÈ˜LÓ ¯‡La ‡ÏÂ , …¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙ÙÈËLe ÒBk‰ ˙˜È¯Ók - ‰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,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק שהרי היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה

ושטיפה  מריקה צריך הכלי במקצת בישל שהרי ועוד, יט.
בפ"ה  רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף כג הלכה ומצה חמץ מהלכות
מהמים  הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא
גאון  האי רב בשם תנב סימן אורחֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י),
גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן,

.‚È˜¯ÊpL ¯Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»

˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡ - ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»
ÔeÚË Blk - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»

‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב:

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי  במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון
כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת כי כולו)", ושוטף

.„ÈÒ¯Á ÏL ¯epz ¯ÈÂ‡a ¯Oa‰ ‰Ïˆ72¯·ca LÈ - »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,¯·MÈ ‡Ï B‡ ,B· ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,¯·MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜È¯Ó ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77- ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È - ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜¯ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da ¯·BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;Ò¯Á ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

Ò¯Á79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏM·Óe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜¯ÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
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אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא").
ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק
ב'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
ובהרֿ שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום

כאן. (כסף76ֿ)המוריה האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי  אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה
כב) (שם, וכתיב ושוטף, ומורק כא) (שם, כתיב אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה
בראב"ד  ועיין אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסףֿמשנה). כבר שהרי מיותרת, זו [מלה

נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב ממה
שמריקה  הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב"ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר

אלא  טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי  פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס, לכלי שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח, בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי לעולם", דופיו מידי
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה
כאן  הכוונה כי יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק צו פ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב:
נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס לכלי
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי  אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק המדובר כי

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»

‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»
„·Ïa84.85d¯O·a ÚbÈ ¯L‡ Ïk :˙‡hÁa ¯Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»

‰BÓk ˙BÈ‰Ï - Lc˜È86da Ú‚Bp‰ - ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»
‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰ - ‰¯Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»

d˙M„˜·e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ"י ככלי 83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס. צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
ומצה  חמץ מהלכות לפ"ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי. בדפוס נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י,
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת.
היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na89Ï·‡ ;Ba ‰ÚÏ·pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ·‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈ¯eÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי. (למעלה 89)בדפוס יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע עד בבשרה,
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך

קדשים.91) קדשי חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים
אף  בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜¯a d¯Oa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa ÚÏ·Â »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
"ורקיקי  ב): כט, (שמות אונקלוס בתרגום וראה יט:).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ"א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È¯‰ - ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL ¯eÓÁk ÏÎ‡96‰˜È¯Ó ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ Ô‰aL ¯eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈ¯eÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ -99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï·‡ ,¯·c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜È¯Ó ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»
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ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן
חסורי  קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין
במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שבספר

במשנה,101)(כסףֿמשנה). שביארו מה לפי בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים). קדשים מחמת
מני  הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי אביי, כדברי אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו

.ËÈ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰¯ÊÚÏ B¯ÈÊÁÓ -102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰¯ÊÚÏ103BÚ¯B˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk -104¯‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙¯ÙÚÓ È„k107'„‚a' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈ¯ˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰È¯·cÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ ¯B‰Ë Ba¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰¯‡LpL ˙¯ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï ¯zÓe ‰¯Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח.102) הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ"ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי 104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של  בגד בין בגד,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י 107)משנה סודר" רוחב "כדי
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי דמשייר – שם) – (רש"י שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,

הוי  חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת. כדי בה
(חולין  והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)

כדי  מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע
הוא  ועדיין הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ - B˙B‡ Ú¯Bw‰ È¯‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk -112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e¯‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL ¯Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי שלא קרעו אם אף
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי מהלכות פ"ט למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב)
לפנים  הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע
ויכול  הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו, בין פנימי חיבור
לעשות  שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב). עמ' ח"ג בחוץ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי איֿאפשר, לכיבוס בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידיֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ - ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa B¯·BLÂ116L¯L È„Îa B·˜B - ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

¯‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa B¯·BLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯‰L ;ÌÈÙa B¯·BL BÈ‡ - ‰fÓ ÏB„b ·˜ B·˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜¯BÓe121B˙ÁBt - ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ¯‰ËiL „Ú122„Ú B„c¯Óe ¯ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È·˙k ¯ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰¯ÊÚa BÙËBLÂ B˜¯BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜¯BÓ ÔÈ‡ - ¯ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ
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בו 116) שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס חרש "וכלי נאמר לו ך

שבירה  אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי 117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס
נוקבו, שיצא חרס "כלי אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי"ט להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב
אסרו  לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה

יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו אף118ֿ)חכמים
שבירה  לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי עלֿפי

כלי. הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב הרי להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים והרי בהלכות ור,

כלי  ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה
להציל  לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים
אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי צה. שם
כלי  כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס (=וכלי רחמנא

מכיבוס,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם
יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי שבירה שלמדו כמו

אלא 122) שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.
הלכות  כלים מהלכות בפי"א וראה שם). (רש"י גדול" בנקב

דרציף 123)אֿב. – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם
עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י: ופירש מרציף", ליה
תיקון  אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס
א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב הישנה טומאתו חוזרת הכלי,
מצות  ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין –

יט. הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר
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˙‡hÁk12. ¿«»

ב'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב פ"ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח:

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי  וכו' אשם ואימורי חטאת ואימורי וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב, (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים

דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן מלח". תקריב
הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה וראה ה"ג). פי"ח

פ"ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ"ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח. חלבים "הקטר פ"א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין האישים, גבי על
ה"א. פ"ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי

כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב: נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ"ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.·¯‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
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¯·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¿«¬≈¿≈
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„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≈¿≈«»
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e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"בֿג פ"ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי"ח: שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח"כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני  אותו והקטירו וגו' החלב את לה', אשה השלמים מזבח
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי"א, להלן הוא וכן האישים, גבי על

ב.22) נד, זבחים ופ"ה 23)משנה, הי"ז, פ"א למעלה
ה"ג.
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ÌÁÏ26¯ÈÊ ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ"א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי "וזאת 25)גם יאֿיב) ז, (שם שכתוב כמו

על  והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח שכתוב כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל ידֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e¯‡aL28ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck ¯Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

¯Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈ¯ÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
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ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
Á¯Êna34ÔÈÙÈÓ Á¯Êna - ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב פ"ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח: פ"ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב: עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח שלא אבימי, אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק וחזה יחיד, שלמי על 32)ואימורי כלומר,

ידי  על מניחן "כיצד ה"ח: להלן וראה שלהם. הידים גבי
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב: סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף, שהוא =)
ידיו  מניח כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף". הבעלים ידי תחת
אוחז  והכהן הכלי, באוגני אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח. של ממזרח כלומר, במזרח", היתה "תנופה
במערב, יכול במזרח. כד) יד, (שם ה' "לפני אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי מנחה מילי הני אמרי:
ה' לפני הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח אפילו "כלומר, רש"י: ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי אבל במערב". וכלֿשכן – ה' לפני ביה
פ' ב'ספרי' נראה וכן בכסףֿמשנה). (ראה במזרח שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני המנחה את "והניף הפסוק על נשא
הרי  ה', לפני שנאמר מקום שבכל במזרח, ה ' "לפני כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב" לך שיפרוט עד במזרח, הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני לומר (וצריך ה"ג. פט"ז צו פ' ב'ספרא'

א. בזה: דרכים ששתי אלא הקדשים, בקודש במערב באמת

ב. מערב, כלפי ופניו המזבח של במזרחו עומד שהוא

למערב. פניו שאין אףֿעלֿפי המזבח, במערב ממש שעומד
ה' לפני שלעולם שם, וב'ספרי' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף. וזה למערב, ופניו כלומר, במזרח, הוא
עלֿ יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב'תוספות' וראה במערב. שעומד היינו ה'" ש"לפני כרחנו

כאן). ובכסףֿמשנה אבל, ד"ה שם פ"א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ"ג העומר, במנחת הי"א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי הט"ו סוטה

.Ê„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ,‡È·Óe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
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שתי 36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי ומניח כבשים, שני גבי על הלחם
הונף  אשר כז) כט, (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי רבינו כתב שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב: לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע ומביא
במנחות  רש"י פירש וכן שלו) רוחות שהארבע למי ומביא
כדי  ומערב, ומזרח ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי, ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי  של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי. ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י נראה וכן
הכ"ה. פ"ה נשא, פ' וב'ספרי' ה"ג, פט"ז צו, ב'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח והכהן הי"זֿיח) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף",38) ארבע דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע "דאיכא משום, ד"ה רש"י ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע"פ להניף". שצריך דתרומה
ה"ד). פ"ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה לגבי

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע"י מונף ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ - ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „·k‰ ˙¯˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט"ז (שם ב'ספרא'
שתי  מהם, למעלה ושוק וחזה הבעלים, ידי על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈ¯ÙÓe ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ - ¯ÈÊ ÏÈ‡ Ôa¯w‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÏÈ‡‰ ¯‡L ÏM·Óe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«
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ÔÈ¯eÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,¯ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e¯‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט ה"ו: למעלה ראה
והשוק". החזה ומפריש הבשר את פ"ה 43)מנתח ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע ה"זֿח, הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי, "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי' העם" זבח את הבית משרתי עזרה) והיינו

מ"ה). את 44)פ"ב הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח:) (חולין שמעון רבי של תנאֿקמא וכדעת היא
כי  מר, ד"ה שם ב'תוספות' ועיי"ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע". זהו "אי ה"י להלן וראה (כסףֿמשנה). הפסוק

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי מהן לוקח נלמד 46)והכהן
כסףֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה

הזרוע 47) את הכהן "ולקח יטֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני תנופה הכהן אותם והניף וגו' הנזיר כפי על
וגם  התרומה". שוק ועל התנופה חזה על לכהן הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ"ח וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜¯w‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Ò¯k‰ „Ú ‰hÓÏ ,¯‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚB¯Ê e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜¯t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈ¯ÚÓ ÌÈ¯·È‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ¯‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ‡È‰ ‰¯eÓ‡‰ ÚB¯f‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚¯a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ"ט: חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע ועד מלמעלה הארץ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י (עי' למטה
המוריה'. ב'הר ועי' ה"ה, פ"ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי צלעות שתי חותך
הקטנות  צלעות ב' "וחותך רש"י: ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב'תוספות' הר"ח אבל הקנה", שסביב
ה"ח. פ"ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי"ח.51) ביכורים מהל' פ"ט חולין 52)ראה במשנה
של  כף עד ארכובה של הפרק מן הזרוע, "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע =) נזיר של והוא יד

ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף, הסמוך הירך הוא הראשון הפרק של החיבור
מהל' פ"ח (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני, הפרק
הפרק  עם השני הפרק של החיבור ומקום הי"א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק התחתון הפרק הוא שהזרוע
לגוף. הסמוך הפרק אחרי המתחילים הפרקים שני שהם
והפרק  לגוף הסמוך לפרק שהכוונה מפרש רש"י אבל

האמצעי). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע זה ג) יח, (דברים הזרוע רבנן,
הזרוע, תלמודֿלומר שמאל, זרוע אלא אינו או ימין זרוע
נמי  הכי שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי

שבזרוע". המיומן ברגל 54)הזרוע "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני הוא שהזרוע רבינו, פירוש ולפי שוק",

התחת  הפרקים שני הוא השוק ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק מן עצמות "שתי שם: שמפרש ברש"י וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈ¯eÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL ¯Á‡Â55ÏÚ Ô¯ÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï·‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :¯Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ¯‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני  תנופה אותו להניף וגו' החזה על החלב את ה', אשי
שמניף  הרי וגו'". המזבחה החלב את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי

מלח". תקריב קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי"ג. מזבח איסורי מהל' ובפ"ה ה"א, פ"ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי ישראל בני מאת "לקחתי וגו':
ישראל". בני מאת עולם לחק ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב: פט"ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק החזה למזבח, והאימורין הדם

פט"ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב. נט, פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב. נט, בפסחים
מהל' בפי"ח רבינו שכתב וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי

לאדם".

.·È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60¯ÈÊ ÏÈ‡·e61ÚB¯f‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ¯‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63¯‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
¯Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚB¯f‰Â ;‰„BzÓ Ì¯eÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
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ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ
¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯eÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי"א.64)זרוע למעלה ראה
ותוספתא 65) ב. קלג, חולין א. נה, זבחים ב. קי, בבאֿקמא

פ"ב. חלה

.‚È‡e‰ ‰Óe¯z ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe¯˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe¯˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי תרומת רבא, "בעי שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי, מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי  בו "ומתו כב, שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט
בתרומה  ולא חומש חייב מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם

ספק. כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ"ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב הזר אין ספק, שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב'כסף וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי ה"אֿב, תרומות מהל' פי"ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע, הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי חוץ תרומה בדמי לכהנים
מן  כי מדרבנן, אלא אינו הדימוע ענין וכל ספק, שהדבר
הי"ג), אסורות מאכלות מהל' (פט"ו ברוב בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק כדין לקולא רבינו פסק
ה"ז  תרומות מהל' בפי"ד רבינו בדברי מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב בטל התרומה "שספק

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ¯‡L È¯‰ - Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe¯˜ ¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  בֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט). פי"ב (להלן המזבח
לחמי  וכו' להו ואכלי כהנים מנדבי לא מי ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי. והחלק ד"ה בתוך מנחות מס' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰ - ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ

È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡ - ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .B¯·Á ˙eL¯aƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈
Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב: צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף שאחד
היכי  אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי להדדי כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כיֿאם סמיכה כתוב

שם). רש"י ה"ט.71)ולסמוך, פ"ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡ - Ôa¯w‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï·‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË da¯wL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
„·Ïa ‰¯ÈÊp‰Â75e¯‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני  ישראל", בני אל "דבר כט) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ' ותוספתא ב. סב, מנחות ברייתא,
שם. ב'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף כהן "והאשה, פ"י:

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי "ואימורי א: סא, שם משנה,
"מאי  סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי יהודה, רב אמר קאמר,
בידי  לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף בעלים, להלן מה כהן. להלן אף
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף. בעלים ידי תחת ידו מכניס כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי מסוטה", כף כף אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי על ונתן יט) ו, (שם
או  איש ב) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף'

סוטה 76) מהל' ופ"ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ"ח
סוטה. לענין "תנופות 77)הט"ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני המנחה את והניף כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י המזבח" אל אותה והקריב נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡È·nL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚ78˙ÏÒ79ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰¯OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰¯OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ ¯OÚ81. ∆∆«
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וכל 78) איפות, שתי שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק מ"א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי"א צו פרשה ב'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף סולת, ברבוכה
תלמודֿ סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ. אותן עושה כיצד עז,81)הי"ח, שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב
מכמה  =) היא מכמה יודע "איני לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב חמץ לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי להלן  ונאמר
עשרונים  שני שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ שחלות =) לחמץ עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי  עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ נגד חמץ",
כי  הי"ח להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי"ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k ¯B‡O ‡È·Ó ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,¯B‡O‰ ÈtÓ ‰¯˙È B‡ ‰¯ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰·Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C¯ ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡ - ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔB¯OÚ ÔB¯OÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ ¯OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ ¯OÚÂ ,¯epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ ¯OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜¯89˙Îa¯Ó ˙BlÁ ¯OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב.82) נב, מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק

היה  לא שאם לפי קמח) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י  מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב. נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק ורך "נפוח
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח פ"ב למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,

אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף כי אף מלא, הוא
עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות

נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח על והקריב יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק,
מצות  ורקיקי אונקלוס, תרגום וראה יט:). בבאֿבתרא (רש"י
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב. כט, (שמות

מ"ד. פ"א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ"ג, פ"ט ושם מ"א). פ"ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב
שהיא  רבוכה בענין דעתי נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי השמן מרבית מצאתי מאשר השמן, ריבוי
שענין  נוטה, ודעתי וכו' התודה מיני מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי הוצרך

וה"כ. הי"ט להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îa¯n‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙B¯a92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C¯„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Cea¯‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈa¯Óe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח על הרותחים המים "כשנותנין
מ"ו). פ"א חלה המשנה, (פירוש ב'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ"ד צו
רבינו  דברי ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב'סיפרא' שאמרו "מה כתב: מ"ג, פ"ט
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב'הר וראה רותח", עמה שעושין שמן כל שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי"ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ"ו). פ"א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי"ג  להלן משנה' וב'לחם המשנה, פירוש בשם פט הערה

ההלכה. בסוף שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎ·e97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .99˙ÈÚÈ·¯ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰Îe·¯Ï epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜¯Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ, של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי"א צו וב'סיפרא' א. פט, במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ של שחלות הרי לרביכה".

מ"ד. פ"ז מנחות המשנה פח,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי  לסוטה מים לוג חצי משמש, היה מה לוג, "חצי א:
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תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט. ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ -102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck ¯Á‡Â ,ÔÓL103- ÔÈ˜È˜¯‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ ¯Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:¯Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa¯‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב.102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב, (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי
תודה  לחמי והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח, פי"ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח אפייה שאחר לי, שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב: עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב שם) (ויקרא

.·Î.‡ˆÈ - ˙BlÁ Úa¯‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï106LÈ¯ÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òe¯t ÔÈLÈ¯ÙÓ109- Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òe¯t ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»

עו:).106) (שם הונא כרב ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי סוברים והרא"ש הר"ן כי - ב יב, בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק, כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי, חלק העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כיֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב. עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔB¯OÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BB¯OÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈ¯OÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜¯ ‰¯OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ ¯OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

¯ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ·¯ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי באה היתה "נזירות א: עח, מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני  =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)

שנאמר  דבר פפא, רב אמר תלמודא, מאי בשמן). משוחים
רבי  דבי מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי מצות, בו
כלל  פרט, - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי  אין, ורקיקין חלות שבפרט, מה אלא בכלל אין ופרט,

לא". תודה 112)אחריני מחלות נזיר חלות למדו שהרי
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח.) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי ד. ב, בויקרא מפורש

(=115)(כסףֿמשנה). "רביעית א: פח, מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע "חצי 116)מים א: פט, שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יטֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק הסל מן אחת

.„Î¯ÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa¯‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב ממה (שם)
רש"י  עי' אחר, באופן ולא ככה משמע יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.
שלמי  לרבות "שלמיו" כי חכמים וקיבלו שלמיו", תודת

שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,
הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני לעזרה, חוץ
המוריה'). ('הר א. עט, ב. עח, במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי גם שהרי מספיק, לא זה (אבל
אפייתן  ואףֿעלֿפיֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט עח:) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי, בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ שהוא אףֿעלֿפי פאגי, בית מחומת
פסולי  מהל' בפי"ב (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי' לעזרה, מחוץ נעשים שהם ומכאן הט"זֿיח) המוקדשין

הזבח'). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰Î¯Á‡ ?ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e¯‡aL BÓk ÔÓc ˜¯BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123Ô¯ÈË˜Óe124¯Oa ¯‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯BÎa‰125ÏÎ‡ ¯OÚn‰ ¯Oa ¯‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ¯‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי"ז.121) פ"ה הי"ח:122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע מפשיט ואח"כ תחלה זורק אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
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קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי
תקריב  קרבנך כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה וראה גבי 124)מלח", על
אומר  הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: נו, זבחים ראה המזבח,
על  תזרוק דמם את וגו' כשב בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח, במדבר – תקטיר" חלבם ואת המזבח
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח". לגבי ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח
וה"ז, ה"ב פ"א בכורות ובהל' הי"ד, פסח קרבן מהל' פ"א

ה"ד. שם ה"ב.125)ובפ"ו פ"א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ"ו ראה

ה'תשפ"א  טבת ג' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לכהונה,1) קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ - Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e2ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני  עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',

שאין 3) יחיד שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם
דיבור  שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח"]. את לאכול וצונו במצוותיו

.·˙BÁÓ È¯ÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ È¯ÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ -8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ¯ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È¯‰ ¯eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר

לזכרי  נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי

כשרה.8) אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי  קדשים בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי רק בעזרה ונאכלים

.„ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B·˜e11EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a ¯Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â ‰„BzÓ Ì¯en‰ ÔÎÂ .EÈ˙·ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È· eÓÈ¯È ¯L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙·ÏÂ EÈ·Ïe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡¯O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק הוא כן
רבינו  כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים
בא  שכן לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד
כי  אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה

וגו'". בניך וחק חקך

.‰¯BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È Ì¯O·e :Ba ¯Ó‡ È¯‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„·ÚÏ ÌÈÏÎ‡ - ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe¯˙k16˙‡ :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰¯ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a ¯Ó‡ ‡Ï .¯B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'¯B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe ¯OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLe¯È - ˙B¯B„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk - ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי 15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי ובכור
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וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה
העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי 18)התרומה". כלומר,

בראשה  החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל
כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙¯Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙¯ÁnÓe ÏÎ‡È BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
¯ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL Á·ÊŒ¯OaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21¯BÎ·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

¯OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת

ימים". שני של החמה הפסוקים:20)משתשקע המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק לשני 22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï·‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa :da ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
¯ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .¯˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik - …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
,˙BÁÓ È¯ÈLÏÂ ¯eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba¯˜ ÌBÈa :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Ba¯w‰ Ïk - ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ ¯OÚÓe ¯BÎ·e ,·e˙k‰ Ô‰a L¯tL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח.
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד
מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰¯Bz ÔÈc - ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe ;¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰¯·Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„·Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ·È¯Ú‰ elÙ‡ .32B˙¯tk ‡È·‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ -34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏ¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï·‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚B¯c‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡¯È -38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב כגון טהרה, קרבן
והמצורע. ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול
אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל

נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏM·Óe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏ·z ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏ·z‡lL ,‰Óe¯z ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óe¯z‰ ˙‡ e‡È·È44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B¯‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙B¯zÓ - «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פסח,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט)

ושלוק. צלי אף אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
עליו  להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות
כאן  שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי
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כדרכו. ושלוק מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡ - ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe¯˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

Ú·O‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ
˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe¯˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ È¯ÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי 46) בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע,

רעב". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי  ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא
כדי  ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה

הגסה". על נאכלת תהא שלא

.·ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡51‰„BzÓ Ì¯eÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
¯ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Ó·e ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54¯BÎa ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó·e59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ·e60˙‡hÁ Ï·‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ¯BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65¯˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ - ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙B¯zÓe ÌÈ¯ÊÏ ˙B¯eÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני  נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי 56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם

ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף ב פרק טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה
כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי 68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי על ואף - מועט הפסד אלא
בקדשים  - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È¯‰ - ‰Â‡z ¯Oa ÌÚ ÏMa˙pL69¯eÒ‡ ‰Â‡z‰ ¯Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈ¯B‰ËÏ ¯zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי בשר היה "אם כלומר,
טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ :‰ÏBÚa ¯Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa ¯Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
¯Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba ¯tÎÈ ¯L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a ¯Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜¯f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡¯‰ Ô‰k‰L :Èe‡¯a ‡l‡ el‡ ÏÎa ¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„B·ÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê - »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôa¯w‰ ˙ÚLa Èe‡»̄ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
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- ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï·‡ .·¯ÚÏ ¯‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»
·‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ·È¯˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»

‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
·È¯˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa ·È¯˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף
"והרי 72)קדשים. צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי להקריב.73)כן, שראוי אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È¯‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ ,¯epza ‰Ù‡z ¯L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓ·e ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ·¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,·‡ ˙È· ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï·‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È¯‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È· ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ :da ¯ÓBÏ ·e˙k‰ C¯ˆ‰ ;·‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ¯ÓBÏ - ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙·ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙·ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰È¯ÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»

.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי הנאכלת העוף חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï ¯znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»

ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :¯Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï·‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈
ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,¯·BÚ ÔÈa Úe·»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ

ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ -85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :¯Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»
ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»

‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…
.·¯ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק הפסוק 80)"איש שהרי
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי 81)חולק צט. זבחים
בדיבור  שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק
הפסוק  והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי קדשים 82)ושניהם בקדשי רק לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" ונתרבה 84)בני

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה
חלק.85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים

בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם
כי  אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז,
חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
לי  מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל  לי מה טמא
גדול  כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי
שמע  בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆ¯iM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי
ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ Ïk90- Ô·¯˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„B·Ú‰91‡e‰ È¯‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - ·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»̄∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ Ïe·Ë ?„ˆÈk .·¯ÚÏ92ÌÈ¯etk ¯qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
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‰¯e·w‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈
.·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף
לאכילה  ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב.)96מדרבנן. שהוא פי על אף

.ÎıeÁ ;„·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡ - ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - „·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰¯Bz· L¯t˙ È¯‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
עבודה  ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה
ואכלתי  הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת
משום  אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי  ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¯Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙B¯BÚa99¯B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLa100¯Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ -101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ·ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ·È¯˜n‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú - ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô¯‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

¯Ê ˙ÚMÓ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯Â¯Ë˜‰ ¯Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈ·ÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט -

השמש.100) והעריב שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי למעט

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.·ÎÛ‡ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â ,Ï·ËÂ ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ - ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ ¯eaˆ Ôa¯»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÈtÓ ,·¯ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים
המחטא  אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק,
לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שאר 1) ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - dÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯cz ¯L‡ EÈ¯„ ÏÎÂ ¯ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰¯‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ ¯Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן אףֿעלֿפי 3)בין
הזה  הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב, (לדרים ראה פ' בספרי

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.·‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ d¯O·e daÏÁÂ7- ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב) הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי
המזבח  על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈ¯eÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ - ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈ¯eÓ‡‰L11¯Ó‡ È¯‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«
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‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ
˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡ - ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ -14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆
„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈

Û¯Oz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה על 12)ראה נוסף כלומר,
ופ"ב  פ"א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
אמר  רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן רב
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק צו וספרא יח: בכלל 13)מכות שאינן
נשרפות  אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף כלומר,
הלכה  שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה

פב.15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈ¯ÚLa EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk .EÈ˙·„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ È¯ÚLa ÔÓc ÔÈ˜¯BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈ¯eÓÁ ÔÈa18·ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ¯·„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,¯Oa‰Â19Ôlk - ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי

צ:). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר

.‰‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ -∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22¯OaÓ ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
È¯ÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי רבינו 22)מכות כתב ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא
זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

כהונה  לזכרי אלא נאכלים מנחות ושירי והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
- ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ ¯Ò‡Â ÏÒÙ25- BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡26‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk - eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰Ù¯Ëk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ¯Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh dyrp ,ezvignl ueg xyad `viy oeik"

הגלות, זמן על מרמז 'טריפה' העניינים, בפנימיות
שיצא  כיון כו", טריפה בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
ישראל  עם וכאשר כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
כטריפה  הם הרי - בגלות היינו למחיצתן, חוץ נמצאים

והחירות. החיות היינו אמיתית, שלימות להם שאין
(42 cenr a"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

פב.25) זבחים יח . מכות סח: שם.26)חולין חולין
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט.28)למקומו. הלכה פ"ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa30‰Ê È¯‰ - ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.¯Lk»≈

פב:29) בוודאי 30)זבחים קדשים קדשי בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי להיכל שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר,
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ"ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה
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ולא  כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם וראה כשר,
קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו

.Á¯Ê31‰¯ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;¯ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÊÂ ,¯ÓB‚Â Ì‰a ¯tk ¯L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡¯L ˙Ú·e33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ - ¯f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ¯f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ıeÁa35¯Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰¯ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙e¯Ê ÌeMÓ ‡Ï ,„·Ïa ‰˜È¯Ê Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח:31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי
שאכל 34) זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה לפני ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור,

העולה מן שאכל "זר יח. שם לחומה,גם  חוץ זריקה לפני
כי  יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר'
נמי  דלכהנים הכא חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח.36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי 38)ראה

שם. גידל רב

.Ë¯Ê39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ - »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ¯Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ - ‰¯z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï· ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï·¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰¯z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈ¯ÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e¯‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב: (ראה 40)יבמות ומיצוי הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני אבל וֿז), הלכות פ"ז למעלה

ח). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ"ז שאז 42)למעלה ומיצוי, הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני

ותוספות). ברש"י שם איסורי 43)ועיין מהלכות בפי"ז
הלכה  שגגות מהלכות פ"ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמן,1) בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Ba¯w‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó - ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,¯eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי

לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי"ש. כולה, שנשרפת ה"א פ"ב

רבינו.3) בדברי ה"גֿד להלן מבואר

.·˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ7.ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי מנופה קמח והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי 6)סוטה) וקמח שעורים שבאה
הי"ב. סוטה מהל' פ"ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח של שני ביום הקרב
תמידין  מהל' פ"ז להלן וראה י. וכג, יד (ב, ויקרא בספר
ואףֿעלֿ שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פיֿכן

הי"ב. שם ומוספין תמידין מהל' פ"ז להלן וראה (שם),

.‚·¯˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ¯ÓÚ :¯eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡È·nL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙¯ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡¯˜12Èa‚Ï ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ e·È¯˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

¯‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח, על הקומץ, את ממנה מקטירים כלומר,
הי"ב. ומוספין תמידין מהל' פ"ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ"ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב. מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח, (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי מהם אין כלומר,
פ"ח  להלן וראה ה"ח). פי"ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי"א. ומוספין תמידין ב:14)מהל' נב, מנחות משנה,
הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק כי - א נח, במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי בפ"ה וראה הֿח. כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי"ט. להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט, מנחות
יוםֿטוב' וב'תוספות ט) (שם, התורה על ברש"י עוד וראה

מ"ג. פ"ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח לאישי ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ"ד להלן

ה"ה. שם ובפ"ה ה"יֿיב,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ·¯˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ ·È¯˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ ·iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
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˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»
‰„B·ÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk ·È¯˜nL24·È¯˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ

˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»
ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL26˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈

ÔÈz·Á28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»
˙·Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«

˙LÁ¯n‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈
¯epz32ÔÈ˜È˜¯ ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ

.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ, והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ"י וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט, א. ב, במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ"ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ"ה 24)הי"בֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ"ג צו וב'סיפרא' הט"ז, המקדש כלי ראה 25)מהל'
ה"ד. פי"ג מהל'26)להלן ופ"ג ה"בֿד. פי"ג להלן ראה

הי"ח. ומוספין ב.27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע אלו וכל שם). מנחות, (רש"י תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כיֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כיֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש א: ב, ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי"ג להלן וראה שם) רש"י גם וראה נט. מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי"ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב "וכי ד: שם,
ה"ח. שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב "וכי (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי"ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות
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שתי 34) כגון המזבח, לגבי קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ"ח בפ"ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי  להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח, (במדבר

להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל
רובו",36) את מעכב מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,

פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב) (שם, שנאמר ממה ה"ח) פ"ט דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב. ט, א.37)במנחות פח, שם המשנה מדברי נשמע כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח, (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב: עו, במנחות
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי  כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי היא, הכתוב וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי לשנות.
ו'הר  כסףֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב'קרית וראה סג:). מנחות רש"י (עי' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
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‰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
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‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט, מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי א. פח, מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני במצורע שכתוב ממה זאת נלמד פט.)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח. פ"ב הוא 48)למעלה שהשמן אףֿעלֿפי כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ"ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ"ט אלא אחד קומץ מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ מביא היה אחד, בכלי

עשרון. ה"ו.50)מששים פי"ז -51)להלן א נט, שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק "לא טו) ה, (במדבר
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חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי רבינו, דעת

המצוות' ב'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קבֿקג, וכתבו ב. נט, מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס. (שם
המוקדשין  פסולי מהל' פי"א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב אינו שוב – ה"י)
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ מחמץ לענין גם

משנהֿלמלך. ועי' שם.57)הי"ח). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י (וכן שמן רק רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי גבי על כלי "נתן אמרו: שבמשנה מפני כן שפירשו
פסולי  בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע"א' ב'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי גבי על כלי "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי על לבונה) (או שמן בו שיש כלי שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי  שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
בגופה  "עליה א: ס, שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב בלבונה גם והרי מדבר", הכתוב מנחה של

שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע"א' אלו במנחות אין כי אף כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב,61)"על פי"ג להלן
עיי"ש.
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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¿»≈
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ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי"ב. שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב. כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È¯‰Â e·¯Ú˙pL- ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ·¯˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ¯Êt˙Ó ÌÈ¯ÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב צט, ביבמות
ספק  כהן, ספק והוא שנתערב, זה על =) עליו "ונותנים
ק.) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי כהנים חומרי ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב אמר הלכתא, "למאי

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק, שם
שמעון. ברבי אלעזר כרבי הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח, גבי על קרבים
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בבל  הוא הרי לאישים שממנו ש"כל המזבח, גבי על
שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י לדעת

מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב"ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ"ב ולהלן הכ"א, פ"ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי"ב).
שבעזרה  קדשים קדשי פסולי שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ"ז למעלה (ראה

.·ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ -80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈ¯ÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰¯ÊÚa85‰¯Lk - ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י בכת"י 81)משלו

ב'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח.82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי 84)(רש"י, אלעזר כרבי הסוברים כרבנן

רש"י  מחלוקת הי"א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי"דֿטו). סוטה מהל' פ"ד וראה שריפה, שזוהי כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח, ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜¯˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90e¯zÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ ·¯a ¯e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי 87) המנחה את מקדשין כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי ועומדת, קדושה המנחה כי ואף שרת.
הגוף, קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף קדושת קידשה – בכלי קדשה

ב. יד, סוטה רש"י ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי צורך ואין קרקע, ע"ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי פשיטא רבא, "אמר ב: ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע, שע"ג בכלי
שעל  השולחן על קומץ, שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע, גבי

שם). (רש"י, והשיריים" הקומץ יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב: ז, גבי א. שעל בכלי לקמוץ מהו ששת, מרב

קרקע, שע"ג מכלי קומץ לי פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע
גבי  על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ הלחם את מתירין ובזיכין קרקע,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי ובזיכין אזכרה, מיקרי דקומץ
שיריים  מתיר דקומץ לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי  וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב, (שם דכתיב לאכול,

שם). רש"י, – "נותן 90)ה' כי הי"ב, פי"ג להלן ראה

אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי ומקדשו שרת בכלי הקומץ
קידוש  רבא, "בעא ב: ז, מנחות ראה קרקע, גב שעל בכלי
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי, קומץ
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב'תורת ואמרינן אהרן", בני "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י, הדם קבלת נגד קומץ וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף קרקע, גבי על ולא כהן עלֿידי בכלי  הדם

קרקע. גבי שעל בכלי ולא כהן, עלֿידי כרבי 91)בכלי
רבי  של טעמו שם מסביר יהודא ורב ב. כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח) יט, (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ ברובו,
היינו  קומץ, של רובו כי ה"א, פ"ב יומא ב'ירושלמי' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ - ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ94L·„·e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ - ‰È¯ÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ ¯Á‡ ınÁÓ‰Â98·iÁ -99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב נב, הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ, ולא מצה כולן באות המזבח, גבי על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח, גבי על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ"ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ הלחם שתי כמו חמץ, הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י. דבש 95)פ"י אסרה ולא א. נח, ומנחות ב. יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח איסורי מהל' פ"ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח) יח, (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב, (ויקרא
כי  שם, לקיש ריש ואמר הקומץ, על נאמר זה ופסוק חמץ",
חמץ  תאפה "לא י) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב נו, מנחות

הי"ח. להלן וראה פ"ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ' ה"ג, פי"ב דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט"ו. להלן וראה ה"א, פ"ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎ¯Ú B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ ·iÁÏ - ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -106. ∆«»«¬∆≈∆
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חייב.101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף בברייתא. - ב נה, שם

פניה  "שמחליק מפרש שם ורש"י המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי ה"כ, ומצה חמץ מהל' פ"ה וראה במים",

רש"י. כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ, תעשה לא שנאמר לפי וכו' חמץ
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י), – עצמו בפני חשוב מעשה =) יחידי מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני אף עצמה, בפני עליה
יחידי  מעשה שהוא קיטוף, לאתויי שבה, יחידי מעשה

עצמה". בפני עליה פ"ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ"ל (תערך, תירק ובל תלוש

כאן. המוריה' ב'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף

.ÊËBÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ ¯B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ - ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ ¯B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע"ג שאור הניח אמי, רבי "אמר ב: נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב מאליה ונתחמצה לו וישב והלך
היכי  כי בעלמא, בהנחה חייב הכא כלומר, שבת", של צלי
בו  שהיפך גמור צלי מעשה בו היה אם בשבת דמחייב

שם). צורך 108)(רש"י, אין העיסה את לחמץ כדי כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב אינו בשבת, גחלים גבי על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי בו, היפך אם אלא

ורש"י. גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈ¯ÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰¯Lk - ÌÈÓLe ÔÈÏ·z ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡¯˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח "תיבלה בברייתא: - ב כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני ובכל בשומשומין
פ"י): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואףֿעלֿפי כסףֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק כמון, כמין "הוא
כה). כח, חמץ 111)ישעיה מהל' פ"ה רבינו כתב כן

וכיוצא  והקצף והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ. של חשש כאן ואין כלומר, הבצק", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי כאן שכתב כהראב"ד
גם  וראה חימוץ, משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ מהל' פ"ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב'תוספות' (וראה פסח של

שהיא  לפי ה"ה, ומצה חמץ מהל' פ"ו משנה' ה'מגיד שכתב
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני. לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ"ב

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:¯Ó‡pL ;¯eËt - «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰¯Lk‰ - ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ e·È¯˜z ¯L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰¯Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL ¯Á‡ dˆnÁÂ ¯ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡ - d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡¯a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰·¯˜ ¯·Îe ,e·È¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰¯Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי"א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי

שגם 116)להקרבה. ואףֿעלֿפי להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ חייב זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ היא הכתוב גזירת – הי"ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י ועי' הט"ו,

"בעי 118)לעזרה.117) שם: במנחות השני. החימוץ על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב
עלה  מיחייב לא לה מחמיץ הדר וכי ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ. אחר מחמיץ משום
משום  עלה מיחייב לה, מחמיץ הדר וכי ביה, מהני לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק תיקו". מחמיץ, אחר מחמיץ

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי, רב "בעי שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף תיקו". דמי, מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסףֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :¯Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡ - ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È¯‰ - ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙B¯t ÈÓ - ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי כן למד שם בגמרא כי
המוריה' ב'הר גם וראה בדבריו, עיי"ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי
הי"ח). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ הוא הרי כן
"מנחת  הסובר הגלילי יוסי כרבי ולא שם, עקיבא רבי וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי 123)נסכים בדפוס
ועי' רוקח'. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע בשאלותֿותשובות

כב. ה"ד.124)סי' ומצה חמץ מהל' פ"ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈ¯Ê Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È¯‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

Ô¯ÓLÏ127¯eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯nLÓe Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ¯eav‰ È¯‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ -¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »
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שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי דברי
א. מ, א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט,
שם). (רש"י, הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ"י: זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי בגמרא: שם
ומפרש  שאני". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈ¯LBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL Ô¯nLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰¯ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ"ב). פ"ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי אף לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי"א), שם ומצה

יחמיץ. שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי

.·ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏM·nL ÌB˜n·e«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏM·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :¯Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È ¯L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

¯ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜¯‰Â Ô˙ÈÁË - »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙È·Ï e‡B·iL „Ú ,¯Êa ÌÈ¯Lk134˙·ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙¯M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰¯ÊÚa eÈ‰ ˙LÁ¯Óe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ¯ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח')132) (ב'מעשה מג"ע ודפוס וויניציאה רומי בדפוס
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי שהרי הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ"ח ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ"ה

(כסףֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף פועלת היא והרקדה פי"א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב. יח, א. אפיה 135)ט, דבעינן "דכיון

כלי  היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי מהל' (פ"א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי הי"ט)

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב: צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי דאיכא
עבדינן". לא דחרס שרת וכלי שרת, כלי ליה הוה בתנור,
לפי  שרת, בכלי נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י: ופירש

צה:) (מנחות הלחם שתי בפרק כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן

ה'תשפ"א  טבת ד' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
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

.·ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?ÏB„b Ô‰k Èz·Á ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔB¯OÚ ÈˆÁ· e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡ - ÔÈÈˆÁ ‰·¯˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡È·Óe .:¯Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.O·k‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï - ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏB·e6ÔÈÁ˙B¯a7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔB¯OÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב,
משלם  מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי על רבינו כתב ג משנה ט פרק למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט פרק ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח.
הראב"ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי  ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה'
כהן  חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈ·¯a ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙·Án‰10dÏM·Ó BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ·¯ ¯‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a¯‰11.‡Â ÏLa ÔÈa - ÈÈÙz :¯Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
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נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת
בתנ  אפייה גם שצריך הרי "תופיני", כלומר,11)ור.(שם)

כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו
במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.·¯Úa ÈˆÁ‰Â ¯˜aa ÈˆÁ‰ ·È¯˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
¯˜aa ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ ·È¯˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.·¯Úa - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ¯‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰B·Ï ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk d·È¯˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה
וכי  בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי

לא 13)ארעא". משיח כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב.14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי ד הלכה י"ב פרק למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BB¯OÚ ‰nk B‡ ,18B¯„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡¯‰20Lc˜Ó ÏL ÔB¯OÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22¯Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏB·e ˙Ïq‰ ÏÚ ¯Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙¯L ÈÏÎa d˙B Ck ¯Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔB¯OÚÏ ‚Ï Ïk‰ - ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו

וחצי  עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה

וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן
ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם

יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה
בכלי  אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁ¯n‰Â ˙·Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
¯Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈ¯LBÙa dLÏ Ck ¯Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏB·e26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
¯„pL BÓk ˙LÁ¯Óa B‡ ˙·ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙¯L ÈÏÎa d˙BÂ29¯‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙B·Ï Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי 28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב, (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי הן ומרחשת מחבת הרי נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
"ונפש  סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁ¯Ó ?˙LÁ¯ÓÏ ˙·ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È¯‰L ,C¯ ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙·ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk ¯epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33- ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈ¯LBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙¯L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :¯Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜¯ Ì‡ÂÔÈ¯LBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ - ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜¯e :¯Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜¯‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ ¯Á‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
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וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה
עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי רבי 39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין,

האפייה.

.ËÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡È·Ó ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ¯ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa¯‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ ¯OÚ ÔB¯OÚ Ïk ÔÈÙB‡ -41˙BlÁa ‰a¯ Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰¯Lk - ¯qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈc·Óe ,‰Úa¯‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k È¯ÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈc·Ó BÈ‡ - »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו

עשר". כאן אף תודה 42)עשר), שהרי נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע
וזו  קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע,

המזבח.45)השני. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן
בעי  דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי שכל יח:) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆

- ÔÈ˜È˜¯‰‰¯Lk53el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk e¯Ó‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈
.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי
אלא  פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק "לא

.·È˙ÏÒ Ì„‡ ‡È·Ó ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡·‰ ¯„Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙¯L ÈÏÎÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙¯L ÈÏÎÏ d˙B -56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙¯L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡ - ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙¯L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙B·Ïe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙B·Ï Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô¯˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:¯Ó‡pL ;dÓL ‰a¯˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙¯L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙¯L ÈÏÎa61BÈ‡ - ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ¯ÊBÁÂ ,63d˙B·Ï Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙¯L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡ - ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי  דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של
למעלה  רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת
שרת  כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני 58)אלא אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".59)אהרן אל והגישה ח) (שם, דכתיב

כדתנן 60) מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב ליה על דיש

שנא". לא נמי הכא שרת, "איתמר 62)בכלי ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
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נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי
ולא  דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו

פסול]. זה הרי קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ה  בפרק למעלה וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות
מולחין  מזבח של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ טו.) (שם בגמרא
בכלי  מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי ממנחת "חוץ
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי 67)כליל מהלכות ה בפרק למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח

.‚ÈıÓBwL C¯„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï - »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ¯‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות
אינשי". ידו.69)כדקמצי כף פירושו ידו ופס במשנה. שם

בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף
זה  ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח

מהקמח". ידו ומוציא היד, ראשי 70)לפס "שהכניס
קומצו  מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו

ידו". פס עד 71)עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס
הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול

הקומץ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆

ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ75BÓk ,ÔB¯OÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא במשנה:75)אמר שם

קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן
פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ¯„BÂ Ì„‡ ·c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆ¯iL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ ¯„B B‡ ·c˙Óe4dc·Ï5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e¯‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ¯„B B‡ ·c˙Óe8ÈÙa ‰B·Ï B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa¯˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜Ïe :¯Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,
דברי  קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו

פר.6)רבא. ונסכי איל נסכי כבש, שם 7)נסכי למעלה
ד. פי"ב,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא:

הי"ב. ופי"ז יד, הלכה שם 9)פט"ז וספרא קו: מנחות
שם. פט"ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי

משום  עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי מלוג. יפחות
כי  ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט"ז  להלן וראה (כסףֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי גם

פ"ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ"ח טֿי, הלכות המקדש כלי מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י, (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.·ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„B B‡ ÔÈ·c˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„È¯t elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈ¯Bz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï·‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ"ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס מסיני. למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון , צריך
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.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ"א  רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי, שותפים
כי  (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
(לחםֿ לגמרי שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב,

כאן). משנה

.„?‰·„ ‡È‰ BÊ È‡Â ¯„ ‡e‰ ‰Ê È‡21È¯‰ :¯ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È¯‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡ .¯„p‰ e‰Ê -∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔB¯OÚ‰ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰·„ BÊ È¯‰ - ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב.21) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א 22)ראה פרק קינין
קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B·„Ï ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Ó24LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,¯„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„·‡Â Ba¯˜25B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

¯„pL BÓk ·È¯˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ¯ÓB‡Â ·c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ·‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן הנ"ל . במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח.
(בכל  לשמו שלא שהקריב אלא הקריב, אם אפילו שהרי
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות
פט"ו  ולהלן ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê ¯BL ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ ·iÁ - ˙Èa‰ ÏÙÂ ¯BM‰ ˙Óe ,Ôa¯˜28:¯Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

- d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי 28) זה ובית עולה, עלי זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי.
"דמי  אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב
"עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור
"דמי" אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת

להתחייב  "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
באחריותה. יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe¯‡a ¯·k30·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜ Ba31È¯‰ :¯ÓB‡‰Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰p·È¯˜‡L33˙È·a d·È¯˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê34‰Ê ˙È·a ‰p·È¯˜‡L .35d·È¯˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - Lc˜na36.‡ˆÈ - ˙Èa‰ B˙B‡a d·È¯˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

·iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈ¯Á‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙¯k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙È·a Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ - ÌL Álb Ì‡40¯ÚˆÏ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙e¯ÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ ¯Úˆ È¯‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zepaxw ea aixwdl ycwnl ueg zia dyerdy epx`ia xak"
."'ek

ה'מרדכי', כדעת היא הרמב"ם שדעת לומר אפשר לכאורה
בכלל  הוא בית־כנסת שבנין האחרונים הוכיחו שמדבריו
כ') (מצוה המצוות במניין וכלשונו מקדש", לי "ועשו
גם  להשתמע שיכול לעבודה", הבחירה בית לבנות "ציוונו
בית־הבחירה  בהלכות שכתב ואף התפילה, עבודת על
המקומות  כל נאסרו בירושלים, המקדש שנבנה "כיון
בית  שרק היינו קרבנות", בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות

לא. בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא שהרי הרמב"ם, בדעת כן לומר קשה אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב דבר על הנ"ל כ' במצות־עשה
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו שיש ולהעיר
כו'". באו אשר בארצות מעט למקדש להם "ואהי בנביא

(46 dxrd 127 cenr `"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי "הרי שם: במשנה

הרי  יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע"פ עולה", עלי "הרי סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה

עלי,34) הרי אמר שאם נגנב, או כמת זה שהרי שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב עלי הרי אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי במשנה שם
הוא  שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף

באחריות. חייב אינו – חוץ למעלה 37)שחוטי ראה
שם. בגמרא המנונא רב דברי והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע"מ כלומר,

זה. בבית כי 40)התגלחת אף כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת
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למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח. לא מזה יותר להביא, יטרח חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

¯Ó‡ ‡Ï - ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ"א וראה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י. הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב

"ל  "לחטאתי", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי".
היה  אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê Ú¯ˆÓ Ôa¯˜ :¯ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ Ú¯ˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa¯˜45Ôa¯˜ ¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈ¯ÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ ¯„Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי 45) מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה
שתי  מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני שלשה: קרבנו והמצורע
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני,
מחוסרי  מהלכות בפ"ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי 46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :¯ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47Ô·È¯˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ¯ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ ¯tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa :Ba ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰·¯˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ ¯tk˙Óe ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ È¯‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï·‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב שהפלוני כלומר הקרבנות וני,
בהם. כא:48)מחוייב כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡È¯ÓB‡‰51ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :52Ô‰È¯„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆

‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ53ÔlÎa ·iÁ -54ÔÈ¯Lk È¯„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ
ÌeÏk ·iÁ˙ ‡Ï -55ÔÈ¯Lk ˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ .56È¯‰ - …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈

Ôa¯˜·e ¯ÈÊa ¯„ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58- Ôa¯˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»
Ôa¯˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט. בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי

רשע. נקרא שמקיימו אףֿעלֿפי – הנודר כלומר,53)כב.)
מדברי  הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים

ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי שם: משנה
אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי במשנה: שם

(רבינו  וכעס" איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר

שם). ואי 56)המשנה נדר זהו אי ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם
נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה

קונח,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.·ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú ·iÁ ·c˙n‰ ‡ÏÂ ¯„Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60¯Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

¯Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
¯Ó‡Â ‰ÏBÚa ¯cÏ Ôek˙ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

Ì¯Áa ¯cÏ ,'Ôa¯˜'61ÂÈ¯·c - 'Lc˜‰' ¯Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ Ì¯Á‰Â ,Ôa¯˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙B·„e ÌÈ¯„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa ¯Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa ¯Ób ?„ˆÈk .·iÁ - ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;‡È·‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ ‡È·iL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È·‰Ï ·iÁ˙È ·Ï ˙e·È„a - ‰‡È·È ·Ï ·È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B·„Â ÌÈL„˜ È¯„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

aiig ,melk eiztya `ived `le eala xnb m` `l` ..."
."'ek `iadl

לאהבו, לייחדו, שבלב: דברים על גם מצוה שהתורה כמו
ידי  על מתקדשת שבהמה קבעה כך וכו' אותו ליראה

אדם. של מחשבתו
(532 cenr h"ig y"ewl itÎlr)

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג תרומות
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ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב הוא הרי – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק

ההלכה. בהמשך להלן חרמי 61)ראה ואף הבית. לבדק
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב. בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח – (2 281 עמ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות
כאן). שמח ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙B·„e ÌÈ¯„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎ¯ÚÓ Ô‰a ·iÁ64ÌÈÓ„Â65˙B¯OÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚¯a Ïk‰ ‡È·iL ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡·‰Â ‰nM ˙‡·e :¯Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

¯ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡È·z - ‚ÁÏ ‡B·zL ˙Úa ,¯ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL ·BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba ·iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·Ú71ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

·c˙‰ B‡ ¯„pL72ÌÈÓ¯Á‰Â ÌÈÎ¯Ú‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ ¯Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚¯ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי שאמר
ב). הלכה ערכין מהלכות דמי 65)פ"א או עלי דמי שאמר

בן  קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה
ט). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ"ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי  עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: משלושת

פג. עשה יב,69)המצוות, (לדברים ראה פ' ספרי ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי  אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי, למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור

מיקריב  לי, למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב",
ומתנות  הבית בדק שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב הלר) הגר"ח בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן דעת כן
כי  כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח
גבוה", חרמי "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".

.„ÈÌÈÏ‚¯ ÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ ÁaÊnÏ ‰Ó‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈¿»ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ·b ÏÚ d‡„Ùe ÌeÓ da ÏÙÂ¿»«»¿»»««¿≈»«∆∆≈
‰LÏL ˙¯Á‡‰ ÏÚ e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆«∆««¿«»«∆∆¿»

ÌÈÏ‚¯76Ï·a ¯·BÚ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â . ¿»ƒ¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»≈¿«
¯Á‡z77¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ BÈ‡ L¯Bi‰ 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
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בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =)
שם. הגמרא כדברי כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על

יורש  זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה
נדר  תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט כב) כג, שם מעמך"

.ÂË‡Ï - ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ e¯·ÚL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆»¿¬≈∆¿»¿»ƒ…
ÌÈ¯LÎe Ô·È¯˜Ó ‡l‡ ,eÏÒÙ79¯Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿¿∆»«¿ƒ»¿≈ƒ¿»»««

¯Á‡˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯ ‰LÏM‰80ÔÈc ˙È·e . «¿»¿»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'Bˆ¯Ï' ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡82„Ú B˙B‡ ÔÈÙBk , ««ƒ∆∆¡«ƒ¿…ƒ«
È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL83ÔÈa LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ¯„pL ÔÈa . ∆…«∆¬ƒ≈∆»«¿…ƒ¿ƒ≈

·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk - ·È¯˜‰ ‡ÏÂ LÈ¯Ù‰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,

.ÊÈÈ·iÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»

‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡88¯Ó‡pL , ««ƒ∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«
Ï·‡ .È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk - 'Bˆ¯Ï'ƒ¿…ƒ«∆…«∆¬ƒ¬»

Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ È·iÁ89; «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»
‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,‰¯tk È·kÚÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿À¿≈«»»≈¿ƒ»∆∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ˙‡hÁÓ ıeÁ .Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈÂ eÚLÙÈƒ¿¿¿«¿»¿¿≈∆≈««»ƒƒ

ez·kÚÓ 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 ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי  מהלכות פ"א להלן רבינו פסק הרי – שם בערכין
והר  כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ"ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט. הלכה פי"ח פפא,91)להלן רב "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי". ולא בה פשע למתים,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה

.‡¯ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3- »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c4CÎÏ Ì‡ :‰ÏBÚ d„ÏÂe ÌÈÓÏL ‡È‰ . ¿»»«»ƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - Ôek˙5BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ Ì‡Â ;6 ƒ¿«≈¿»»«»ƒ¿ƒ««∆»«¿ƒ
a ¯ÊÁ ÌÈÓÏL ‰È‰zL ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â¯Ó‡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 אחריֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי על החולק יוסי רבי וכדברי

חייב 6) המתנדב ולא הנודר אין כי הי"ב, פי"ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב דברי - ב כה, שם

רבינו  כתב וכן ה"ד. תמורה מהל' פ"ב להלן הוא וכן
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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 È·iÁÏ ¯Înz -ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ ·iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈ·eˆ˜ 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¿«≈

ורבי 8) מאיר כרבי הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי חוץ חולין ודמיה עולות, לצרכי תמכר כיצד: הא

ידי 9)שבה". ויצא שקצב, הדמים כפי זו בעולה יש והרי
והא  עולות, לצרכי תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי גופה דמקדיש בהמה מייתי
ופירש  'ירושלמי', ל"א בשם וברש"י מקובצת', ב'שיטה
שלו). הגוף כל שאין בהמה מייתי הא לוקח האי רש"י:
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי

משנה'. ב'כסף נראין 10)וראה רבי, "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי יוסי רבי דברי
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק לא  יהודה רבי
נחלקו  ושם ליה". מודי - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב'לחם וראה ששת, כרב פסק ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף רבא, "בעי שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק (שם
לדעת  היא זו בעיא כי רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי והאי
משנה' ה'כסף דעת ולפי שם). ברש"י, (וראה יהודה רבי
הוא  והספק בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי כתב הי"ד), וחרמין ערכין מהל' (פ"ה
אם  אפילו שמא הוא והספק בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף,

.‚- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È¯‰ - ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ¯‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי שאמר יוסי רבי כלומר, היא", יוסי רבי "מני,
כאחת  שמות שני להוציא אפשר ואי הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי  עולה תקרב כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי רבי מאיר. רבי
מחויב  שאינו "כיון רש"י ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי  ואמר חטאת מחויב שאינו שמי - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי"ש כלום, אמר לא – לחטאתי זו
חטאת  מחויב שהיה כגון לזה ומפרש יוסי. כרבי פוסק
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסףֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח פי"ד למעלה ראה לחטאתי.

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰·¯˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc B¯wÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡ - dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ -20dlk ˙È‡¯ È¯‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰¯eÓz ‰OBÚÂ ,·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰·¯˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»

בהמה 16) יוחנן, רבי "אמר נסמן: ושם א. יב, זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח וחזר חציה הקדיש שותפין, שני של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי חולין, היתה דחצייה להקריב
רש"י) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמעֿמינה  נדחין, חיים בעלי שמעֿמינה תלת, "שמעֿמינה
אבל  בדמים", דחוי יש ושמעֿמינה דחוי, הוי מעיקרא דחוי
חיים  "בעלי וסובר: יוחנן, רבי על החולק כרב פוסק רבינו

להלן. וראה נט.) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי אדרבא שהרי ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי, אינו כי אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי הדיחוי, עצם את
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הוא  הרי מעיקרו שדיחוי רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי
דחוי". אינו מעיקרו ש"דחוי כתב הי"ג, שגגות מהל' בפ"י
חיים, בעלי שהיא משום כאן שכתב מה על שם סמך ואולי
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי ואין
בנראה  שאף רבינו, פסק ה"ח שגגות מהל' בפ"ג שהרי עיון,
פ"י) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי אין ונדחה

דיחוי". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי יש כי רבינו דעת מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ"י פסק וכן יוחנן), רבי על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט, בזבחים שם 21)כרב, בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי שאפילו עושה אמרו

שוודאי  שקריבה, רבינו פסק לפי כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È¯‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ ·¯wÏ ‰Èe‡¯22˙M„˜ ‰Lc˜˙ - ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯Înz -25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף, קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי
הדברים  ומקור הגוף, נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי
"איתמר, שם שאמרו - ב יט, דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף, קדושת קדוש אמר כהנא רב לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף, קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב אמר יהודה מדרב כהנא, לדרב
זאת  רבא, אמר הגוף", קדושת נמי נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף, קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ"ה למעלה וראה עולה). לדמי זכר שהקדיש רש"י
אמר, ד"ה - ב כ, ערכין וב'תוספות' הי"ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף – לעולה זו בהמה דמי אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי הט"ז), המוקדשין פסולי מהל' פ"ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב ראויה"
מהל' בפ"א למעלה וראה משנה'. ב'כסף ועי' למעלה).
זו  הרי וכו' למזבח מום בעל ש"המקדיש ה"י, מזבח איסורי
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".

.Â‡Ôa¯˜ È¯eq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ ¯Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï - ‰ÏBÚ el‡ È¯‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk ¯Ó‡27ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«

‰ÏBÚÏ el‡ È¯‰ :¯Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈ - »«¬≈≈¿»ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆
‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס טומטום כגון
ב.27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב ה"י שם לפ"ג והכוונה ההלכה, בסוף להלן
כמקדיש  זה הרי למזבח וכו' ואנדרוגינוס טומטום "המקדיש
הן  והרי גופן, על חלה קדושה שאין לפי ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן והיינו

שם). הראב"ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי במשנה: שם

משמע  לעולה, אלו "הרי רש"י: ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי, בעי הוא גופייהו אינהו דאי עולה, לדמי

למד). (בלא עולה" אלו הרי

.Ê¯ÓB‡‰31ÈÓc :32‰¯t33ÌÈLÏL Ïk ‰ÏBÚÏ BÊ »≈¿≈»»¿»»¿ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ¿««¿ƒƒ¿»ƒ∆»«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÌÈÓÏLÏ ‰ÈÓc»∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰ÏBÚÏ34CB˙a ‰ÈÓc ·È¯˜‰ Ì‡Â . ¿»¿»»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿
B·È¯˜‰ Ì‡Â ,¯„pL BÓk Ô‰a ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈ƒ»∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ

.¯„pL BÓk ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈ƒ¿∆»«

א.31) כט, נדרים נחלקו 32)ברייתא, א. כט, ב. כח, שם
אם  קבוע, לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב
שצריכה  או הקבוע, הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת
שפקעה  כעולא, הי"א) מעילה מהל' (פ"ד רבינו ופסק פדיון.
עולא  גם מודה הגוף שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי". רבינו כתב ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי  עולה של הגוף קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו '", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף קדושת
הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?
לכל  הזאת הגוף קדושת דומה אינה הגוף, קדושת במפורש

משנה'. ב'כסף ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף קדושת

.Á˙¯aÚÓ ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰35- ¯ÎÊ „Ïz Ì‡ :¯Ó‡Â »¿»¿≈»¿À∆∆¿»«ƒ≈≈»»
,ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê - ‰·˜ ‡È‰ Ì‡Â ,‰ÏBÚ ‡e‰ È¯‰¬≈»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ
ÈÁ·Ê ·¯˜z - ‰·˜ ‰„ÏÈ ,‰ÏBÚ ·¯˜È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿«»»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈÓÏL36,‰ÏBÚ ·¯˜È ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . ¿»ƒ»¿»»»¿≈»«»»ƒ¿«»
·¯˜È „Á‡ - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê ‰·˜p‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ»¿»¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿«

ÔÈlÁ ÂÈÓ„Â ‰ÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ ¯ÎnÈ ÈM‰Â ,‰ÏBÚ37ÔÎÂ . »¿«≈ƒƒ»≈¿»¿≈»¿»»Àƒ¿≈
‰iLe ,ÌÈÓÏL ·¯˜z ˙Á‡ - ˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»¿≈¿≈««ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ÌÈÓÏL ÈÎ¯ˆÏ ¯Înz38ÌeËÓË ‰„ÏÈ . ƒ»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»∆»Àƒ»¿»À¿
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ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ÌÈL„˜ ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â39BÓk , ¿«¿¿ƒ≈»¿≈ƒ«¬≈≈Àƒ¿
e¯‡aL40‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ˙ÏÚa ÈÚÓa ¯aÚ LÈc˜n‰Â . ∆≈«¿¿««¿ƒÀ»ƒ¿≈«¬«¿«≈

da41LB„˜ ‰Ê È¯‰ -42. »¬≈∆»

אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב: כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב נקבה ילדה שלמים, זבחי נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמעֿלן אחרת,

שפוסק ורבינו (רש"י), אמן" במעי ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי ה"ג), תמורה מהל' פ"ד (להלן
הסיפא  לפרש איֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי נקבה "ואם
הבכור  שהרי במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי"ב. שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב'הר במשנה.36)ועי' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י: ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר

חולין. ודמיו עולה, לצרכי ימכר והשני לנדרו, האחד יקריב
במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה

חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי שאין ואנדרוגינוס טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי, דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ"ג 40)ואנדרוגינוס
מז  איסורי "שימכרו מהל' רבינו שם שאומר ומה ה"י. בח

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.



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah 'cÎelqk f"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  כסלו כ"ז ראשון יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי

השאר. מן חלוק שדינו
-mipnfxtqh"eizziaWzFkld¦§§¦©

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆

‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל

ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש
יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»
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ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל
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.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»

‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»
ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈

ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ
ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ

ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ
ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ

‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ
‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆

.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח

.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. כתנא82ֿ)שעל ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

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



קעג h"ei zziay zekld - mipnf xtq - elqk f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא
שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆

,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ
Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
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Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»

.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

ה'תשפ"א  כסלו כ"ח שני יום

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

סדר  גם הדיוק, בתכלית שנכתב הרמב"ם של בספרו
השל"ה  מאמר ידוע שהרי מכוון, בכוונת נכתב ההלכות
גם  שישנו ומכאן, בדיוק. הוא בתורה וקדימה סדר שגם

ומצה. חמץ להלכות יו"ט שביתת הלכות סיום בין קשר

לכל  הנוגעות יו"ט הלכות הרמב"ם הקדים כללי, באופן
הפרטיות  ההלכות כתב ואח"כ בשווה טובים' ה'ימים
ראש  ומצה, חמץ הלכות עצמו, בפני יו"ט לכל הנוגעות

ולולב. סוכה שופר, השנה,
כי  פרטי, קשר גם ביניהם יש הכללי הקשר מלבד אבל
בערבי  מלאכה לעשות "אסור כתב יו"ט, הלכות בסיום
החומר  לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים ימים
עשר  ארבעה שיום לפי חצות.. אחר פסח ב"בערב המיוחד
חגיגה  בו שיש מפני טובים, ימים ערבי כשאר אינו בניסן
דינים  לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן" ושחיטת
בהתחלת  לזה ובהמשך בניסן, עשר ארבעה ליום הנוגעים
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"מקום  נכתב יו"ט, הלכות בסוף המבוארים הדינים בין
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין, לעשות שנהגו
ההולך  שיהודי ההלכה הובאה לכך ובהמשך עושין".
המקום, כמנהג לנהוג צריך אחר, למקום אחד ממקום
ו"לא  בצנעא מנהגו יעשה אלא מחלוקת לעורר שלא ויזהר

בו...". שהוא המקום אנשי בפני יתראה
ובגאון  בתוקף לעמוד ליהודי מצוה התורה האדם: ובעבודת
מכל  בחרתנו ש"אתה ידיעה תוך היהדות, ענייני כל על
כלל  מתפעל אינו ולכן הלשונות" מכל "ורוממתנו העמים"
בא  זה וענין  מסביבו, אשר העולם אומות של ההנהגה מצורת
היהודי  נשאר בהם המסחר ובענייני החול בימי ביטוי לידי

בתכלי  הנ"ל בתוקף ומכל וכו'. גבול השגת מגניבה הזהירות ת
למציאותו. ביחס ורוממות עליונות של רגש לעצמו קונה

זמן  הוא יום־טוב כי ומצה, לחמץ יו"ט שבין הקשר גם זהו
ומיד  הלשונות" מכל "ורוממתנו בחרתנו" "אתה רוממות
בזהירות  הצורך את להדגיש ומצה" "חמץ הלכות אח"כ
ח"ו  גאווה של תנועה לידי בזה לבוא שלא מיוחדת

אחרון. הכי הקצה עד ממנה ולהתרחק
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קעה dvne ung zekld - mipnf xtq - elqk g"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,

הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב
אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
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BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆
.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי

מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,
קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י
משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…
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ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

ה'תשפ"א  כסלו כ"ט שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê 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
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ 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'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
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¯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 אחרי 12)(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‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ 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- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡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

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈
ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ

.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»
˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈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¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
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È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,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 ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ 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.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰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

.‡ÈÔÈ¯eaˆ 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 ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«
ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈

ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·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 ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿
eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆

Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï 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‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ 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 ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(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‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
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B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»
¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»

Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿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 ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙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 ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)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

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk 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.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)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

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯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

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »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
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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'תשפ"א  טבת א' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
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‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»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

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 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

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי 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)כסףֿמשנה 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,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«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, בחול28ֿ)בשעה 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¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)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

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



dvneקפב ung zekld - mipnf xtq - zah '` iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"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
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰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

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 ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»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
(כסףֿ 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
(מגידֿ לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»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

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. 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

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



קפג dvne ung zekld - mipnf xtq - zah 'a iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)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

(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'תשפ"א  טבת ב' חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

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 (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי 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."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ 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˙eL¯·13elÙ‡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˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »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

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,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
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פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים
זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL 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‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL 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‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)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 שאףֿעלֿפי
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‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«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,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«

ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«
È‡z40'‰‡¯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 אףֿעלֿפי 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˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) 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)וכסףֿמשנה דגים ציר
קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי

ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

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

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
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תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה
לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È 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‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

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

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

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'תשפ"א  טבת ג' שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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 ,ÌÈ¯BÚN‰ 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˙B¯a3˜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
.ÔBÁ¯Ò ‡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˙B¯Ù 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 ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe 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 ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡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 .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿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
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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 .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù 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.

.‰ÏÓ¯k20- 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‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰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

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן

ב'). עמוד שרי 22)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 ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿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 ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿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‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡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‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿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‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡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 B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯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 בלי 34)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≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰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
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‰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»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈

˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿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 Û¯NÈÂ ,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 Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ 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 שני 58)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‡60eÙ¯NÈ 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˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ 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‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙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

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «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

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
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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‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ 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 ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ 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¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
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) מיני 76)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

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…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

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈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

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»
ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ

ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈
ÏM·Ï ¯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˙B¯a98Ô˙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 ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡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
הכלי 99) 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
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ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם
פי 101)לא). על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

אותם  ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על שתשמישם
אסורות  מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב כמו באור
– האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו ג' הלכה
להתיר  הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו בחמץ כאן

משנה). (מגיד ומימיו 102)בהגעלה האש על שעמד
האש  מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים ויש רותחים.
(טור  רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו להגעיל אפשר

תנ"א). סימן

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡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 N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆

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 ‰ˆ¯L 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‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡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'תשפ"א  טבת ד' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
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˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù 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
שאףֿעלֿפי  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 ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

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  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)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
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡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
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יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡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‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ 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‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆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

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰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‡34. ≈»«««

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 רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡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

בבלי 38) 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‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי
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שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, אףֿעל44ֿ)פסחים
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL 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 ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

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
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡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 e¯Ò‡»¿¬»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‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. 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". ידי משאר 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 (מגיד59ֿ)הותר 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
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ה'תשפ"א  כסלו כ"ז ראשון יום

צה. צד. תעשה לא מצות
פו. עשה מצות צז. צו.

― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לאֿתּתנּו "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי

עלֿהּמזּבח" ak)מהם ,ak `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָ
(xen`;החלבים אּלּו ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה :ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ"לאֿתּתנּו",

ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּתלמּוד
ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמקריב
אבל אחד: לאו אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכאן

ענין האמּורין envr)מקצת ipta)ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
הרי אחד. לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי מקצתן, אף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מהם"
אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתּנא
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עֹובר(my)ּבספרא ― לּמזּבח מּום ּבעל "הּמקּדיׁש : ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה ְְְֲִִִִִִַַַַָָמּׁשּום
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא איברי(f:)מקצתֹו". "הּמעלה אמרּו: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבעלי
אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ְְְִִִִַַַַַָָָָֻּבל

ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין מתיביאין .lr zeywdl yi) ְִִִֵֵֵֶַָָ
(`ax zhiy― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי "הּמקּדיׁש :ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ

אלמא ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום epi`x)עֹובר dpd)על לֹוקין ְֲִִִֵֵַַָָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו
לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָסברתֹו
ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּכֹולל
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּבּיי
על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא אבל זה. למאמר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות ְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאו
הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההקטר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּולפיכ(bq.)סנהדרין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהיּו
על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַׁשהקּדיׁש
הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה
"ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאמּורים

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו ckÎbk)וקלּוט, ,my). ְְְְָָָָָ
ּבהמה, ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכלֿאּלּו
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּקבּוע
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' "לאֿתזּבח תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

אם לֹוקה, זה והקריבֹו.על עבר ְְִִִֶֶַַָ

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹקרּבנֹות
"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי

מּכלֿאּלה" אלהיכם אתֿלחם תקריבּו לא (xwie`ּבןֿנכר ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(dk ,ak.ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וכלֿהּמּטיל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,

"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר eh)ואכלּת ,ai mixac)ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ
d`x)ספרי zyxt)אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ

נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
(dÎc)ּומעילה(:hi). ְִָ

ה'תשפ"א  כסלו כ"ח שני יום

צח. ק. תעשה לא מצות ס. עשה מצות
עשה צט.מצות תעשה לא מצות סב.

― הס' ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו oaxwd.מּזה, ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n licadlאמרֹו והּוא .ְְָ

הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת "והיה ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָיתעּלה:
לקרּבן" ירצה fk)והלאה ,ak `xwie)צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָזה
hk)עםֿאּמֹו" ,ak zeny)ּֿכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה . ְִִִֶֶֶָָ

הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, וקרּבן יחיד קרּבן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשמע ― ירצה" והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומּמהּֿׁשאמר:
מּלהקריב האזהרה נתּבררה הּנה ירצה. לא לכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּקדם
ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא זמן; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻמחּסר
לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ׁשהקריב מי ׁשּכן עליו, לֹוקין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ואתּֿבנֹו' 'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר t:)ּכמֹו oileg)וׁשם , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב זמן למחּסר "הּנח (e`ldn,נאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַַַָֻ

(ed`yreּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָלעׂשה".
(xen` zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְִָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

ה ―הּמצוה ׂשארצ"ח מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

לאֿתקטירּו וכלּֿדבׁש כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
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אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכלֿקרּבן,

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשפ"א  כסלו כ"ט שלישי יום

סג. עשה מצות
סד. עשה מצות קמו. תעשה לא מצות

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
אםֿעלה וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" מןֿהּבקר bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:

(d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ
ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּקלעים
מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלכלֿמֹועל.
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' רּבי(bt.)ּובפרק ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; אֹומר: ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָיהּודה

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ak,והביאּו `xwie) ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ
(h.ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשפ"א  טבת א' רביעי יום

קיב. קלט. תעשה לא מצות
סה. עשה מצות

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר miptlמּלאכֹול qpkp oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwndיּובא אׁשר "וכלֿחּטאת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

bk)ּתּׂשרף" ,e `xwie)ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ev)ספרא zyxt)ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d my)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 ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תשפ"א  טבת ב' חמישי יום

פט. עשה מצות
יום שלישיֿ חמישי כ "ט כסלוֿ ב 'טבת 

קמח. קמה. תעשה לא *(hnw)מצות

(mipey miqetca*)

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻקדׁשים,
bl)ּבהם" ,hk zeny)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)מּנין" : ְְִִִֶַָָ

לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿיׂשראל? על ּכּפרה קדׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת
לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון לׂשאת לכם נתן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ואתּה

fi)ה'" ,i `xwie)ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָמתּכּפרין".

dxez)אינּה oicn)ואחריֿכן חצֹות. עד ולילה ליֹום אּלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּתאסר
מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמצוה
קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה הּכהנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלזכרי
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ―ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
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zahקצד 'cÎ'b ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר מהּֿׁשּלא ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
f)אתּֿכהּנתכם" ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ואחרּֿכ(ugex)עבֹודת ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
ּבּגבּולי קדׁשים אכילת אף ואחרּֿכעֹובד, ידיו מקּדׁש ן ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".
ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק fi)ּכאן ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאֿתּוכל

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ּכיֿקדׁש bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תשפ"א  טבת ג' שישי 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 "ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
(aiÎ`iהּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמןֿהאׁשם
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

(zakrn oziiyre)עליהם ׁשחּיבים ּודברים ,xeq`y) ְֲִִֵֶֶַָָ
(ozeyrlּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים ,(oaxwd z`)והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ

"לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים
"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ

ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ
(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ

לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ואםֿמנחה וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ `.עלֿהּמחבת ,a my) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
(f ,dהּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
f)וגֹו'" ,e `xwie)הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה "לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)ׁשמן" ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן "וכלֿמנחת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על לאֿתעׂשה לּתן
יום שישיֿ שבתֿ קודש ג ֿ'ד 'טבת 

ֲֲִִֵֶַַָֹ

ה'תשפ"א  טבת ד' ש"ק יום

פח. עשה מצות קכד. תעשה לא מצות
קנה. תעשה לא מצות פג.

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
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קצה zah 'c w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,
ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ
עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ

עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני "ּכלֿזכר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ּכלֿקרּבן הקריב ּכבר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלאֿאםּֿכן
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי

עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ
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אגרות קודש

]ט' טבת[

...מכ' מוא"ו כסלו נתקבל במועדו. וקראתי הפ"נ אשר בו על הציון הק'.

נהניתי במאד מלימודו דא"ח בביהכ"נ. וח"ו להפסיק זה. ובטח ישנם, ויהיו עוד פעולות. וצריך 

להשתדל להרחיב חוג השומעים, ושגם צעירים יבואו.

- ולכאורה הפצת דא"ח צ"ל עיקר עבודתו, ולא אסיפת כסף.

עיקר והתחלת התיקון - לח"נ - לקרב הנוער ליר"ש ותומ"צ ולהרבות באמירת אותיות התורה 

והתפלה והראשון עיקר...
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àé-÷øô ìàéðãdÎ`

à:Bì æBòîìe ÷éæçîì éãîò éãnä Låéøãì úçà úðLa éðàåáìL ãBò-äpä Cì ãébà úîà äzòåäL ©£¦Æ¦§©´©©½§¨§−̈¤©¨¦®¨§¦²§©£¦¬§¨−«§©¾̈¡¤−©¦´¨®¦¥Á§Ÿ¨̧
:ïåé úeëìî úà ìkä øéòé BøLòá Bú÷æçëe ìkî ìBãb-øLò øéLòé éòéáøäå ñøôì íéãîò íéëìî§¨¦¹Ÿ§¦´§¨©À§¨«§¦¦Æ©£¦³«Ÿ¤¨Æ¦½Ÿ§¤§¨´§¨§½¨¦´©½Ÿ¥−©§¬¨̈«

â:BðBöøk äNòå áø ìLîî ìLîe øBab Cìî ãîòåãúBçeø òaøàì õçúå Búeëìî øáMz Bãîòëe §¨©−¤´¤¦®¨©Æ¦§¨´©½§¨−̈¦§«§¨§Æ¦¨¥´©§½§¥¾̈§©§©−´
:älà-ãálî íéøçàìå Búeëìî Lúpú ék ìLî øLà BìLîë àìå Búéøçàì àìå íéîMää÷æçéå ©¨¨®¦§´Ÿ§©£¦À§³Ÿ§¨§Æ£¤´¨½̈¦³¦¨¥Æ©§½§©£¥¦−¦§©¥«¤§¤¡©¬

:BzìLîî áø ìLîî ìLîe åéìò ÷æçéå åéøN-ïîe áâpä-Cìî¤«¤©¤−¤¦¨¨®§¤¡©³¨¨Æ¨½̈¦§¨¬©−¤§©§«

i"yx
(‡).éãîä ùåéøãì úçà úðùá éðàå בבל מלכות בנפול

מדי  שרי מבקשים והיו ופרס מדי ממשלת והתחילה
עליכם  אימתם ממשלת עול להכביד המקום מאת ופרס
שרכם: למיכאל ולמעוז למחזיק עמדתי גבריאל אני

(·).'åâå íéëìî äùìù ãåò äðä בסדר אמרו רז"ל
ומה  הבית שבנה ודריוש ואחשורוש כורש זה עולם
גוריון  בן יוסף בספר אבל למדי, רביעי רביעי ת"ל
מלוך  לפני תחתיו שמלך לכורש בן לו שהיה כתוב

במבישה: ושמו דריוש:åú÷æçëå.אחשורוש של
.øéòé åøùòá:יון מלכות עם להלחם מלכותו כל את

(‚).øåáâ êìî ãîòå:מוקדן אלכסנדרוס הוא ביון
.åðåöøë äùòå ויקבל ויהרגהו פרס מלך בדריוש

ליונים: פרסיים וישתעבדו øáùú(„)מלכותו åãîòëå
.åúåëìî תשבר חזקתו על ויעמוד הרבה וכשיתחזק

שימות: íéîùä.מלכותו úåçåø òáøàì õçúå כתוב

ראשים  לארבע מלכותו שחלק גוריון בן בספר
חיוא  וארו דניאל שראה נמר ראשי ד' הם ממשפחתו
גבה  על עוף די ארבע גפין ולה ז) (לעיל כנמר אחרי
במערב  וזה במזרח זה המשיל לחיותא ראשין וארבע
ותעלינה  הראשון בחזיון וכן בדרום, וזה בצפון זה

השעיר: צפיר של בקרנו ח) (לעיל תחתיה ד' àìåחזות
.åúéøçàì לבני אלא לבניו הממשלה תבא ולא

וכן  בנים לשון על אלא נופל אינו אחריתו משפחתו
ואחריתכם  בצנות אתכם ונשא ד) (עמוס אומר הוא
ציידין: בדוגית ובנתיכון ובניכון ות"י דוגה, בסירות

.ìùî øùà åìùîë àìå חזקה אלו של מלכות תהא ולא
אלכסנדרוס : של åúåëìî.כמו ùúðú éë לארבע לחלק

אלה: מלבד ולאחרים הללו êìî(‰)ראשים ÷æçéå
.áâðä שכנגדו הראש מן יחזק בנגב ימליך אשר הראש

שריו: ומן בצפון המולך

cec zcevn
(‡).È‡Â: המלאך דברי ולמעוזÈ„ÓÚ.הוא למחזיק עמדתי

מה פירש ולא הוא שאל אשר השאלה בדבר שרכם למיכאל 
את וישלח המלוכה את  כורש שיקח שאל  ואולי השאלה היתה
הוא גם ולזה זאת על עמו מתחזק  היה  והוא לארצם  ישראל

אלה : על  עמו עתה בבל ‡Ó˙.(·)התחזק  המתקיים דבר
ÌÈÎÏÓ.ישונה : ‰˘Ï˘לכורש שלש בשנת הענין בתחלת כמ "ש  כורש  בימי  היתה  ההיא  הנבואה  כי עתה המולך  כורש עם

בנו: דריוש  ואחריו אחשורוש  מלך  כורש ואחר  וכו' ההם  בימים לדריושÈÚÈ·¯‰Â.וכו' רביעי שהוא אחשורוש  בן דריוש  הוא
ופרס: מדי למלכי הראשון היה והוא  מבלשאצר המלוכה שלקח  שלפניו:ÏÎÓ.המדי פרס  מלכי  מכל  וכאשרÂ˙˜ÊÁÎÂ.ר"ל

רב: בעושר  מאוד ‰ÏÎ.יתחזק ¯ÈÚÈ:יון מלכות  עם  להלחם ממשלתו ארצות בני כל ‚·Â¯.(‚)יעורר ÍÏÓ „ÓÚÂאלכסנדרוס הוא 
יון: מלך  ÂÂˆ¯Î.מוקדון ‰˘ÚÂ:פרס את  ויכבוש דריוש את יהרוג  ביותר:Â„ÓÚÎÂ.(„)כי להתחזק יעמוד  ˙˘·¯כאשר

.Â˙ÂÎÏÓ: אלכסנדרוס רומאıÁ˙Â.ימות והם  אלכסנדרוס  ממשלת ארצות  של  הרוחות  בארבעת מלכיות לד' תחולק והמלכות 
למעלה : כמ"ש  ופרס  וא"י Â˙È¯Á‡Ï.ומצרים ‡ÏÂנשארים המה כי על  אחרית הבנים ונקראים לבניו  יחולק  לא  האלו  המלכיות 

ד ): (עמוס  דונה בסירות ואחריתכם וכן  אביהם  ÂÎÂ'.אחר ÂÏ˘ÓÎ ‡ÏÂכממשלת רב ממשל ימשלו לא ההם  המלכיות
Â˙ÂÎÏÓ.אלכסנדרוס : ˘˙˙ ÈÎ מלבד קטנים  אחרים למלכיות וגם  למעלה האמורים  מלכיות לד ' תתחלק אלכסנדרוס  מלכות כי

כמוהו: להיות ביותר  יתחזקו לא  ולזה ‰‚·.(‰)אלה ÍÏÓוהוא מלחמתו בעל  על הוא שיתחזק ור "ל  במצרים המולך  הוא 
ברומא: המולך והוא בענין למטה המפורש  הצפון ˘¯ÂÈ.מלך  ÔÓÂוהוא עמו ילחמו אשר  שריו  ומן הצפון  מלך  מן אמר כאילו

מעצמו: ויובן קצר  ÂÈÏÚ.מקרא  ˜ÊÁÈÂ:ממשלתו יהיה רב וזמן  ממנו  ילך ולא  בו ימשול ואח"ז עליו  יחזק  המלחמה  בעת ר "ל 

oeiv zcevn
(‡).ÊÂÚÓÏÂ:וחוזק עוז  יעירÈÚÈ¯.(·)מלשו ' כמו יעורר

מג): (ישעיה  אתıÁ˙Â.(„)קנאה ויחץ כמו חלוקה ענין 
לג): (בראשית ולנתוץ˙˙˘.הילדים לנתוש  כמו עקירה ענין

א): (ירמיה 

hn wxt dinxi - mi`iap

èî-÷øô äéîøéckÎfi

æéì íBãà äúéäå:äúBkî-ìk-ìò ÷øLéå íMé äéìò øáò ìk änLçéäéðëLe äøîòå íãñ úëtäîk §¨§¨¬¡−§©¨®µŸŸ¥´¨¤½¨¦¬Ÿ§¦§−Ÿ©¨©¤«¨§«©§¥©º§¯Ÿ©£Ÿ̈²§¥¤−¨
:íãà-ïa da øeâé-àìå Léà íL áLé-àì ýåýé øîàèéïúéà äåð-ìà ïcøiä ïBàbî äìòé äéøàk äpä ¨©´§¨®«Ÿ¥¥¬¨Æ¦½§«Ÿ¨¬−̈¤¨¨«¦Â¥§©§¥º©£¤̧¦§´©©§¥»¤§¥´¥¨¼

ãîòé øLà äòø äæ-éîe épãéòé éîe éðBîë éî ék ã÷ôà äéìà øeçá éîe äéìòî epöéøà äòébøà-ék¦«©§¦³¨£¦¤̧¥«¨¤½¨¦¬¨−¥¤´¨¤§®Ÿ¦´¦³¨Æ¦Æ¦´Ÿ¦¤½¦¦¤´Ÿ¤½£¤¬©£−Ÿ
:éðôìëàì-íà ïîéú éáLé-ìà áLç øLà åéúBáLçîe íBãà-ìà õòé øLà ýåýé-úöò eòîL ïëì §¨¨«¨¥º¦§´£©§À̈£¤³¨©Æ¤¡½©̧§§½̈£¤¬¨©−¤Ÿ§¥´¥¨®¦³Ÿ

:íäåð íäéìò íéMé àì-íà ïàvä éøéòö íeáçñéàëòîLð óeñ-íéa ä÷òö õøàä äLòø íìôð ìBwî ¦§¨Æ§¦¥´©½Ÿ¦¬Ÿ©¦²£¥¤−§¥¤«¦´¦§½̈¨£−̈¨¨®¤§¨¾̈§©−¦§©¬
:dìB÷áëáìk àeää íBia íBãà éøBab áì äéäå äøöa-ìò åéôðk Nøôéå äàãéå äìòé øLpë äpä ¨«¦¥³©¤Æ¤Æ©£¤´§¦§¤½§¦§¬Ÿ§¨−̈©¨§¨®§«Â¨¨¥º¦¥³¡Æ©´©½§¥−

:äøöî äMàâë:ìëeé àì è÷Lä äâàc íia eâîð eòîL äòø äòîL-ék ãtøàå úîç äLBa ÷Nnãì ¦¨¬§¥¨«§©¤À¤³¨«£¨Æ§©§½̈¦§ª¨¬¨¨²¨§−¨®Ÿ©¨´§¨½̈©§¥−¬Ÿ¨«
ãë:äãìBik äzæçà íéìáçå äøö ä÷éæçä | èèøå ñeðì äúðôä ÷Nnã äúôø̈§¨¬©¤²¤¦§§¨¬¨−§¤´¤¤¡¦®¨¨¨¯©£¨¦²£¨©−¨©¥¨«

i"yx
(ËÈ)òé äéøàë.ïãøéä ïåàâî äì אריות מקום שהוא

איתן: נוה אל האויב יעלה כן יונתן של כתרגומו
.äòéâøà:הרגע את äéìòî.אקריב åðöéøà פתאום

ואני  מקומו. אל קטן ברגע לו וישוב יחריבנה ובהצלחה
עליה  מתגבר שיהא לה ממעל מעלי' אריצנו אומר

לו ממעל וכן לרקיע ממעל וכן לה ו)ועליון מעל (ישעיה
יב)למדיו א  øåçá.:(שמואל éîå לנקום שבחרתי אותו

אפקד: עליה éðãéòåé.נקמתי éîå:אתי להלחם למלחמה

(Î).àì íà:באמת ïàöä.יגררום:íåáçñé.לשון éøéòö
בבני  הצעיר שהוא פרס דרשו ורבותינו האומות בזויי

שממה:íéùé.יפת: ãôøàå.(Î‚)לשון úîç äùåá ערי
ארם  ראש שהיא דמשק על רעה שמועה שמעו כי ארם

דמשק ארם ראש כי שנאמר ז)כמה נמוגו:(ישעיה  לכך
.äâàã íéá.הים לדאגת דומה ìëåéדאגתה àì è÷ùä.

הוא: יראה לשון דאגה ùîã÷(Î„)כל äúôø רפו .
מהלחם: זיע:èèøå.ידיה

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÂ˘È: חורבנה גודל  על  אדםÂ¯˘ÈÂ˜.יתמה בני דרך 

שנחרב: חשוב דבר כשרואים  ÂÎÂ'(ÁÈ)לשרוק ˙ÎÙ‰ÓÎ
.'‰ ¯Ó‡:'וכו סדום כמהפכת  שתהיה אמר ה ' Â‚È¯.ר "ל  ‡ÏÂ

עראי: דרך  אפילו ידור  ÏÚÈ‰.(ËÈ)לא  ‰È¯‡Îהבא האויב
ממקום הירדן מגאון האריה  שיעלה  כמו רב בחוזק יעלה עליה
כי בבשר המחוזק הרועה מדור  אל ר"ל  איתן נוה אל  רבצו

וטובו: איתנו ‡¯‚ÚÈ‰.זהו ÈÎאריץ וארגיע אשקיט כאשר 
להם: וילכו אדום ארץ  מעל ·ÂÁ¯.אותו  ÈÓÂשאבחר מי  ואת

להשחיתה: עליה אצוה ÈÂÓÎ.אותו ÈÓ ÈÎלמחות שיוכל 
È„ÈÚÂÈ.בידי: ÈÓÂ:בי להלחם מיועד  זמן  עמדי  יקבע ÈÓÂמי 

.‰ÚÂ¯ ‰Êמידי צאנו להציל  לפני יעמוד  אשר  הרועה  הוא  מי
במ "ש: הדבר וכפל מידי עמו שיציל  הוא מי ÔÎÏ.(Î)ר "ל 

וכו': שמעו לכן תקום ועצתו בידו ימחה מי אין ‡Ïהואיל
.ÔÓÈ˙ È·˘ÂÈ:א"י מדרום  הוא מחצבם  מקור אשר ‡Ìר"ל 

.‡Ï ור"ל ה) (ישעיה  רבים  בתים לא  אם כמו שבועה ענין הוא
והוא מארצם יגררום  הצאן צעירי אשר  בשבועה היא העצה 
וכו' עתידה  רז "ל  אמרו וכן יפת  בבני הצעיר שהוא פרס

י): (יומא פרס ביד  ÌÈ˘È.שתפול  ‡Ï Ì‡יעשה אשר בשבועה
כרחם: בעל  לפניהם ר"ל  עליהם  שממה נוהם  ÏÂ˜Ó(Î‡)את 

.ÌÏÙיקרה שלא יפחד כי הארץ תרעש  מפלתם  קול משמועת 
כמקרם: בעולם:ˆÚ˜‰.להם  ישמע גדולה  צעקה ÛÂÒ.ר"ל  ÌÈ·מקור לארץ וסמוכה ממנה הרחוקה סוף בים  נשמע  יהיה קולה

הראשון: למקומה  תלך  צעקתה  שקול לומר מליצה ענין והוא Î˘¯.(Î·)מחצבה  ‰‰ויפרוש ויעופף כנשר יעלה  האויב
המעופף: כנשר יבוא קל  חיש  ר"ל וכו' גדול  כרך  היא הבצורה  העיר  על לבוא Óˆ¯‰.כנפיו ‰˘‡ ·ÏÎכשהיא האשה  לב כמו

מאד : עד  לבה נשברה אז כי דמשק:Ó„Ï˘˜.(Î‚)מצרה על הנבואה  זהו Ù¯‡Â„.ר"ל  ˙ÓÁ ‰˘Â·:בושה מכם  אחת  כל  ר"ל
.‰Ú¯ ‰ÚÂÓ˘: הכשדים ביאת לבם :Â‚ÂÓ.היא  „‡‚‰.נמס ÌÈ·מהרמת ויתפחד  ידאג אשר בים ההולך לדאגת  ידמה  דאגתו

ÏÎÂÈ.הגלים: ‡Ï Ë˜˘‰:מדאגתו לשקוט לו אפשר „Ó˘˜.(Î„)לא  ‰˙Ù¯המלחמה מן לנוס והפנתה מלהלחם ידיה  רפו 
וחרדה: רתת חבלים:ÏÂÈÎ„‰.ואחזתה לה שיש  יולדה  כאשה

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÌÂ˘È:תמהון בקיבוץÂ¯˘ÈÂ˜.ענין הנשמע הקול  הוא

לשרקה  ויושביה וכן ז')השפתים  עניןÎÙ‰ÓÎ˙.(ÁÈ):(מיכה
לרעה : מטובה  והיפוך  דירה :Â‚È¯.חורבן ÔÂ‡‚Ó.(ËÈ)ענין

ושם לירדן הסמוך  המעולה ככר ור"ל  ורוממות גבהות ענין
הירדן בגאון  תעשה ואיך  נאמר וכן האריות  מקום (לעיל היה

משולח Â‰.:יב) נוה כמו מדור כ"ז)ענין ענין‡Ô˙È.:(ישעיה
מושבך  איתן כמו כד)חוזק מרגוע‡¯‚ÚÈ‰..(במדבר מלשון 

הרגיע למען  וכן נ)והשקט  ריצה‡¯ÂˆÈ.:(לקמן מלשון
ההליכה : עלי‡Â˜Ù„.ומהירות פקד והוא כמו א')אצוה :(עזרא

.È„ÈÚÂÈ יועידני מי למשפט ואם  כמו קבוע עת ט)ענינו  :(איוב
(Î).ÌÂ·ÁÒÈ והשלך סחוב  כמו בארץ ומשיכה גרירה ענין

כ"ב) קוטן:ˆÈ¯ÈÚ..(לעיל שממה:ÌÂ˘È.ענין מל 'Ì‰Â.מל '
ומדור: ידאהÈÂ„‡‰.(Î·)נוה  כנשר וכן ופריחה עפיפה ענין 

מח) ולחץ:Óˆ¯‰.:(לעיל צר עירÓ„Ï˘˜.(Î‚)מל ' היא
מארם: Ù¯‡Â„.המלוכה ˙ÓÁ:ארם מקומות Â‚ÂÓ.שמות

המסה: רפיון:¯Ù˙‰.(Î„)ענין החזרה‰Ù˙‰.מל ' ענין
מדברËË¯Â.וסיבוב : יחיל  ה ' קול כי וחרדה רתת (תהלים ענין

מדברא:כט) מרטט אחוזה.‰ÈÊÁ˜‰.תרגומו ÌÈÏ·ÁÂ.ענין
לידה: מכאובי



קצז i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãdÎ`

à:Bì æBòîìe ÷éæçîì éãîò éãnä Låéøãì úçà úðLa éðàåáìL ãBò-äpä Cì ãébà úîà äzòåäL ©£¦Æ¦§©´©©½§¨§−̈¤©¨¦®¨§¦²§©£¦¬§¨−«§©¾̈¡¤−©¦´¨®¦¥Á§Ÿ¨̧
:ïåé úeëìî úà ìkä øéòé BøLòá Bú÷æçëe ìkî ìBãb-øLò øéLòé éòéáøäå ñøôì íéãîò íéëìî§¨¦¹Ÿ§¦´§¨©À§¨«§¦¦Æ©£¦³«Ÿ¤¨Æ¦½Ÿ§¤§¨´§¨§½¨¦´©½Ÿ¥−©§¬¨̈«

â:BðBöøk äNòå áø ìLîî ìLîe øBab Cìî ãîòåãúBçeø òaøàì õçúå Búeëìî øáMz Bãîòëe §¨©−¤´¤¦®¨©Æ¦§¨´©½§¨−̈¦§«§¨§Æ¦¨¥´©§½§¥¾̈§©§©−´
:älà-ãálî íéøçàìå Búeëìî Lúpú ék ìLî øLà BìLîë àìå Búéøçàì àìå íéîMää÷æçéå ©¨¨®¦§´Ÿ§©£¦À§³Ÿ§¨§Æ£¤´¨½̈¦³¦¨¥Æ©§½§©£¥¦−¦§©¥«¤§¤¡©¬

:BzìLîî áø ìLîî ìLîe åéìò ÷æçéå åéøN-ïîe áâpä-Cìî¤«¤©¤−¤¦¨¨®§¤¡©³¨¨Æ¨½̈¦§¨¬©−¤§©§«

i"yx
(‡).éãîä ùåéøãì úçà úðùá éðàå בבל מלכות בנפול

מדי  שרי מבקשים והיו ופרס מדי ממשלת והתחילה
עליכם  אימתם ממשלת עול להכביד המקום מאת ופרס
שרכם: למיכאל ולמעוז למחזיק עמדתי גבריאל אני

(·).'åâå íéëìî äùìù ãåò äðä בסדר אמרו רז"ל
ומה  הבית שבנה ודריוש ואחשורוש כורש זה עולם
גוריון  בן יוסף בספר אבל למדי, רביעי רביעי ת"ל
מלוך  לפני תחתיו שמלך לכורש בן לו שהיה כתוב

במבישה: ושמו דריוש:åú÷æçëå.אחשורוש של
.øéòé åøùòá:יון מלכות עם להלחם מלכותו כל את

(‚).øåáâ êìî ãîòå:מוקדן אלכסנדרוס הוא ביון
.åðåöøë äùòå ויקבל ויהרגהו פרס מלך בדריוש

ליונים: פרסיים וישתעבדו øáùú(„)מלכותו åãîòëå
.åúåëìî תשבר חזקתו על ויעמוד הרבה וכשיתחזק

שימות: íéîùä.מלכותו úåçåø òáøàì õçúå כתוב

ראשים  לארבע מלכותו שחלק גוריון בן בספר
חיוא  וארו דניאל שראה נמר ראשי ד' הם ממשפחתו
גבה  על עוף די ארבע גפין ולה ז) (לעיל כנמר אחרי
במערב  וזה במזרח זה המשיל לחיותא ראשין וארבע
ותעלינה  הראשון בחזיון וכן בדרום, וזה בצפון זה

השעיר: צפיר של בקרנו ח) (לעיל תחתיה ד' àìåחזות
.åúéøçàì לבני אלא לבניו הממשלה תבא ולא

וכן  בנים לשון על אלא נופל אינו אחריתו משפחתו
ואחריתכם  בצנות אתכם ונשא ד) (עמוס אומר הוא
ציידין: בדוגית ובנתיכון ובניכון ות"י דוגה, בסירות

.ìùî øùà åìùîë àìå חזקה אלו של מלכות תהא ולא
אלכסנדרוס : של åúåëìî.כמו ùúðú éë לארבע לחלק

אלה: מלבד ולאחרים הללו êìî(‰)ראשים ÷æçéå
.áâðä שכנגדו הראש מן יחזק בנגב ימליך אשר הראש

שריו: ומן בצפון המולך

cec zcevn
(‡).È‡Â: המלאך דברי ולמעוזÈ„ÓÚ.הוא למחזיק עמדתי

מה פירש ולא הוא שאל אשר השאלה בדבר שרכם למיכאל 
את וישלח המלוכה את  כורש שיקח שאל  ואולי השאלה היתה
הוא גם ולזה זאת על עמו מתחזק  היה  והוא לארצם  ישראל

אלה : על  עמו עתה בבל ‡Ó˙.(·)התחזק  המתקיים דבר
ÌÈÎÏÓ.ישונה : ‰˘Ï˘לכורש שלש בשנת הענין בתחלת כמ "ש  כורש  בימי  היתה  ההיא  הנבואה  כי עתה המולך  כורש עם

בנו: דריוש  ואחריו אחשורוש  מלך  כורש ואחר  וכו' ההם  בימים לדריושÈÚÈ·¯‰Â.וכו' רביעי שהוא אחשורוש  בן דריוש  הוא
ופרס: מדי למלכי הראשון היה והוא  מבלשאצר המלוכה שלקח  שלפניו:ÏÎÓ.המדי פרס  מלכי  מכל  וכאשרÂ˙˜ÊÁÎÂ.ר"ל

רב: בעושר  מאוד ‰ÏÎ.יתחזק ¯ÈÚÈ:יון מלכות  עם  להלחם ממשלתו ארצות בני כל ‚·Â¯.(‚)יעורר ÍÏÓ „ÓÚÂאלכסנדרוס הוא 
יון: מלך  ÂÂˆ¯Î.מוקדון ‰˘ÚÂ:פרס את  ויכבוש דריוש את יהרוג  ביותר:Â„ÓÚÎÂ.(„)כי להתחזק יעמוד  ˙˘·¯כאשר

.Â˙ÂÎÏÓ: אלכסנדרוס רומאıÁ˙Â.ימות והם  אלכסנדרוס  ממשלת ארצות  של  הרוחות  בארבעת מלכיות לד' תחולק והמלכות 
למעלה : כמ"ש  ופרס  וא"י Â˙È¯Á‡Ï.ומצרים ‡ÏÂנשארים המה כי על  אחרית הבנים ונקראים לבניו  יחולק  לא  האלו  המלכיות 

ד ): (עמוס  דונה בסירות ואחריתכם וכן  אביהם  ÂÎÂ'.אחר ÂÏ˘ÓÎ ‡ÏÂכממשלת רב ממשל ימשלו לא ההם  המלכיות
Â˙ÂÎÏÓ.אלכסנדרוס : ˘˙˙ ÈÎ מלבד קטנים  אחרים למלכיות וגם  למעלה האמורים  מלכיות לד ' תתחלק אלכסנדרוס  מלכות כי

כמוהו: להיות ביותר  יתחזקו לא  ולזה ‰‚·.(‰)אלה ÍÏÓוהוא מלחמתו בעל  על הוא שיתחזק ור "ל  במצרים המולך  הוא 
ברומא: המולך והוא בענין למטה המפורש  הצפון ˘¯ÂÈ.מלך  ÔÓÂוהוא עמו ילחמו אשר  שריו  ומן הצפון  מלך  מן אמר כאילו

מעצמו: ויובן קצר  ÂÈÏÚ.מקרא  ˜ÊÁÈÂ:ממשלתו יהיה רב וזמן  ממנו  ילך ולא  בו ימשול ואח"ז עליו  יחזק  המלחמה  בעת ר "ל 

oeiv zcevn
(‡).ÊÂÚÓÏÂ:וחוזק עוז  יעירÈÚÈ¯.(·)מלשו ' כמו יעורר

מג): (ישעיה  אתıÁ˙Â.(„)קנאה ויחץ כמו חלוקה ענין 
לג): (בראשית ולנתוץ˙˙˘.הילדים לנתוש  כמו עקירה ענין

א): (ירמיה 
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èî-÷øô äéîøéckÎfi

æéì íBãà äúéäå:äúBkî-ìk-ìò ÷øLéå íMé äéìò øáò ìk änLçéäéðëLe äøîòå íãñ úëtäîk §¨§¨¬¡−§©¨®µŸŸ¥´¨¤½¨¦¬Ÿ§¦§−Ÿ©¨©¤«¨§«©§¥©º§¯Ÿ©£Ÿ̈²§¥¤−¨
:íãà-ïa da øeâé-àìå Léà íL áLé-àì ýåýé øîàèéïúéà äåð-ìà ïcøiä ïBàbî äìòé äéøàk äpä ¨©´§¨®«Ÿ¥¥¬¨Æ¦½§«Ÿ¨¬−̈¤¨¨«¦Â¥§©§¥º©£¤̧¦§´©©§¥»¤§¥´¥¨¼

ãîòé øLà äòø äæ-éîe épãéòé éîe éðBîë éî ék ã÷ôà äéìà øeçá éîe äéìòî epöéøà äòébøà-ék¦«©§¦³¨£¦¤̧¥«¨¤½¨¦¬¨−¥¤´¨¤§®Ÿ¦´¦³¨Æ¦Æ¦´Ÿ¦¤½¦¦¤´Ÿ¤½£¤¬©£−Ÿ
:éðôìëàì-íà ïîéú éáLé-ìà áLç øLà åéúBáLçîe íBãà-ìà õòé øLà ýåýé-úöò eòîL ïëì §¨¨«¨¥º¦§´£©§À̈£¤³¨©Æ¤¡½©̧§§½̈£¤¬¨©−¤Ÿ§¥´¥¨®¦³Ÿ

:íäåð íäéìò íéMé àì-íà ïàvä éøéòö íeáçñéàëòîLð óeñ-íéa ä÷òö õøàä äLòø íìôð ìBwî ¦§¨Æ§¦¥´©½Ÿ¦¬Ÿ©¦²£¥¤−§¥¤«¦´¦§½̈¨£−̈¨¨®¤§¨¾̈§©−¦§©¬
:dìB÷áëáìk àeää íBia íBãà éøBab áì äéäå äøöa-ìò åéôðk Nøôéå äàãéå äìòé øLpë äpä ¨«¦¥³©¤Æ¤Æ©£¤´§¦§¤½§¦§¬Ÿ§¨−̈©¨§¨®§«Â¨¨¥º¦¥³¡Æ©´©½§¥−

:äøöî äMàâë:ìëeé àì è÷Lä äâàc íia eâîð eòîL äòø äòîL-ék ãtøàå úîç äLBa ÷Nnãì ¦¨¬§¥¨«§©¤À¤³¨«£¨Æ§©§½̈¦§ª¨¬¨¨²¨§−¨®Ÿ©¨´§¨½̈©§¥−¬Ÿ¨«
ãë:äãìBik äzæçà íéìáçå äøö ä÷éæçä | èèøå ñeðì äúðôä ÷Nnã äúôø̈§¨¬©¤²¤¦§§¨¬¨−§¤´¤¤¡¦®¨¨¨¯©£¨¦²£¨©−¨©¥¨«

i"yx
(ËÈ)òé äéøàë.ïãøéä ïåàâî äì אריות מקום שהוא

איתן: נוה אל האויב יעלה כן יונתן של כתרגומו
.äòéâøà:הרגע את äéìòî.אקריב åðöéøà פתאום

ואני  מקומו. אל קטן ברגע לו וישוב יחריבנה ובהצלחה
עליה  מתגבר שיהא לה ממעל מעלי' אריצנו אומר

לו ממעל וכן לרקיע ממעל וכן לה ו)ועליון מעל (ישעיה
יב)למדיו א  øåçá.:(שמואל éîå לנקום שבחרתי אותו

אפקד: עליה éðãéòåé.נקמתי éîå:אתי להלחם למלחמה

(Î).àì íà:באמת ïàöä.יגררום:íåáçñé.לשון éøéòö
בבני  הצעיר שהוא פרס דרשו ורבותינו האומות בזויי

שממה:íéùé.יפת: ãôøàå.(Î‚)לשון úîç äùåá ערי
ארם  ראש שהיא דמשק על רעה שמועה שמעו כי ארם

דמשק ארם ראש כי שנאמר ז)כמה נמוגו:(ישעיה  לכך
.äâàã íéá.הים לדאגת דומה ìëåéדאגתה àì è÷ùä.

הוא: יראה לשון דאגה ùîã÷(Î„)כל äúôø רפו .
מהלחם: זיע:èèøå.ידיה

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÂ˘È: חורבנה גודל  על  אדםÂ¯˘ÈÂ˜.יתמה בני דרך 

שנחרב: חשוב דבר כשרואים  ÂÎÂ'(ÁÈ)לשרוק ˙ÎÙ‰ÓÎ
.'‰ ¯Ó‡:'וכו סדום כמהפכת  שתהיה אמר ה ' Â‚È¯.ר "ל  ‡ÏÂ

עראי: דרך  אפילו ידור  ÏÚÈ‰.(ËÈ)לא  ‰È¯‡Îהבא האויב
ממקום הירדן מגאון האריה  שיעלה  כמו רב בחוזק יעלה עליה
כי בבשר המחוזק הרועה מדור  אל ר"ל  איתן נוה אל  רבצו

וטובו: איתנו ‡¯‚ÚÈ‰.זהו ÈÎאריץ וארגיע אשקיט כאשר 
להם: וילכו אדום ארץ  מעל ·ÂÁ¯.אותו  ÈÓÂשאבחר מי  ואת

להשחיתה: עליה אצוה ÈÂÓÎ.אותו ÈÓ ÈÎלמחות שיוכל 
È„ÈÚÂÈ.בידי: ÈÓÂ:בי להלחם מיועד  זמן  עמדי  יקבע ÈÓÂמי 

.‰ÚÂ¯ ‰Êמידי צאנו להציל  לפני יעמוד  אשר  הרועה  הוא  מי
במ "ש: הדבר וכפל מידי עמו שיציל  הוא מי ÔÎÏ.(Î)ר "ל 

וכו': שמעו לכן תקום ועצתו בידו ימחה מי אין ‡Ïהואיל
.ÔÓÈ˙ È·˘ÂÈ:א"י מדרום  הוא מחצבם  מקור אשר ‡Ìר"ל 

.‡Ï ור"ל ה) (ישעיה  רבים  בתים לא  אם כמו שבועה ענין הוא
והוא מארצם יגררום  הצאן צעירי אשר  בשבועה היא העצה 
וכו' עתידה  רז "ל  אמרו וכן יפת  בבני הצעיר שהוא פרס

י): (יומא פרס ביד  ÌÈ˘È.שתפול  ‡Ï Ì‡יעשה אשר בשבועה
כרחם: בעל  לפניהם ר"ל  עליהם  שממה נוהם  ÏÂ˜Ó(Î‡)את 

.ÌÏÙיקרה שלא יפחד כי הארץ תרעש  מפלתם  קול משמועת 
כמקרם: בעולם:ˆÚ˜‰.להם  ישמע גדולה  צעקה ÛÂÒ.ר"ל  ÌÈ·מקור לארץ וסמוכה ממנה הרחוקה סוף בים  נשמע  יהיה קולה

הראשון: למקומה  תלך  צעקתה  שקול לומר מליצה ענין והוא Î˘¯.(Î·)מחצבה  ‰‰ויפרוש ויעופף כנשר יעלה  האויב
המעופף: כנשר יבוא קל  חיש  ר"ל וכו' גדול  כרך  היא הבצורה  העיר  על לבוא Óˆ¯‰.כנפיו ‰˘‡ ·ÏÎכשהיא האשה  לב כמו

מאד : עד  לבה נשברה אז כי דמשק:Ó„Ï˘˜.(Î‚)מצרה על הנבואה  זהו Ù¯‡Â„.ר"ל  ˙ÓÁ ‰˘Â·:בושה מכם  אחת  כל  ר"ל
.‰Ú¯ ‰ÚÂÓ˘: הכשדים ביאת לבם :Â‚ÂÓ.היא  „‡‚‰.נמס ÌÈ·מהרמת ויתפחד  ידאג אשר בים ההולך לדאגת  ידמה  דאגתו

ÏÎÂÈ.הגלים: ‡Ï Ë˜˘‰:מדאגתו לשקוט לו אפשר „Ó˘˜.(Î„)לא  ‰˙Ù¯המלחמה מן לנוס והפנתה מלהלחם ידיה  רפו 
וחרדה: רתת חבלים:ÏÂÈÎ„‰.ואחזתה לה שיש  יולדה  כאשה

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÌÂ˘È:תמהון בקיבוץÂ¯˘ÈÂ˜.ענין הנשמע הקול  הוא

לשרקה  ויושביה וכן ז')השפתים  עניןÎÙ‰ÓÎ˙.(ÁÈ):(מיכה
לרעה : מטובה  והיפוך  דירה :Â‚È¯.חורבן ÔÂ‡‚Ó.(ËÈ)ענין

ושם לירדן הסמוך  המעולה ככר ור"ל  ורוממות גבהות ענין
הירדן בגאון  תעשה ואיך  נאמר וכן האריות  מקום (לעיל היה

משולח Â‰.:יב) נוה כמו מדור כ"ז)ענין ענין‡Ô˙È.:(ישעיה
מושבך  איתן כמו כד)חוזק מרגוע‡¯‚ÚÈ‰..(במדבר מלשון 

הרגיע למען  וכן נ)והשקט  ריצה‡¯ÂˆÈ.:(לקמן מלשון
ההליכה : עלי‡Â˜Ù„.ומהירות פקד והוא כמו א')אצוה :(עזרא

.È„ÈÚÂÈ יועידני מי למשפט ואם  כמו קבוע עת ט)ענינו  :(איוב
(Î).ÌÂ·ÁÒÈ והשלך סחוב  כמו בארץ ומשיכה גרירה ענין

כ"ב) קוטן:ˆÈ¯ÈÚ..(לעיל שממה:ÌÂ˘È.ענין מל 'Ì‰Â.מל '
ומדור: ידאהÈÂ„‡‰.(Î·)נוה  כנשר וכן ופריחה עפיפה ענין 

מח) ולחץ:Óˆ¯‰.:(לעיל צר עירÓ„Ï˘˜.(Î‚)מל ' היא
מארם: Ù¯‡Â„.המלוכה ˙ÓÁ:ארם מקומות Â‚ÂÓ.שמות

המסה: רפיון:¯Ù˙‰.(Î„)ענין החזרה‰Ù˙‰.מל ' ענין
מדברËË¯Â.וסיבוב : יחיל  ה ' קול כי וחרדה רתת (תהלים ענין

מדברא:כט) מרטט אחוזה.‰ÈÊÁ˜‰.תרגומו ÌÈÏ·ÁÂ.ענין
לידה: מכאובי
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·àéøì÷tñà–äøBäè.àéøì÷tñà BàNòL éeçîúå–àîè.ì BàNò älçzî íàåàéøì÷tñà íL–øBäè. ©§©§©§¨§¨§©§¤£¨©§©§©§¨¨¥§¦¦§¦¨£¨§¥©§©§©§¨¨
ïçìL ìò BðúBð àeäL ãåøz,àeäL ìk ìa÷î íà–àîè;åàì íàå–àáé÷ò éaøànèî,éøeð ïa ïðçBé éaø ©§¨¤§©ª§¨¦§©¥¨¤¨¥§¦¨©¦£¦¨§©¥©¦¨¨¤¦

øäèî. §©¥
‚Baø íbôpL ñBk–øBäè;Baøa LGL Ba íbôð–øBäè;ïBòîL éaøøîBà:áø úà àeä øfôî íàíénä– ¤¦§©ª¨¦§©¨§ª¨©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ©©¦

øBäè.áwð,úôæa ïéa õòáa ïéa BàNòå–øBäè.éñBé éaøøîBà:õòáa–àîè;úôæáe–øBäè. ¨¦©©£¨¥§©©¥§¤¤¨©¦¥¥§©©¨¥§¤¤¨
„äét ìhpL äpè÷ úéçBìö–äàîè;äét ìhpL äìBãâe–äøBäè.äét ìhpL ïBèéìt ìL–äøBäè,àéäL éðtî §¦§©¨¤¦©¦¨§¥¨§¨¤¦©¦¨§¨¤©§¨¤¦©¦¨§¨¦§¥¤¦

a.d`ixlwtq`éôì ,äøåäè ìåáé÷ úéá äì ùé åìéôàå .å"ì÷ôñà æ"òìáå .äéðô úà äá äàåø äùàäù úéëåëæ ìù äàøîúåàøì àìà ìá÷ì äéåùò äðéàù
:íéðôä úøåö.iegnz:úéëåëæ ìù äìåãâ äøò÷ ïéîë.cexz:úéëåëæ ìù óë.e`l m`eïàëìå ïàëì ìâìâúî àåä èåùô øáã ìò åà ïçìùä ìò åðúåðùë íà

:ãîåò åðéàå ãç åéúçúù éôì ,åëåúáù äî êôùðå.`nhn `aiwr 'x:àáé÷ò 'øë äëìäå .ìåáé÷ úéá åì ùéå ìéàåä
b.qek:úéëåëæ ìù.xedh eaex mbtpy:éìë øáù áéùçã.eaexa yly ea mbtp:åèåòéîá àìå ñåë ìù åáåøá úåãîåò úåîéâô ùìùäù.xedhô"òà

:íéîä áåø úà øæôî åðéàù.xedh mind aex z` `ed xftn m`:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .àîè ,èåòéîá ìáà.uraa:ìéãáá.`nh uraa xne` iqei iax
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úåëúî éìëë áéùçå ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã

c.zigelv:êåøà øàåö ïäì ùéù åðìù úéëåëæ ìù úåéçåìö ïéòë.dit lhipy:äøàåö ìèéðù.dlecbaeåéãé éúùá àìà úçà åãéá ìèðéì äìåëé äðéàù
:äðè÷ äéåø÷ úçà åãéá ìèðéì äìåëéùå ,äìåãâ äéåø÷.oehiilt ly:ïåîñøôà ïîù ìù.dxedh:äúëàìîì àéæç àì åúã.cid z` zgxeq `idy iptn

:àëøñ ïåùì ,ó"ëá úëøåñ åîë ,úçøåñ ,úòø÷ðå úèøùðå úëøñð åãé ,åá çéøäì ïéèééìôä ïî úç÷ì äëåúì åãé úúì àáä.milecb oipibl:íéìåãâ ïéãë åîë

`xephxa yexit

LéîLúì להם שיש  שוליהן , ונשארו  והאסקוטלא הקערה שנשברו  – ÀÇÀÄ
פי על אף קיבול , בית yinyzl,מאחוריהם opiwzdy אותם שהפך 

שמאחוריהם, הקיבול בבית השוליים ïéøBäèומשתמש שאין  – ÀÄ
בו. כשאוחזים לידיים שמזיק השבר מקום מפני כלים ïñèø÷ÄÀÀÈנחשבים

לשימוש, ראויים ועשאם אדמה במין  החליקם –ïéôeLa ïôL BàÈÈÀÄ
עוקציהם, את והסיר בפצירה שפתם את שפשף –ïéàîè מקבלים – ÀÅÄ

בהם. להשתמש  שאפשר קיבול  כלי ועשאם הואיל  טומאה,

i p y m e i
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àéøì÷tñà,זכוכית של  ראי –äøBäè,טומאה מקבלת אינה – ÇÀÇÀÇÀÈÀÈ
לראות  אלא לקבלה, עשויה שאינה לפי קיבול , בית לה יש  ואפילו 

הפנים. זכוכית,éeçîúåצורת של  גדולה קערה –BàNòL ÀÇÀÆÂÈ
àéøì÷tñà,ראי ועשאו  וליטשו שמרקו  –àîèמקבל הוא עדיין – ÇÀÇÀÇÀÈÈÅ

לתשמישו  ראוי שעדיין קיבול , כלי מתורת בזה נתבטל  שלא טומאה,

צורה  שינוי כאן  שאין לפי  מעשה, שינוי  חשוב המירוק ואין  הראשון .

אחרונה"). àéøì÷tñà("משנה  íLì BàNò älçzî íàå– ÀÄÄÀÄÈÂÈÀÅÇÀÇÀÇÀÈ
משתמש שפעמים פי על אף ראי, לשם התמחוי  את עשה שבתחילה

כקערה גם שמתחילה øBäè(תוספתא ),בו  כיון טומאה, מקבל  אינו  – È
לקבלה. עשוי זכוכית,ãåøzאינו של  גדולה כף –BðúBð àeäL ÇÀÈÆÀ

ïçìL ìò עגולים ששוליו  וכיון השולחן , על להניחו  רגיל  שהוא – ÇËÀÈ
צידו , על  נוטה àeäLהריהו  ìk ìa÷î íà שהוא פי על שאף – ÄÀÇÅÈÆ

שהוא, כל בו  ונשאר לגמרי נשפך  שבתוכו מה אין  הצד , על נוטה

àîè; קיבול כלי כדין טומאה, מקבל –åàì íàåמקבל שאינו  – ÈÅÀÄÈ
שבתוכו , מה ונשפך מתהפך  הוא השולחן על שכשנותנו שהוא, כל

ànèî àáé÷ò éaø והוא הואיל  קיבול, כלי  נחשב פנים כל שעל  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
תשמישו, דרך  וזהו בידו, כשאוחזו øäèîמקבל éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
ש להיות מקבל התרווד  שאין  שכיון לאכול– כדי אלא בתוכו, מור 

קבלה נקראת זו אין מיד, אחרונה ").ממנו  "משנה ישראל"; ("תפארת 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ñBk,זכוכית של  –Baø íbôpL, היקפו ברוב שהיא אחת פגימה – ÆÄÀÇË
øBäè;כלי שבר כדין –elit`eGL Ba íbôðBaøa Lשלוש – ÈÄÀÇÈÀË

הכוס של  היקפו  ברוב הנמצאות עלøBäè(הרא "ש),פגימות אף – È
שבתוכו ; המים רוב את מפזר  שאינו íàפי  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄ

íénä áø úà àeä øfôî, שבתוכו –øBäè; שבור כלי כדין  – ÀÇÅÆÙÇÇÄÈ
גורס  הרמב"ם טמא. עדיין הריהו  המים, רוב את מפזר  אינו  אם אבל 

eaexa,במשנתנו : yily ea mbtpשליש למשנתנו : בפירושו  מפרש  והוא

בחיבורו  ברם, היקפו. ברוב יג)גובהו  יב, כלים  להיפך :(הל' כותב הוא
גובהו  ברוב היקפו  שליש  בו  yxtnyנפגם ,my c"a`xd zbyd oiir)

.(lirl epx`ay jxckáwð,הכוס –BàNòå,ותיקנו –õòáa ïéa ÄÇÇÂÈÅÀÇÇ
úôæa ïéaש בין שסתמו – בין  בבדיל , היינו  בבעץ, הנקב את סתם ÅÀÆÆ

הבעץ øBäèבזפת, שאין  לפי  בו, מועילה זו  סתימה שאין  הכוס, – È
בזכוכית. כך  כל נדבקים õòáaוהזפת :øîBà éñBé éaø סתם אם – ÇÄÅÅÀÇÇ

בבעץ, הנקב היא;àîèאת מעולה סתימה בזכוכית בעץ שסתימת – ÈÅ
úôæáe,בזפת הנקב את סתם אם אבל  –øBäè.סתימה שאינה – ÀÆÆÈ

ז): ג, (לעיל  שנינו שכן לשיטתו , הולך  יוסי חרס)"mewnewרבי (של
,"opevk oingd z` lawl leki epi`y ,xdhn iqei iax ,ztfa e`yre awipy

זכוכית: של בכוס כאן xedhואף ztfaלקבל יכול ואינו הואיל  –
כצונן  iqei.(הגר "א).חמין  iaxk dkld oi`e

האומר: יוסי רבי של  שטעמו  מפרשים, nh`,יש uraaאחר הולך  שהכל  לפי
מתכת  ככלי חשוב הריהו  הכוס, של  המעמיד הוא והבעץ והואיל המעמיד,

זכוכית כלי  משום שטמא שנו, בתוספתא ברם, ברטנורא). meyn(הר "ש; `le)
.(zkzn ilk."אחרונה "משנה עיין

i y i l y m e i
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äpè÷ úéçBìö,זכוכית של  –äét ìhpL,צווארה היינו –äàîè ÀÄÀÇÈÆÄÇÄÈÀÅÈ
למטה  אחת ביד לאחזה ואפשר  הואיל  לשימוש , היא ראויה שעדיין –

הפה; בחידודי  היד תיסרט שלא ולהיזהר  äétמפיה ìhpL äìBãâeÀÈÆÄÇÄÈ
בשתי אלא אחת ביד  לינטל יכולה שאינה גדולה, צלוחית אבל  –

צווארה, ניטל אם בשתיäøBäèידיים, לאחזה וצריך שהואיל – ÀÈ
השבור, הצואר  בפגימות היד תיסרט שלא להישמר  אפשר  אי  ידיים,

לשימוש  עוד ראויה שאינה ישראל").והרי "תפארת  רבא "; ("אליהו

לשונו וזה אחר , טעם כותב יא ):והרמב"ם יב, כלים  "צלוחית (הל'
טומאה, מקבלת – פיה שניטל  אחת, ביד  הניטלת oi`yקטנה, iptn

;dpnn wvei `l` dkezl cid oiqipkn,ידים בשתי הניטלת גדולה אבל 
טהורה, – פיה dkezlשניטל eci qipkny drya cia zlaeg `idy iptn."

בשיעור שנקט ההבדל  טעם מובן לא הרמב"ם שלפי מעירים, יש  אבל 
ידיים, בשתי ניטלת והגדולה אחת ביד  ניטלת שהקטנה הצלוחיות,

izdw - zex`ean zeipyn
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Áïhîlî øeçøç éøéL–äòáL.éìòa ìL äôøâî ãéíézá–éànL úéaíéøîBà:äòáL;ìlä úéaíéøîBà: §¨¥©§¦§©¨¦§¨©©§¥¨¤©£¥¨¦¥©©§¦¦§¨¥¦¥§¦
äðBîL.ïéãiñ ìL–éànL úéaíéøîBà:äòLz;ìlä úéaíéøîBà:äøNò.ïàkî øúé,íi÷ì äöø íà–àîè. §¨¤©¨¦¥©©§¦¦§¨¥¦¥§¦£¨¨¨¥¦¨¦¨¨§©¥¨¥

øeàä éLnLî ãéå–àeäL ìk. §©§©§¥¨¨¤
Ì È ˘ Â Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úéëeëæ éìk–ïéøBäè ïäéèeLt,íéàîè ïäéìa÷îe;eøaLð–eøäè;íéìk ïäî äNòå øæç–äàîè ïéìa÷î §¥§¦§¥¤§¦§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨¥¤¥¦§©§¦ª§¨
àaäìe ïàkî.úéëeëæ ìL àìè÷ñàäå àìáhä–ïéøBäè.æaæì ïäì Lé íà–íéàîè.àìè÷ñà éìeLå äøò÷ éìeL ¦¨§©¨©©§¨§¨¦§ª§¨¤§¦§¦¦¤¨¤¦§¥§¥¦¥§¨¨§¥¦§ª§¨
úéëeëæ ìLLéîLúì ïðé÷úäL–ïéøBäè.ïñèø÷,ïéôeLa ïôL Bà–ïéàîè. ¤§¦¤¦§¦¨§©§¦§¦¦§§¨¨¨§¦§¥¦

g.dtixbn:àúééôåøâî ,íéòé íåâøú .èéèä åà íéøéëå øåðú äá íéôøåâù.miciiq lye:ãéñä úà äá íéôøåâù.okn xziíéîëç åðîù åìà úåãîî øúåé
:øúéä êøåàä äæ íåé÷á äöåø íà ,äôéøâîä ãéá.`nhïëå .éìëä àîèð íà:éìëì øåáéç éåäã ,åîò éìëä àîèð ,ãé ìù êøåàä äæ ìëá äàîåè äòâð íà

.xe`d iynyn ci:øåàä éãé ìò ïùéîùúù íéìë øàùå úùçøîå äìëñàå ãåôù ìù ãé ïåâë
l`.zikekf ilk:àëä äì àðú øãä úéëåëæ ìù íéìë êðä ïéã éðúîì éòáã éãééàå .å"è ÷øôáå 'á ÷øôá ìéòì ïðéðú ïéúéðúî êä.`lah:ïçìåù.`lhewq`

éìëä ïéôåëùë ùîùîä ïè÷ ìåáé÷ úéá äì øáåçî äéúçúîù àìà ,ìåáé÷ úéá äì ïéàù äèåùô äøò÷á éøééî àëäå .à"ìéèå÷ù äøò÷ì íéøå÷ æ"òì ïåùìá
:åðìù úéëåëæ ìùå óñë ìù úåñåëì ùéù ïéòë ,åéðô ìò.fafal odl yi:ìåáé÷ úéá åá ùéù éìë åäùåò æáæáìä ,áéáñ äôù.`lhewq` ileye dxrw iley

íéæçåàùë íéãéì ÷éæîù øáùä íå÷î éðôî ,éìë íéìåùä éáéùç àìã ,íéøåäè éëä åìéôàå ,åá ùîúùîå åëôåäå ïè÷ ìåáé÷ úéáä øàùð ïùéîùú íå÷î øáùðùë
:åá.oty e` oqhxw:éìë øáù åú ååä àìã ,íéàîè ,ìåáé÷ úéá åúåàá ùîúùäì ïééåàøù ãò íé÷ìç ïàùòå íð÷éú.oiteyaìæøá éùøçå ïéôøåöù éìë

:æ"òìá à"îéì .àðéôåù ,íéôéøöä íåâøú .íéìëä åá íé÷éìçîå äãåìçä åá íéøéñî

`xephxa yexit
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äòáL ,ïhîlî øeçøç éøéL שהמרדע ב), כה, (לעיל  בארנו כבר  – ÀÈÅÇÀÄÀÇÈÄÀÈ
לתוך נכנס האחר וראשו הדרבן , והוא מסמר  האחד בראשו לו  יש

הנקרא העפרxegxg,ברזל , את בו מנקים ואף הקרקע את חופרים שבו

ונשתיירו  המרדע מקל נשבר שאם ללמד , המשנה ובאה המחרשה, מן
החרחורמ  לצד  למטה migth,מנו dray; לחרחור חיבור הם הרי

חיבור  אינם מכאן לעיל פחות עיין אחרונה "; "משנה  ישראל"; ("תפארת 

ב); שלםכה, במרדע משנתנו  מפרשים `drax"ויש  oaxcd ixiiy"a enk)
,(zncewd dpyna epipyyלחרחור הסמוכים המרדע של טפחים ששבעה

שנינו  וכבר  לחרחור ; חיבור אינו  משבעה יותר  שהוא ומה חיבור , הם

חיבור ; אינו  הדרבן, לצד  מארבעה יותר  שהוא שמה הקודמת, במשנה
לחרחור לא חיבור  שאינו במקום במרדע טומאה נגעה שאם נמצא

שלצד מארבעה וחוץ החרחור  שלצד משבעה חוץ היינו לדרבן , ולא
הדרבן ולא החרחור לא נטמא לא מוסיפים (ברטנורא );הדרבן, ויש

ברטנורא של dpynaלפירושו ep`ady "oaxcd ixiiy" oipra enk)
,(zncewdהמשנה נקטה xegxgd",שלפיכך  ixiiy""החרחור "יד ולא

הקטן  השיעור גם הם טפחים ששבעה ולהשמיענו להוסיף כדי  סתם,
חלק eixiiya,והיינו (ilnipind),ביותר בו ונשתייר המרדע, נשבר  שאם

שבעה  בהם יש כן  אם אלא לחרחור  חיבור  שייריו  אין  החרחור , לצד
חיבור. אינם טפחים, משבעה פחות בו  נשתיירו אם אבל  טפחים,

החרחור, לצד טפחים משבעה פחות היה עשייתו  מתחילת אם ברם,
חיבור טהרות ").הריהו  המרדע,("סדרי דיני  את התנא שחילק ומה –

במשנתנו , החרחור  ושיירי הקודמת במשנה הדרבן  שיירי  את ושנה
כאחד: נקטם dray,ולא xegxgd ixiiye drax` oaxcd ixiiyלפי

בשלוש החל  השיעורים, סדר לפי  ההלכות את לסדר התנא שרצה

c),אצבעות dpyn)טפחים בעשרה epzpyn),וגמור seqa) נקט מכאן 
הדרבן שיירי  של `drax,תחילה יד כך של dying,ואחר  dyy,יד

החרחור שיירי כך רבא").drayואחר  éìòa("אליהו  ìL äôøâî ãéÇÇÀÅÈÆÇÂÅ
íézá,הטיט את או  התנור, מן  האפר  את בה שגורפים –éànL úéa ÈÄÅÇÇ

äòáL :íéøîBà;למגריפה חיבור היד  של  טפחים –ìlä úéa ÀÄÄÀÈÅÄÅ
äðBîL :íéøîBà.חיבור טפחים –ïéãiñ ìLשל מגריפה יד – ÀÄÀÈÆÇÈÄ

הסיד, את בה שגורפים äòLzסיידים, :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÀÈ
חיבור ; äøNòטפחים :íéøîBà ìlä úéa.חיבור טפחים –øúé ÅÄÅÀÄÂÈÈÈÅ

ïàkîוכלי כלי כל של  ביד חכמים שמנו  הללו  השיעורים מן  יותר – ÄÈ
lr ef dwqit daqen eyexitly `xephxa oiire ;o`k cre c dpyna lgd)

(,cala dtxbnd ciíi÷ì äöø íà לקיים רוצה הכלי בעל אם – ÄÈÈÀÇÅ
מידתה, על  יתירה שהיא, כמו הכלי  של  היד היתירàîèאת אף – ÈÅ

בכל ביד, טומאה נגעה אם וכן  הכלי , נטמא אם טמא, השיעור על 
חיבור נחשבת היד  שכל  עמה, הכלי  ונטמא היד , נטמאה שהוא, מקום

בקיום  שרוצים הכלי יד על הבעלים חשבו  שלא בסתם, אבל לכלי.
זה  אין השיעור  על  טהרות ").חיבורהעודף éLnLî("סדרי ãéåÀÇÀÇÀÅ

øeàäשפוד של יד כגון האש , על  בהם שמשתמשים הכלים יד  – È
מרחשת, של  àeäLאו ìk,חיבור הריהי מאד, ארוכה היד  אפילו – ÈÆ

צריכים  הלכך  האש, מן  עצמו  את מרחיק אלו בכלים שהמשתמש לפי
ארוכה. יד הם
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למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו וכבר זכוכית; בכלי דן  במסכתנו, האחרון שהוא זה, פרק

לפיכך החול, מן  היא עשייתם ותחילת שהואיל  מדרבנן, היא זכוכית כלי שטומאת

חרס), ככלי (שלא מגבם הם מיטמאים מקום ומכל  חרס. ככלי חכמים בהם גזרו 

בתחילת  נשנתה שכבר כללית, בהלכה פותחת משנתנו  כברם. תוכם ונראה הואיל 

טו. פרק בתחילת ונשנתה וחזרה ב פרק

ïéøBäè ïäéèeLt ,úéëeëæ éìk מקבלים שאינם חרס כלי  כדין – ÀÅÀÄÀÅÆÀÄ
"תוך " להם יש  כן  אם אלא רבא "),טומאה –ïäéìa÷îe("אליהו ÀÇÀÅÆ

קיבול , בית להם שיש טומאה.íéàîèוהכלים מקבלים –eøaLð ÀÅÄÄÀÀ
הכלים, –eøäè אם וכן  שנשברו ; קודם שקיבלו הטומאה מן – ÈÈ

טומאה. מקבלים אינם שבריהם טהורים, כשהם äNòåנשברו  øæçÈÇÀÈÈ
ïäî,השברים מן –íéìk,שלמים –ïàkî äàîè ïéìa÷î ÅÆÅÄÀÇÀÄËÀÈÄÈ

àaäìe בטלה שמשנשברו הישנה, לטומאתם חוזרים אינם אבל  – ÀÇÈ
שלא  חדשים ככלים דינם כלים, משבריהם ועשה וכשחזר  טומאתם,

עדיין . ïéøBäèנטמאו ,úéëeëæ ìL àìè÷ñàäå àìáhä אינם – ÇÇÀÈÀÈÄÀËÀÈÆÀÄÀÄ
פשוטים. כלים שהם לפי  טומאה, המשמשlahd`מקבלים לוח היינו

קיבול,lhewq`de`כשולחן , בית לה שאין פשוטה צלחת כמין  היינו 
שאף  להשמיענו , המשנה ובאה קטן , קיבול בית יש  שמאחוריה אלא

זכוכית  של  כשהם מקום מכל טמאים, אלו  כגון  עץ שכלי  פי על 
חרס. כלי כדין  שדינם æaæìטהורים, ïäì Lé íàעל מסגרת – ÄÆÈÆÄÀÅ

מסביב, כליíéàîèשפתה אותם עושה שהלזבז טומאה, מקבלים – ÀÅÄ
תוך . לו  ïðé÷úäLשיש úéëeëæ ìL àìè÷ñà éìeLå äøò÷ éìeLÅÀÈÈÀÅÄÀËÀÈÆÀÄÆÄÀÄÈ
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קצט c dpyn miyely wxt milk zkqn

·àéøì÷tñà–äøBäè.àéøì÷tñà BàNòL éeçîúå–àîè.ì BàNò älçzî íàåàéøì÷tñà íL–øBäè. ©§©§©§¨§¨§©§¤£¨©§©§©§¨¨¥§¦¦§¦¨£¨§¥©§©§©§¨¨
ïçìL ìò BðúBð àeäL ãåøz,àeäL ìk ìa÷î íà–àîè;åàì íàå–àáé÷ò éaøànèî,éøeð ïa ïðçBé éaø ©§¨¤§©ª§¨¦§©¥¨¤¨¥§¦¨©¦£¦¨§©¥©¦¨¨¤¦

øäèî. §©¥
‚Baø íbôpL ñBk–øBäè;Baøa LGL Ba íbôð–øBäè;ïBòîL éaøøîBà:áø úà àeä øfôî íàíénä– ¤¦§©ª¨¦§©¨§ª¨©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ©©¦

øBäè.áwð,úôæa ïéa õòáa ïéa BàNòå–øBäè.éñBé éaøøîBà:õòáa–àîè;úôæáe–øBäè. ¨¦©©£¨¥§©©¥§¤¤¨©¦¥¥§©©¨¥§¤¤¨
„äét ìhpL äpè÷ úéçBìö–äàîè;äét ìhpL äìBãâe–äøBäè.äét ìhpL ïBèéìt ìL–äøBäè,àéäL éðtî §¦§©¨¤¦©¦¨§¥¨§¨¤¦©¦¨§¨¤©§¨¤¦©¦¨§¨¦§¥¤¦

a.d`ixlwtq`éôì ,äøåäè ìåáé÷ úéá äì ùé åìéôàå .å"ì÷ôñà æ"òìáå .äéðô úà äá äàåø äùàäù úéëåëæ ìù äàøîúåàøì àìà ìá÷ì äéåùò äðéàù
:íéðôä úøåö.iegnz:úéëåëæ ìù äìåãâ äøò÷ ïéîë.cexz:úéëåëæ ìù óë.e`l m`eïàëìå ïàëì ìâìâúî àåä èåùô øáã ìò åà ïçìùä ìò åðúåðùë íà

:ãîåò åðéàå ãç åéúçúù éôì ,åëåúáù äî êôùðå.`nhn `aiwr 'x:àáé÷ò 'øë äëìäå .ìåáé÷ úéá åì ùéå ìéàåä
b.qek:úéëåëæ ìù.xedh eaex mbtpy:éìë øáù áéùçã.eaexa yly ea mbtp:åèåòéîá àìå ñåë ìù åáåøá úåãîåò úåîéâô ùìùäù.xedhô"òà

:íéîä áåø úà øæôî åðéàù.xedh mind aex z` `ed xftn m`:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .àîè ,èåòéîá ìáà.uraa:ìéãáá.`nh uraa xne` iqei iax
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úåëúî éìëë áéùçå ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã

c.zigelv:êåøà øàåö ïäì ùéù åðìù úéëåëæ ìù úåéçåìö ïéòë.dit lhipy:äøàåö ìèéðù.dlecbaeåéãé éúùá àìà úçà åãéá ìèðéì äìåëé äðéàù
:äðè÷ äéåø÷ úçà åãéá ìèðéì äìåëéùå ,äìåãâ äéåø÷.oehiilt ly:ïåîñøôà ïîù ìù.dxedh:äúëàìîì àéæç àì åúã.cid z` zgxeq `idy iptn

:àëøñ ïåùì ,ó"ëá úëøåñ åîë ,úçøåñ ,úòø÷ðå úèøùðå úëøñð åãé ,åá çéøäì ïéèééìôä ïî úç÷ì äëåúì åãé úúì àáä.milecb oipibl:íéìåãâ ïéãë åîë

`xephxa yexit

LéîLúì להם שיש  שוליהן , ונשארו  והאסקוטלא הקערה שנשברו  – ÀÇÀÄ
פי על אף קיבול , בית yinyzl,מאחוריהם opiwzdy אותם שהפך 

שמאחוריהם, הקיבול בבית השוליים ïéøBäèומשתמש שאין  – ÀÄ
בו. כשאוחזים לידיים שמזיק השבר מקום מפני כלים ïñèø÷ÄÀÀÈנחשבים

לשימוש, ראויים ועשאם אדמה במין  החליקם –ïéôeLa ïôL BàÈÈÀÄ
עוקציהם, את והסיר בפצירה שפתם את שפשף –ïéàîè מקבלים – ÀÅÄ

בהם. להשתמש  שאפשר קיבול  כלי ועשאם הואיל  טומאה,

i p y m e i
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àéøì÷tñà,זכוכית של  ראי –äøBäè,טומאה מקבלת אינה – ÇÀÇÀÇÀÈÀÈ
לראות  אלא לקבלה, עשויה שאינה לפי קיבול , בית לה יש  ואפילו 

הפנים. זכוכית,éeçîúåצורת של  גדולה קערה –BàNòL ÀÇÀÆÂÈ
àéøì÷tñà,ראי ועשאו  וליטשו שמרקו  –àîèמקבל הוא עדיין – ÇÀÇÀÇÀÈÈÅ

לתשמישו  ראוי שעדיין קיבול , כלי מתורת בזה נתבטל  שלא טומאה,

צורה  שינוי כאן  שאין לפי  מעשה, שינוי  חשוב המירוק ואין  הראשון .

אחרונה"). àéøì÷tñà("משנה  íLì BàNò älçzî íàå– ÀÄÄÀÄÈÂÈÀÅÇÀÇÀÇÀÈ
משתמש שפעמים פי על אף ראי, לשם התמחוי  את עשה שבתחילה

כקערה גם שמתחילה øBäè(תוספתא ),בו  כיון טומאה, מקבל  אינו  – È
לקבלה. עשוי זכוכית,ãåøzאינו של  גדולה כף –BðúBð àeäL ÇÀÈÆÀ

ïçìL ìò עגולים ששוליו  וכיון השולחן , על להניחו  רגיל  שהוא – ÇËÀÈ
צידו , על  נוטה àeäLהריהו  ìk ìa÷î íà שהוא פי על שאף – ÄÀÇÅÈÆ

שהוא, כל בו  ונשאר לגמרי נשפך  שבתוכו מה אין  הצד , על נוטה

àîè; קיבול כלי כדין טומאה, מקבל –åàì íàåמקבל שאינו  – ÈÅÀÄÈ
שבתוכו , מה ונשפך מתהפך  הוא השולחן על שכשנותנו שהוא, כל

ànèî àáé÷ò éaø והוא הואיל  קיבול, כלי  נחשב פנים כל שעל  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
תשמישו, דרך  וזהו בידו, כשאוחזו øäèîמקבל éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
ש להיות מקבל התרווד  שאין  שכיון לאכול– כדי אלא בתוכו, מור 

קבלה נקראת זו אין מיד, אחרונה ").ממנו  "משנה ישראל"; ("תפארת 
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ñBk,זכוכית של  –Baø íbôpL, היקפו ברוב שהיא אחת פגימה – ÆÄÀÇË
øBäè;כלי שבר כדין –elit`eGL Ba íbôðBaøa Lשלוש – ÈÄÀÇÈÀË

הכוס של  היקפו  ברוב הנמצאות עלøBäè(הרא "ש),פגימות אף – È
שבתוכו ; המים רוב את מפזר  שאינו íàפי  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄ

íénä áø úà àeä øfôî, שבתוכו –øBäè; שבור כלי כדין  – ÀÇÅÆÙÇÇÄÈ
גורס  הרמב"ם טמא. עדיין הריהו  המים, רוב את מפזר  אינו  אם אבל 

eaexa,במשנתנו : yily ea mbtpשליש למשנתנו : בפירושו  מפרש  והוא

בחיבורו  ברם, היקפו. ברוב יג)גובהו  יב, כלים  להיפך :(הל' כותב הוא
גובהו  ברוב היקפו  שליש  בו  yxtnyנפגם ,my c"a`xd zbyd oiir)

.(lirl epx`ay jxckáwð,הכוס –BàNòå,ותיקנו –õòáa ïéa ÄÇÇÂÈÅÀÇÇ
úôæa ïéaש בין שסתמו – בין  בבדיל , היינו  בבעץ, הנקב את סתם ÅÀÆÆ

הבעץ øBäèבזפת, שאין  לפי  בו, מועילה זו  סתימה שאין  הכוס, – È
בזכוכית. כך  כל נדבקים õòáaוהזפת :øîBà éñBé éaø סתם אם – ÇÄÅÅÀÇÇ

בבעץ, הנקב היא;àîèאת מעולה סתימה בזכוכית בעץ שסתימת – ÈÅ
úôæáe,בזפת הנקב את סתם אם אבל  –øBäè.סתימה שאינה – ÀÆÆÈ

ז): ג, (לעיל  שנינו שכן לשיטתו , הולך  יוסי חרס)"mewnewרבי (של
,"opevk oingd z` lawl leki epi`y ,xdhn iqei iax ,ztfa e`yre awipy

זכוכית: של בכוס כאן xedhואף ztfaלקבל יכול ואינו הואיל  –
כצונן  iqei.(הגר "א).חמין  iaxk dkld oi`e

האומר: יוסי רבי של  שטעמו  מפרשים, nh`,יש uraaאחר הולך  שהכל  לפי
מתכת  ככלי חשוב הריהו  הכוס, של  המעמיד הוא והבעץ והואיל המעמיד,

זכוכית כלי  משום שטמא שנו, בתוספתא ברם, ברטנורא). meyn(הר "ש; `le)
.(zkzn ilk."אחרונה "משנה עיין
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äpè÷ úéçBìö,זכוכית של  –äét ìhpL,צווארה היינו –äàîè ÀÄÀÇÈÆÄÇÄÈÀÅÈ
למטה  אחת ביד לאחזה ואפשר  הואיל  לשימוש , היא ראויה שעדיין –

הפה; בחידודי  היד תיסרט שלא ולהיזהר  äétמפיה ìhpL äìBãâeÀÈÆÄÇÄÈ
בשתי אלא אחת ביד  לינטל יכולה שאינה גדולה, צלוחית אבל  –

צווארה, ניטל אם בשתיäøBäèידיים, לאחזה וצריך שהואיל – ÀÈ
השבור, הצואר  בפגימות היד תיסרט שלא להישמר  אפשר  אי  ידיים,

לשימוש  עוד ראויה שאינה ישראל").והרי "תפארת  רבא "; ("אליהו

לשונו וזה אחר , טעם כותב יא ):והרמב"ם יב, כלים  "צלוחית (הל'
טומאה, מקבלת – פיה שניטל  אחת, ביד  הניטלת oi`yקטנה, iptn

;dpnn wvei `l` dkezl cid oiqipkn,ידים בשתי הניטלת גדולה אבל 
טהורה, – פיה dkezlשניטל eci qipkny drya cia zlaeg `idy iptn."

בשיעור שנקט ההבדל  טעם מובן לא הרמב"ם שלפי מעירים, יש  אבל 
ידיים, בשתי ניטלת והגדולה אחת ביד  ניטלת שהקטנה הצלוחיות,

izdw - zex`ean zeipyn
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Áïhîlî øeçøç éøéL–äòáL.éìòa ìL äôøâî ãéíézá–éànL úéaíéøîBà:äòáL;ìlä úéaíéøîBà: §¨¥©§¦§©¨¦§¨©©§¥¨¤©£¥¨¦¥©©§¦¦§¨¥¦¥§¦
äðBîL.ïéãiñ ìL–éànL úéaíéøîBà:äòLz;ìlä úéaíéøîBà:äøNò.ïàkî øúé,íi÷ì äöø íà–àîè. §¨¤©¨¦¥©©§¦¦§¨¥¦¥§¦£¨¨¨¥¦¨¦¨¨§©¥¨¥

øeàä éLnLî ãéå–àeäL ìk. §©§©§¥¨¨¤
Ì È ˘ Â Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úéëeëæ éìk–ïéøBäè ïäéèeLt,íéàîè ïäéìa÷îe;eøaLð–eøäè;íéìk ïäî äNòå øæç–äàîè ïéìa÷î §¥§¦§¥¤§¦§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨¥¤¥¦§©§¦ª§¨
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äòáL ,ïhîlî øeçøç éøéL שהמרדע ב), כה, (לעיל  בארנו כבר  – ÀÈÅÇÀÄÀÇÈÄÀÈ
לתוך נכנס האחר וראשו הדרבן , והוא מסמר  האחד בראשו לו  יש

הנקרא העפרxegxg,ברזל , את בו מנקים ואף הקרקע את חופרים שבו

ונשתיירו  המרדע מקל נשבר שאם ללמד , המשנה ובאה המחרשה, מן
החרחורמ  לצד  למטה migth,מנו dray; לחרחור חיבור הם הרי

חיבור  אינם מכאן לעיל פחות עיין אחרונה "; "משנה  ישראל"; ("תפארת 

ב); שלםכה, במרדע משנתנו  מפרשים `drax"ויש  oaxcd ixiiy"a enk)
,(zncewd dpyna epipyyלחרחור הסמוכים המרדע של טפחים ששבעה

שנינו  וכבר  לחרחור ; חיבור אינו  משבעה יותר  שהוא ומה חיבור , הם

חיבור ; אינו  הדרבן, לצד  מארבעה יותר  שהוא שמה הקודמת, במשנה
לחרחור לא חיבור  שאינו במקום במרדע טומאה נגעה שאם נמצא

שלצד מארבעה וחוץ החרחור  שלצד משבעה חוץ היינו לדרבן , ולא
הדרבן ולא החרחור לא נטמא לא מוסיפים (ברטנורא );הדרבן, ויש

ברטנורא של dpynaלפירושו ep`ady "oaxcd ixiiy" oipra enk)
,(zncewdהמשנה נקטה xegxgd",שלפיכך  ixiiy""החרחור "יד ולא

הקטן  השיעור גם הם טפחים ששבעה ולהשמיענו להוסיף כדי  סתם,
חלק eixiiya,והיינו (ilnipind),ביותר בו ונשתייר המרדע, נשבר  שאם

שבעה  בהם יש כן  אם אלא לחרחור  חיבור  שייריו  אין  החרחור , לצד
חיבור. אינם טפחים, משבעה פחות בו  נשתיירו אם אבל  טפחים,

החרחור, לצד טפחים משבעה פחות היה עשייתו  מתחילת אם ברם,
חיבור טהרות ").הריהו  המרדע,("סדרי דיני  את התנא שחילק ומה –

במשנתנו , החרחור  ושיירי הקודמת במשנה הדרבן  שיירי  את ושנה
כאחד: נקטם dray,ולא xegxgd ixiiye drax` oaxcd ixiiyלפי

בשלוש החל  השיעורים, סדר לפי  ההלכות את לסדר התנא שרצה

c),אצבעות dpyn)טפחים בעשרה epzpyn),וגמור seqa) נקט מכאן 
הדרבן שיירי  של `drax,תחילה יד כך של dying,ואחר  dyy,יד

החרחור שיירי כך רבא").drayואחר  éìòa("אליהו  ìL äôøâî ãéÇÇÀÅÈÆÇÂÅ
íézá,הטיט את או  התנור, מן  האפר  את בה שגורפים –éànL úéa ÈÄÅÇÇ

äòáL :íéøîBà;למגריפה חיבור היד  של  טפחים –ìlä úéa ÀÄÄÀÈÅÄÅ
äðBîL :íéøîBà.חיבור טפחים –ïéãiñ ìLשל מגריפה יד – ÀÄÀÈÆÇÈÄ

הסיד, את בה שגורפים äòLzסיידים, :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÀÈ
חיבור ; äøNòטפחים :íéøîBà ìlä úéa.חיבור טפחים –øúé ÅÄÅÀÄÂÈÈÈÅ

ïàkîוכלי כלי כל של  ביד חכמים שמנו  הללו  השיעורים מן  יותר – ÄÈ
lr ef dwqit daqen eyexitly `xephxa oiire ;o`k cre c dpyna lgd)

(,cala dtxbnd ciíi÷ì äöø íà לקיים רוצה הכלי בעל אם – ÄÈÈÀÇÅ
מידתה, על  יתירה שהיא, כמו הכלי  של  היד היתירàîèאת אף – ÈÅ

בכל ביד, טומאה נגעה אם וכן  הכלי , נטמא אם טמא, השיעור על 
חיבור נחשבת היד  שכל  עמה, הכלי  ונטמא היד , נטמאה שהוא, מקום

בקיום  שרוצים הכלי יד על הבעלים חשבו  שלא בסתם, אבל לכלי.
זה  אין השיעור  על  טהרות ").חיבורהעודף éLnLî("סדרי ãéåÀÇÀÇÀÅ

øeàäשפוד של יד כגון האש , על  בהם שמשתמשים הכלים יד  – È
מרחשת, של  àeäLאו ìk,חיבור הריהי מאד, ארוכה היד  אפילו – ÈÆ

צריכים  הלכך  האש, מן  עצמו  את מרחיק אלו בכלים שהמשתמש לפי
ארוכה. יד הם
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למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו וכבר זכוכית; בכלי דן  במסכתנו, האחרון שהוא זה, פרק

לפיכך החול, מן  היא עשייתם ותחילת שהואיל  מדרבנן, היא זכוכית כלי שטומאת

חרס), ככלי (שלא מגבם הם מיטמאים מקום ומכל  חרס. ככלי חכמים בהם גזרו 

בתחילת  נשנתה שכבר כללית, בהלכה פותחת משנתנו  כברם. תוכם ונראה הואיל 

טו. פרק בתחילת ונשנתה וחזרה ב פרק

ïéøBäè ïäéèeLt ,úéëeëæ éìk מקבלים שאינם חרס כלי  כדין – ÀÅÀÄÀÅÆÀÄ
"תוך " להם יש  כן  אם אלא רבא "),טומאה –ïäéìa÷îe("אליהו ÀÇÀÅÆ

קיבול , בית להם שיש טומאה.íéàîèוהכלים מקבלים –eøaLð ÀÅÄÄÀÀ
הכלים, –eøäè אם וכן  שנשברו ; קודם שקיבלו הטומאה מן – ÈÈ

טומאה. מקבלים אינם שבריהם טהורים, כשהם äNòåנשברו  øæçÈÇÀÈÈ
ïäî,השברים מן –íéìk,שלמים –ïàkî äàîè ïéìa÷î ÅÆÅÄÀÇÀÄËÀÈÄÈ

àaäìe בטלה שמשנשברו הישנה, לטומאתם חוזרים אינם אבל  – ÀÇÈ
שלא  חדשים ככלים דינם כלים, משבריהם ועשה וכשחזר  טומאתם,

עדיין . ïéøBäèנטמאו ,úéëeëæ ìL àìè÷ñàäå àìáhä אינם – ÇÇÀÈÀÈÄÀËÀÈÆÀÄÀÄ
פשוטים. כלים שהם לפי  טומאה, המשמשlahd`מקבלים לוח היינו

קיבול,lhewq`de`כשולחן , בית לה שאין פשוטה צלחת כמין  היינו 
שאף  להשמיענו , המשנה ובאה קטן , קיבול בית יש  שמאחוריה אלא

זכוכית  של  כשהם מקום מכל טמאים, אלו  כגון  עץ שכלי  פי על 
חרס. כלי כדין  שדינם æaæìטהורים, ïäì Lé íàעל מסגרת – ÄÆÈÆÄÀÅ

מסביב, כליíéàîèשפתה אותם עושה שהלזבז טומאה, מקבלים – ÀÅÄ
תוך . לו  ïðé÷úäLשיש úéëeëæ ìL àìè÷ñà éìeLå äøò÷ éìeLÅÀÈÈÀÅÄÀËÀÈÆÀÄÆÄÀÄÈ
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Bì eøîà:áMçúî ìäàä ïéà. ¨§¥¨Ÿ¤¦§©¥
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:íéðåùàøë íéùòð íééðù íéìëä ïéà íìåòìã ,äàîåèä áà íéìëá íéìëå ,úåáà éáà íéùòð úîá íéòâåðä íéìë êëìä .íéìëä ìë øàùìmc` oia iyilyd
,milk oia:áøò úàîåè ïéàîèéîå íéðåùàø íéùòð

b.drax` cvikáéúëã ,åîöò íãàë äàîåèä áà éîð ,íãàá íéìëå .äàîåèä áà ,íéìëá íãàå .åúåîë úåáà éáà ,úîá íéòâåðä íéìë( à"ì øáãîá)
:äòáù úàîåè íéìëä àîèî äòáù úàîåè àîèä íãà ìëù úãîì àä ,íúøäèå éòéáùä íåéá íëéãâá íúñáëå.milk oia mc` oia iriaxdíéùòð

îåè íéàîè íãàá íéìëå úîá òâåðä íãà éðúîì éöî äåä äùìù ãöéëáã ïéãä àåäå .íéðåùàø.áøò úàîåè ïéàîè íéìë ïéá íãà ïéá éùéìùä ,äòáù úà
íãàá íéìëå åîöò úîá íãà ïëù ìë ,äòáù úàîåè éðú÷ íãàá íéìëå úîá åòâðù íéìëá íãà åìéôàã ,äì ïðéòîù úîá ïéàîè äòáøà àôéñî àìà

:äòáù úàîåè àëéàã.cety:ìäåàä ïéøùå÷ åùàøáå ìäåàä òöîàá òå÷ú úëúî ìù ãåîò ïéîë.aygzn lde`d oi`,ãåôùä àîèî ìäåàä ïéàù éôì
ìäåàä êåúá ãåôùä ïéà åìéôà ,éîð éà .äòáøà àìà ïàë ïéàå ,åîöò úîá òâåðë úîä ìäåàá çðåîä ìë àìà ,úåàîåèä øãñ ïéðîá áùçð åðéà êëéôì

:õò ìù úåéìáè úðùîá äáò ñåâñ ÷øôá ïî÷ì çëåî éëäå .åðúðùî øãñ ïéðîá áùçúî ìäåàä ïéà éëä åìéôà õåçáî ìäåàá òâåðù àìà
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ימים", שבעת יטמא במת... או  חרב בחלל השדה פני על יגע אשר
axg"ודרשו  llga"בחלל שנגע החרב היינו כחלל, הוא הרי  חרב –

אלא  חרב, דווקא ולאו הטומאה; אבות אבי להיות עצמו  כחלל דינו 
הכלים כל לשאר הדין qxg),הוא ilkn ueg) הם הרי  במת, נגעו  שאם

שנטמא  באדם נגעו  אם וכן  עצמו; כמת הטומאה אבות אבי נעשים
כמוהו הטומאה אב נעשים הם הרי ברטנורא ).במת, הגר"א; (רמב"ם ;

זה, שדין  סוברים llgk,ויש `ed ixd axg מתכות בכלי אלא אינו
הכלים בשאר  לא אבל לחרב, בדומה ראב"ד),בלבד , תם ; רבנו (רש"י;

הם  הכלים מקום מכל מתכת. בכלי דווקא במשנתנו  מדובר  ולשיטתם
בו ; שנגעו  המת כדין הטומאה אבות íéìëaאבי íéìëå וכלים – ÀÅÄÀÅÄ

והרי הטומאה, אב נעשים שהם במת, שנגעו הללו  בכלים שנוגעים
השניים והכלים הראשונים äòáLשהכלים úàîè ïéàîèי מים;– ÀÅÄËÀÇÄÀÈ

éLéìMä,השלישי הנוגע –íéìk ïéáe íãà ïéa שנגע בין – ÇÀÄÄÅÈÈÅÅÄ
כלי , בהם שנגע ובין  השניים בכלים áøòאדם úàîè àîè– ÈÅËÀÇÆÆ

לטומאה. ראשון אלא שאינו 

בסיפא: שנינו הקודמת במשנה mc`e,"ea"אמנם rbepd הנוגע אדם דווקא
עצמו, המת כטמא דינו  הרי  בו  הנוגע כלי אבל ערב, טומאת טמא מת בטמא
במשנתנו. שבארנו כמו  כחלל", הוא הרי  "חרב משום שבעה, טומאת שטמא
שבעה, טומאת טמאים באדם וכלים במת, אדם לנקוט: משנתנו יכלה גם מכאן

בו  שנגעו  המת כטמא הטומאה אב נעשים הכלים lirl),שהרי epx`ay enk)
שמשנתנו אלא ערב, טומאת טמא הללו , בכלים ונגע כלי  או אדם וכשחזר
על שאף רבותא, להשמיענו כדי בכלים", וכלים במת הנוגעים "כלים נקטה
מקום  מכל עצמו, כמת הטומאה אבות אבי  נעשים הראשונים שהכלים פי 
אדם  שדווקא אחת, דרגה יורדים אלא כראשונים, נעשים אינם השניים הכלים
בכלי הנוגע כלי  לא אבל בו , כיוצא טומאה הכלי את מטמא הטומאה אב

.("l`xyi zx`tz")
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äòaøà ãöék שבעה טומאת טמאים מהם ושלושה במת, טמאים – ÅÇÇÀÈÈ
ערב? טומאת טמא úîaואחד  ïéòâBpä íéìk אבות אבי והם – ÅÄÇÀÄÀÅ

עצמו, כמת íéìëaהטומאה íãàå הכלים מן באחד  הנוגע ואדם – ÀÈÈÀÅÄ
הטומאה, אב האדם ונעשה במת, שנגעו  íãàaהללו  íéìëå– ÀÅÄÈÈÈ

הנוגעי שנאמרוכלים כמותו, הטומאה אב נעשים והם באדם, (במדבר ם

יט): וביום לא, השלישי  ביום תתחטאו בחלל נוגע וכל  נפש הורג "כל 

או  חץ  בו  ירה שאם דעתך  על תעלה וכי חכמים: ודרשו השביעי ",
בהורג  מדבר  שהכתוב אלא ימים? שבעת יטמא והרגו אבן  בו זרק

ובגדים  בחרב והאדם במת נגע החרב ונמצא בה, וכיוצא בחרב נפש
ונאמר  כד):באדם, שם , וטהרתם".(שם השביעי  ביום בגדיכם "וכבסתם

טומאת  כלים מטמא שבעה טומאת הטמא אדם שכל  למדת, הרי
באדם, וכלים בכלים ואדם במת הנוגעים שכלים ומכאן  mzylyשבעה;

äòáL úàîè ïéàîè;ימים –éòéáøä,הרביעי והנוגע –ïéa ÀÅÄËÀÇÄÀÈÈÀÄÄÅ
íéìk ïéa íãà,בכלים הנוגעים –áøò úàîè àîè שנעשה – ÈÈÅÅÄÈÅËÀÇÆÆ
לטומאה. éLéîçראשון éì Lé :àáé÷ò éaø øîà טמא שהוא – ÈÇÇÄÂÄÈÆÄÂÄÄ

שבעה: טומאת טמאים וארבעה ערב, מתכת,ãeôMäטומאת של – ÇÀ
ìäàa áeçzäקשור ובראשו בתוכו, שהמת האוהל  בתוך  התקוע – ÇÈÈÙÆ

ãeôMäåהאוהל, ìäàä המת שאוהל  הטומאה, אבות אבי שניהם – ÈÙÆÀÇÀ
וכגון  הטומאה, אבות אבי שהוא כמת דינו בתוכו שהמת זמן  כל
טומאת  מתטמא שהוא וכדומה, מפשתן או  צמר  מיריעת עשוי  שהאוהל 

במת  כנוגע דינו האוהל, בתוך  והוא הואיל השפוד, ואף אוהלים.
היא, האוהל מחמת שטומאתו והרי  הטומאה, אבות אבי  íãàåÀÈÈונעשה

ãeôMa òâBpä,הטומאה אב ונעשה –íéìëåהנוגעיםíãàa– ÇÅÇÇÀÀÅÄÈÈÈ
כמותו, הטומאה אב נעשים הם äòáLואף úàîè ïéàîèכל – ÀÅÄËÀÇÄÀÈ

בכלים,éLéîçäארבעתם; הנוגע –àîè ,íéìk ïéa íãà ïéa ÇÂÄÄÅÈÈÅÅÄÈÅ
áøò úàîè.לטומאה ראשון שהוא –Bì eøîà:חכמים –ïéà ËÀÇÆÆÈÀÅ

áMçúî ìäàä מטמא המת אלא השפוד , את מטמא האוהל  אין  – ÈÙÆÄÀÇÅ
השפוד, מן אלא האוהל  מן  הטומאות סדר את להתחיל אין  הלכך  אותו ,
בתוך תחוב אינו שהשפוד מפרשים, יש ארבעה. אלא כאן  שאין והרי 

וכיון  האוהל, יריעת את המחזקת יתד כעין לאוהל  חוץ אלא האוהל
שאומר וזהו  כאוהל, אבות אבי נעשה הריהו לו  ומחובר באוהל  שנוגע

שבעה  טומאת טמאים מהם שארבעה חמישה, כאן שיש עקיבא, רבי
אין  מקום שמכל  לו, אמרו חכמים אבל ערב. טומאת טמא וחמישי

שהשפוד משום אלא באוהל, שנוגע משום שבעה טומאת טמא השפוד 
האוהל אין  הלכך עצמו, במת נטמא וכאילו  האוהל, מן כחלק נחשב

המנין  מן ישראל").נחשב "תפארת  (ר"ש ;

לעיל: עמודcetydבארנו "כמין  מברטנורא: הרב מפרש וכן מתכת. של –
למשנתנו. בפירושו  הרמב"ם גם כותב וכן האוהל ". באמצע תקוע מתכת של 

הרמב"ם לשיטת שהרי  כך , על תמהים יש da),אבל hwep `xephxan axd s`y)
ברם, – מתכת? בכלי רק לא הכלים, בכל  נוהג כחלל" הוא הרי "חרב דין 
כדי אלא מתכת של  עמוד הוא שהשפוד הרמב"ם כתב שלא מיישבים יש

ש  טומאה, מקבל היה לא עץ, של עמוד היה שאילו  עץ, של  שאינו  הרילמעט
טהורים עץ כלי zexdh").פשוטי ixcq" ;my iyp` zetqez oiir)

i y i n g m e i
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הראשונות. המשניות בשלוש  ששנינו  ההלכות את לסכם באה משנתנו 

izdw - zex`ean zeipyn
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ãiä úà úçøBñ.ïäét ìhpL íéìBãb ïéðéâì–ïéàîè,ïéLáëì ïðwúî àeäL éðtî.úéëeëæ ìL ñkøôàäå–äøBäè. ©©¤©¨§¦¦§¦¤¦©¦¤§¥¦¦§¥¤§©§¨¦§¨¦§¨£©§¥¤§¦§¨
øîàéñBé éaø:éøLàíéìk C,äàîèa zñðëpL,äøäèa úàöéå. ¨©©¦¥©§©¦¥¦¤¦§©§§§ª§¨§¨¨§©£¨

Ì È Ï Î ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

z e l d ` z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡úîa íéàîè íéðL–äòáL úàîè àîè ãçà,áøò úàîè àîè ãçàå.úîa ïéàîè äLGL–ïéàîè íéðL §©¦§¥¦§¥¤¨¨¥ª§©¦§¨§¤¨¨¥ª§©¤¤§¨§¥¦§¥§©¦§¥¦
äòáL úàîè,áøò úàîè àîè ãçàå.úîa ïéàîè äòaøà–äòáL úàîè ïéàîè äLGL,úàîè àîè ãçàå ª§©¦§¨§¤¨¨¥ª§©¤¤©§¨¨§¥¦§¥§¨§¥¦ª§©¦§¨§¤¨¨¥ª§©

áøò.íéðL ãöék?úîa òâBpä íãà–äòáL úàîè àîè,;Ba òâBpä íãàå–áøò úàîè àîè. ¤¤¥©§©¦¨¨©¥©§¥¨¥ª§©¦§¨§¨¨©¥©¨¥ª§©¤¤
·äLGL ãöék?úîa íéòâBpä íéìk,íéìëa íéìëå–äòáL úàîè ïéàîè;éLéìMä,íéìk ïéáe íãà ïéa– ¥©§¨¥¦©§¦§¥§¥¦§¥¦§¥¦ª§©¦§¨©§¦¦¥¨¨¥¥¦

.miyakl opwzn:íéé÷úäì íù ïúåà ïéçéðîå õîåçáå çìîá ÷øé ïäá íéùáåëù.qkxt`íéðúåðå ,åéìåùá äèîìî øö÷å äìòîìî áçøù ,íéçøì éåùò éìë
äâéâç ùéøá åðéöî åúîâåãå íù íéðçèðå íéçøä êåúì èòî èòî íéãøåé ïäå úçà íòôá äáøä ïéèç åá['â óã]àéöåîå äáøä ñéðëîù ,úñëøôàë êðæà äùò

:äòî÷.milk jixy`:íéìë úëñî.dxdha z`vie d`neha zqpkpy:äøåäè úéëåëæ ìù ñëôøàä úîééñîå ,úåàîåèä úåáàá úìçúî

˙ÂÏ‰‡ ˙ÎÒÓ

``.dray z`neh `nh cg` zna mi`nh mipy:ìéæàå äì ùøôî ïéúéðúî äìåë.dray z`neh `nh ,zna rbepd mc`áéúëã( è"é øáãîá)òâåðä
:àåä äàîåèä úåáà éáà úîäù ,äàîåèä áà äùòð àåäù éôì ,íéîé úòáù àîèå íãà ùôð ìëì úîá.axr z`neh `nh ea rbepd mc`áéúëãíù)

(åãåòá úî àîèá òâåðä ìò åøæâ íéîëç ìáà .áøò úàîåè àìà åá ïéà äàîåèä ãìå ìëå äàîåèä ãìå äùòð àåäù éôì ,áøòä ãò àîèú úòâåðä ùôðäå
:äòáù àîè äéäéù úîì øáåçî

a.'eke zna mirbepd milkáéúëã ,åîöò úîë ïéàîèéî íéãâáå óèù éìë ïéá úåëúî éìë ïéá( íù)ïéãä àåäå ,úîë àåä éøä áøç ,úîá åà áøç ììçá

`xephxa yexit

הצלוחית, של  פיה בגודל  אלא כלום בכך תלויה ההלכה אין והלא
צר? או רחב הוא טהרות ");אם ïBèéìt("סדרי ìL קטנה צלוחית – ÆÇÀÈ

אחרים, ומבשמים ורד  מעלי  העשוי למשחה, שמן  äétשל  ìhpLÆÄÇÄÈ
הצר, צווארה –äøBäè,לשימוש ראויה שאינה –àéäL éðtî ÀÈÄÀÅÆÄ

úçøBñ,פוצעת –ãiä úà להוציא לתוכה האצבע את ליתן שהבא – ÇÇÆÇÈ
ונפצעת נשרטת ידו  שמן , íéìBãb(רמב "ם).קצת ïéðéâì כדים – ÀÄÄÀÄ

זכוכית, של  ïäétגדולים ìhpL,הרחב צווארם –ïéàîè שעדיין – ÆÄÇÄÆÀÅÄ
לשימוש , הם ïéLáëìראויים ïðwúî àeäL éðtî שכובשים – ÄÀÅÆÀÇÀÈÄÀÈÄ

מסתפקים  ואין  להתקיים, שם אותם ומניחים ובחומץ, במלח ירקות בהם

לפרקים אלא רא "ש),מהם את (רמב"ם ; מתוכם ליטול כשבאים ואף
את  מוציאים אלא בידיים, הלגינים את לאחוז  צורך  אין הכבשים,

בכלי משם אחרונה "),הכבשים מתוכם ("משנה  בידיים שנוטלים או
נסרטת היד  אין  רחב שפיהם ומתוך  הארץ, על  עומדים ("סדריכשהם

úéëeëæטהרות"). ìL ñkøôàäå,משפך בצורת רחיים של כלי – ÀÈÂÇÀÅÆÀÄ
הריחיים, לתוך קימעא קימעא מוציאם והוא חיטים, לתוכו  שנותנים

äøBäèבשביל אינו לתוכה שנותנים שמה קיבול, כלי שאינה לפי  – ÀÈ
מיד לריחיים להוציאו אלא שם שמור  אחרונה").להיות øîàÈÇ("משנה

íéìk CéøLà :éñBé éaø,כלים מסכת –äàîèa zñðëpL– ÇÄÅÇÀÇÄÅÄÆÄÀÇÀÀÀËÀÈ
הטומאות", ב"אבות äøäèaפתחת úàöéå:בפיסקה וסיימת – ÀÈÈÀÇÂÈ

זכוכית של  ".dxedh"האפרכס

רבי, של  רבו  היה יוסי  שרבי  אף הערה: מובאת איגר עקיבא רבי בתוספות
קמא  (בבא בתוספות מובא וכן רבי . קודם משנה סדרי  להם היו מקום מכל

סדרם. שהוא אלא רבי , קודם היו שהמשניות ב), צד,
קדם  יוסי  שרבי  אמרה, הללו  המשניות על "לא כותב: אחרונה" "משנה ובעל
מרבותיהם, סדורות משניות בידם היו התנאים כל אלא המשניות, שסידר לרבי 
בטהרה. כלים מסכת כן גם וסיים סדורות, משניות בידו היו הוא גם יוסי  ורבי 
נשנה  זכוכית כלי של זה שפרק אלא טהורה", ב"אפרכס סיים לא ואפילו

טהורים. זכוכית כלי התורה שמן בטהרה", "יציאה לו קורא בסוף,

ú å ì ä à ú ë ñ î
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המת. טומאת בדרגות דנות בפרקנו  א-ד המשניות

úîa íéàîè íéðL,מת בטומאת הנטמאים שניים יש  –:mdne ÀÇÄÀÅÄÀÅ
äòáL úàîè àîè ãçà,ימים –áøò úàîè àîè ãçàå– ÆÈÈÅËÀÇÄÀÈÀÆÈÈÅËÀÇÆÆ

להלן . GLúîaכמבואר ïéàîè äL הנטמאים שלושה יש וכן – ÀÈÀÅÄÀÅ
מת, mdneàîè:בטומאת ãçàå ,äòáL úàîè ïéàîè íéðLÀÇÄÀÅÄËÀÇÄÀÈÀÆÈÈÅ

îèáøò úà.ב במשנה כמבואר  –úîa ïéàîè äòaøà וכן – ËÀÇÆÆÇÀÈÈÀÅÄÀÅ
מת, בטומאת הנטמאים ארבעה mdneGLúàîè:יש ïéàîè äL ÀÈÀÅÄËÀÇ

áøò úàîè àîè ãçàå ,äòáL.ג במשנה כמבואר  –ãöék ÄÀÈÀÆÈÈÅËÀÇÆÆÅÇ
íéðL טמא ואחד  שבעה טומאת טמא מהם ואחד במת, טמאים – ÀÇÄ

ערב? äòáLטומאת úàîè àîè ,úîa òâBpä íãàשנאמר – ÈÈÇÅÇÀÅÈÅËÀÇÄÀÈ
יא ): יט , לפי(במדבר  ימים", שבעת וטמא אדם, נפש  לכל במת "הנוגע

הטומאה, אב נעשה בו  הנוגע ואדם הטומאה, אבות אבי הוא שהמת

ימים; שבעה טמא מת טומאת שמחמת הטומאה אב íãàåÀÈÈוכל 
Ba òâBpä,המת בטמא –áøò úàîè àîè שנאמר שם ,– (שם  ÇÅÇÈÅËÀÇÆÆ

הכתוב:כב ): את ופירשו הערב", עד  תטמא הנוגעת "ytpde"והנפש
"zrbepd מת בטמא שהנוגע לפי ערב. טומאת טמא במת, שנטמא במי

בכגון  מדובר שבמשנתנו מבואר , במפרשים לטומאה. ראשון אלא אינו
המת מן פירש  כבר שהלה לאחר  מת בטמא נגע xnbd`:שאדם oeylae)

" d`nehao ixeaiga `ly;(" במת נוגע עדיין  כשהוא בו  נגע אם אבל
")o ix eaiga d`neha(" אף נגע כאילו שבעה, טומאת טמא השני אף

זו טומאה הרמב"ם לדעת ברם, עצמו. במת oixeaiga")הוא d`neh")
התו  מן  וקדשים,אינה תרומה לענין  ודווקא סופרים. מדברי אלא רה

למת, חיבורו בשעת מת בטמא נגע אם אף פסח, ועושה לנזיר  אבל 

תורה כדין ערב טומאת אלא טמא ב).אינו ה, מת  טומאת  ויש(הל'
התורה מן היא בחיבורין " ש"טומאה ותוספות סוברים, גמרא  (עיין

שם ). הרמב"ם , של כליו נושאי ועיין ב; לז , זרה עבודה 

i r i a x m e i
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GL ãöékäL שבעה טומאת טמאים מהם ושניים במת, טמאין – ÅÇÀÈ
ערב? טומאת טמא úîaואחד íéòâBpä íéìk נעשים הם הרי – ÅÄÇÀÄÀÅ

שנאמר הטומאה, אבות אבי שהוא עצמו , טז ):כמת יט , "וכל(במדבר 

izdw - zex`ean zeipyn
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áøò úàîè àîè. ¨¥ª§©¤¤
‚äòaøà ãöék?úîa ïéòâBpä íéìk,íéìëa íãàå,íãàa íéìëå–äòáL úàîè ïéàîè;éòéáøä,íãà ïéa ¥©©§¨¨¥¦©§¦§¥§¨¨§¥¦§¥¦¨¨¨§¥¦ª§©¦§¨¨§¦¦¥¨¨

íéìk ïéa–áøò úàîè àîè.øîàéaøàáé÷ò:éLéîç éì Lé:ìäàa áeçzä ãeôMä,ìäàäãeôMäå, ¥¥¦¨¥ª§©¤¤¨©©¦£¦¨¤¦£¦¦©§©¨¨Ÿ¤¨Ÿ¤§©§
íãàa íéìëå ãeôMa òâBpä íãàå–äòáL úàîè ïéàîè;éLéîçä,íéìk ïéa íãà ïéa–áøò úàîè àîè. §¨¨©¥©©§§¥¦¨¨¨§¥¦ª§©¦§¨©£¦¦¥¨¨¥¥¦¨¥ª§©¤¤

Bì eøîà:áMçúî ìäàä ïéà. ¨§¥¨Ÿ¤¦§©¥
„úna ïéànhî íéìëå íãà.íéìkaî íãàa øîç,íãàaî íéìkáe,äLGL íéìkäL,íéðL íãàäå.íãàa øîç, ¨¨§¥¦¦©§¦©¥Ÿ¤¨¨¨¦©¥¦©¥¦¦¨¨¨¤©¥¦§¨§¨¨¨§©¦Ÿ¤¨¨¨

:íéðåùàøë íéùòð íééðù íéìëä ïéà íìåòìã ,äàîåèä áà íéìëá íéìëå ,úåáà éáà íéùòð úîá íéòâåðä íéìë êëìä .íéìëä ìë øàùìmc` oia iyilyd
,milk oia:áøò úàîåè ïéàîèéîå íéðåùàø íéùòð

b.drax` cvikáéúëã ,åîöò íãàë äàîåèä áà éîð ,íãàá íéìëå .äàîåèä áà ,íéìëá íãàå .åúåîë úåáà éáà ,úîá íéòâåðä íéìë( à"ì øáãîá)
:äòáù úàîåè íéìëä àîèî äòáù úàîåè àîèä íãà ìëù úãîì àä ,íúøäèå éòéáùä íåéá íëéãâá íúñáëå.milk oia mc` oia iriaxdíéùòð

îåè íéàîè íãàá íéìëå úîá òâåðä íãà éðúîì éöî äåä äùìù ãöéëáã ïéãä àåäå .íéðåùàø.áøò úàîåè ïéàîè íéìë ïéá íãà ïéá éùéìùä ,äòáù úà
íãàá íéìëå åîöò úîá íãà ïëù ìë ,äòáù úàîåè éðú÷ íãàá íéìëå úîá åòâðù íéìëá íãà åìéôàã ,äì ïðéòîù úîá ïéàîè äòáøà àôéñî àìà

:äòáù úàîåè àëéàã.cety:ìäåàä ïéøùå÷ åùàøáå ìäåàä òöîàá òå÷ú úëúî ìù ãåîò ïéîë.aygzn lde`d oi`,ãåôùä àîèî ìäåàä ïéàù éôì
ìäåàä êåúá ãåôùä ïéà åìéôà ,éîð éà .äòáøà àìà ïàë ïéàå ,åîöò úîá òâåðë úîä ìäåàá çðåîä ìë àìà ,úåàîåèä øãñ ïéðîá áùçð åðéà êëéôì

:õò ìù úåéìáè úðùîá äáò ñåâñ ÷øôá ïî÷ì çëåî éëäå .åðúðùî øãñ ïéðîá áùçúî ìäåàä ïéà éëä åìéôà õåçáî ìäåàá òâåðù àìà

`xephxa yexit

ימים", שבעת יטמא במת... או  חרב בחלל השדה פני על יגע אשר
axg"ודרשו  llga"בחלל שנגע החרב היינו כחלל, הוא הרי  חרב –

אלא  חרב, דווקא ולאו הטומאה; אבות אבי להיות עצמו  כחלל דינו 
הכלים כל לשאר הדין qxg),הוא ilkn ueg) הם הרי  במת, נגעו  שאם

שנטמא  באדם נגעו  אם וכן  עצמו; כמת הטומאה אבות אבי נעשים
כמוהו הטומאה אב נעשים הם הרי ברטנורא ).במת, הגר"א; (רמב"ם ;

זה, שדין  סוברים llgk,ויש `ed ixd axg מתכות בכלי אלא אינו
הכלים בשאר  לא אבל לחרב, בדומה ראב"ד),בלבד , תם ; רבנו (רש"י;

הם  הכלים מקום מכל מתכת. בכלי דווקא במשנתנו  מדובר  ולשיטתם
בו ; שנגעו  המת כדין הטומאה אבות íéìëaאבי íéìëå וכלים – ÀÅÄÀÅÄ

והרי הטומאה, אב נעשים שהם במת, שנגעו הללו  בכלים שנוגעים
השניים והכלים הראשונים äòáLשהכלים úàîè ïéàîèי מים;– ÀÅÄËÀÇÄÀÈ

éLéìMä,השלישי הנוגע –íéìk ïéáe íãà ïéa שנגע בין – ÇÀÄÄÅÈÈÅÅÄ
כלי , בהם שנגע ובין  השניים בכלים áøòאדם úàîè àîè– ÈÅËÀÇÆÆ

לטומאה. ראשון אלא שאינו 

בסיפא: שנינו הקודמת במשנה mc`e,"ea"אמנם rbepd הנוגע אדם דווקא
עצמו, המת כטמא דינו  הרי  בו  הנוגע כלי אבל ערב, טומאת טמא מת בטמא
במשנתנו. שבארנו כמו  כחלל", הוא הרי  "חרב משום שבעה, טומאת שטמא
שבעה, טומאת טמאים באדם וכלים במת, אדם לנקוט: משנתנו יכלה גם מכאן

בו  שנגעו  המת כטמא הטומאה אב נעשים הכלים lirl),שהרי epx`ay enk)
שמשנתנו אלא ערב, טומאת טמא הללו , בכלים ונגע כלי  או אדם וכשחזר
על שאף רבותא, להשמיענו כדי בכלים", וכלים במת הנוגעים "כלים נקטה
מקום  מכל עצמו, כמת הטומאה אבות אבי  נעשים הראשונים שהכלים פי 
אדם  שדווקא אחת, דרגה יורדים אלא כראשונים, נעשים אינם השניים הכלים
בכלי הנוגע כלי  לא אבל בו , כיוצא טומאה הכלי את מטמא הטומאה אב

.("l`xyi zx`tz")
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äòaøà ãöék שבעה טומאת טמאים מהם ושלושה במת, טמאים – ÅÇÇÀÈÈ
ערב? טומאת טמא úîaואחד  ïéòâBpä íéìk אבות אבי והם – ÅÄÇÀÄÀÅ

עצמו, כמת íéìëaהטומאה íãàå הכלים מן באחד  הנוגע ואדם – ÀÈÈÀÅÄ
הטומאה, אב האדם ונעשה במת, שנגעו  íãàaהללו  íéìëå– ÀÅÄÈÈÈ

הנוגעי שנאמרוכלים כמותו, הטומאה אב נעשים והם באדם, (במדבר ם

יט): וביום לא, השלישי  ביום תתחטאו בחלל נוגע וכל  נפש הורג "כל 

או  חץ  בו  ירה שאם דעתך  על תעלה וכי חכמים: ודרשו השביעי ",
בהורג  מדבר  שהכתוב אלא ימים? שבעת יטמא והרגו אבן  בו זרק

ובגדים  בחרב והאדם במת נגע החרב ונמצא בה, וכיוצא בחרב נפש
ונאמר  כד):באדם, שם , וטהרתם".(שם השביעי  ביום בגדיכם "וכבסתם

טומאת  כלים מטמא שבעה טומאת הטמא אדם שכל  למדת, הרי
באדם, וכלים בכלים ואדם במת הנוגעים שכלים ומכאן  mzylyשבעה;

äòáL úàîè ïéàîè;ימים –éòéáøä,הרביעי והנוגע –ïéa ÀÅÄËÀÇÄÀÈÈÀÄÄÅ
íéìk ïéa íãà,בכלים הנוגעים –áøò úàîè àîè שנעשה – ÈÈÅÅÄÈÅËÀÇÆÆ
לטומאה. éLéîçראשון éì Lé :àáé÷ò éaø øîà טמא שהוא – ÈÇÇÄÂÄÈÆÄÂÄÄ

שבעה: טומאת טמאים וארבעה ערב, מתכת,ãeôMäטומאת של – ÇÀ
ìäàa áeçzäקשור ובראשו בתוכו, שהמת האוהל  בתוך  התקוע – ÇÈÈÙÆ

ãeôMäåהאוהל, ìäàä המת שאוהל  הטומאה, אבות אבי שניהם – ÈÙÆÀÇÀ
וכגון  הטומאה, אבות אבי שהוא כמת דינו בתוכו שהמת זמן  כל
טומאת  מתטמא שהוא וכדומה, מפשתן או  צמר  מיריעת עשוי  שהאוהל 

במת  כנוגע דינו האוהל, בתוך  והוא הואיל השפוד, ואף אוהלים.
היא, האוהל מחמת שטומאתו והרי  הטומאה, אבות אבי  íãàåÀÈÈונעשה

ãeôMa òâBpä,הטומאה אב ונעשה –íéìëåהנוגעיםíãàa– ÇÅÇÇÀÀÅÄÈÈÈ
כמותו, הטומאה אב נעשים הם äòáLואף úàîè ïéàîèכל – ÀÅÄËÀÇÄÀÈ

בכלים,éLéîçäארבעתם; הנוגע –àîè ,íéìk ïéa íãà ïéa ÇÂÄÄÅÈÈÅÅÄÈÅ
áøò úàîè.לטומאה ראשון שהוא –Bì eøîà:חכמים –ïéà ËÀÇÆÆÈÀÅ

áMçúî ìäàä מטמא המת אלא השפוד , את מטמא האוהל  אין  – ÈÙÆÄÀÇÅ
השפוד, מן אלא האוהל  מן  הטומאות סדר את להתחיל אין  הלכך  אותו ,
בתוך תחוב אינו שהשפוד מפרשים, יש ארבעה. אלא כאן  שאין והרי 

וכיון  האוהל, יריעת את המחזקת יתד כעין לאוהל  חוץ אלא האוהל
שאומר וזהו  כאוהל, אבות אבי נעשה הריהו לו  ומחובר באוהל  שנוגע

שבעה  טומאת טמאים מהם שארבעה חמישה, כאן שיש עקיבא, רבי
אין  מקום שמכל  לו, אמרו חכמים אבל ערב. טומאת טמא וחמישי

שהשפוד משום אלא באוהל, שנוגע משום שבעה טומאת טמא השפוד 
האוהל אין  הלכך עצמו, במת נטמא וכאילו  האוהל, מן כחלק נחשב

המנין  מן ישראל").נחשב "תפארת  (ר"ש ;

לעיל: עמודcetydבארנו "כמין  מברטנורא: הרב מפרש וכן מתכת. של –
למשנתנו. בפירושו  הרמב"ם גם כותב וכן האוהל ". באמצע תקוע מתכת של 

הרמב"ם לשיטת שהרי  כך , על תמהים יש da),אבל hwep `xephxan axd s`y)
ברם, – מתכת? בכלי רק לא הכלים, בכל  נוהג כחלל" הוא הרי "חרב דין 
כדי אלא מתכת של  עמוד הוא שהשפוד הרמב"ם כתב שלא מיישבים יש

ש  טומאה, מקבל היה לא עץ, של עמוד היה שאילו  עץ, של  שאינו  הרילמעט
טהורים עץ כלי zexdh").פשוטי ixcq" ;my iyp` zetqez oiir)
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הראשונות. המשניות בשלוש  ששנינו  ההלכות את לסכם באה משנתנו 

izdw - zex`ean zeipyn
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הצלוחית, של  פיה בגודל  אלא כלום בכך תלויה ההלכה אין והלא
צר? או רחב הוא טהרות ");אם ïBèéìt("סדרי ìL קטנה צלוחית – ÆÇÀÈ

אחרים, ומבשמים ורד  מעלי  העשוי למשחה, שמן  äétשל  ìhpLÆÄÇÄÈ
הצר, צווארה –äøBäè,לשימוש ראויה שאינה –àéäL éðtî ÀÈÄÀÅÆÄ

úçøBñ,פוצעת –ãiä úà להוציא לתוכה האצבע את ליתן שהבא – ÇÇÆÇÈ
ונפצעת נשרטת ידו  שמן , íéìBãb(רמב "ם).קצת ïéðéâì כדים – ÀÄÄÀÄ

זכוכית, של  ïäétגדולים ìhpL,הרחב צווארם –ïéàîè שעדיין – ÆÄÇÄÆÀÅÄ
לשימוש , הם ïéLáëìראויים ïðwúî àeäL éðtî שכובשים – ÄÀÅÆÀÇÀÈÄÀÈÄ

מסתפקים  ואין  להתקיים, שם אותם ומניחים ובחומץ, במלח ירקות בהם

לפרקים אלא רא "ש),מהם את (רמב"ם ; מתוכם ליטול כשבאים ואף
את  מוציאים אלא בידיים, הלגינים את לאחוז  צורך  אין הכבשים,

בכלי משם אחרונה "),הכבשים מתוכם ("משנה  בידיים שנוטלים או
נסרטת היד  אין  רחב שפיהם ומתוך  הארץ, על  עומדים ("סדריכשהם

úéëeëæטהרות"). ìL ñkøôàäå,משפך בצורת רחיים של כלי – ÀÈÂÇÀÅÆÀÄ
הריחיים, לתוך קימעא קימעא מוציאם והוא חיטים, לתוכו  שנותנים

äøBäèבשביל אינו לתוכה שנותנים שמה קיבול, כלי שאינה לפי  – ÀÈ
מיד לריחיים להוציאו אלא שם שמור  אחרונה").להיות øîàÈÇ("משנה

íéìk CéøLà :éñBé éaø,כלים מסכת –äàîèa zñðëpL– ÇÄÅÇÀÇÄÅÄÆÄÀÇÀÀÀËÀÈ
הטומאות", ב"אבות äøäèaפתחת úàöéå:בפיסקה וסיימת – ÀÈÈÀÇÂÈ

זכוכית של  ".dxedh"האפרכס

רבי, של  רבו  היה יוסי  שרבי  אף הערה: מובאת איגר עקיבא רבי בתוספות
קמא  (בבא בתוספות מובא וכן רבי . קודם משנה סדרי  להם היו מקום מכל

סדרם. שהוא אלא רבי , קודם היו שהמשניות ב), צד,
קדם  יוסי  שרבי  אמרה, הללו  המשניות על "לא כותב: אחרונה" "משנה ובעל
מרבותיהם, סדורות משניות בידם היו התנאים כל אלא המשניות, שסידר לרבי 
בטהרה. כלים מסכת כן גם וסיים סדורות, משניות בידו היו הוא גם יוסי  ורבי 
נשנה  זכוכית כלי של זה שפרק אלא טהורה", ב"אפרכס סיים לא ואפילו

טהורים. זכוכית כלי התורה שמן בטהרה", "יציאה לו קורא בסוף,
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המת. טומאת בדרגות דנות בפרקנו  א-ד המשניות

úîa íéàîè íéðL,מת בטומאת הנטמאים שניים יש  –:mdne ÀÇÄÀÅÄÀÅ
äòáL úàîè àîè ãçà,ימים –áøò úàîè àîè ãçàå– ÆÈÈÅËÀÇÄÀÈÀÆÈÈÅËÀÇÆÆ

להלן . GLúîaכמבואר ïéàîè äL הנטמאים שלושה יש וכן – ÀÈÀÅÄÀÅ
מת, mdneàîè:בטומאת ãçàå ,äòáL úàîè ïéàîè íéðLÀÇÄÀÅÄËÀÇÄÀÈÀÆÈÈÅ

îèáøò úà.ב במשנה כמבואר  –úîa ïéàîè äòaøà וכן – ËÀÇÆÆÇÀÈÈÀÅÄÀÅ
מת, בטומאת הנטמאים ארבעה mdneGLúàîè:יש ïéàîè äL ÀÈÀÅÄËÀÇ

áøò úàîè àîè ãçàå ,äòáL.ג במשנה כמבואר  –ãöék ÄÀÈÀÆÈÈÅËÀÇÆÆÅÇ
íéðL טמא ואחד  שבעה טומאת טמא מהם ואחד במת, טמאים – ÀÇÄ

ערב? äòáLטומאת úàîè àîè ,úîa òâBpä íãàשנאמר – ÈÈÇÅÇÀÅÈÅËÀÇÄÀÈ
יא ): יט , לפי(במדבר  ימים", שבעת וטמא אדם, נפש  לכל במת "הנוגע

הטומאה, אב נעשה בו  הנוגע ואדם הטומאה, אבות אבי הוא שהמת

ימים; שבעה טמא מת טומאת שמחמת הטומאה אב íãàåÀÈÈוכל 
Ba òâBpä,המת בטמא –áøò úàîè àîè שנאמר שם ,– (שם  ÇÅÇÈÅËÀÇÆÆ

הכתוב:כב ): את ופירשו הערב", עד  תטמא הנוגעת "ytpde"והנפש
"zrbepd מת בטמא שהנוגע לפי ערב. טומאת טמא במת, שנטמא במי

בכגון  מדובר שבמשנתנו מבואר , במפרשים לטומאה. ראשון אלא אינו
המת מן פירש  כבר שהלה לאחר  מת בטמא נגע xnbd`:שאדם oeylae)

" d`nehao ixeaiga `ly;(" במת נוגע עדיין  כשהוא בו  נגע אם אבל
")o ix eaiga d`neha(" אף נגע כאילו שבעה, טומאת טמא השני אף

זו טומאה הרמב"ם לדעת ברם, עצמו. במת oixeaiga")הוא d`neh")
התו  מן  וקדשים,אינה תרומה לענין  ודווקא סופרים. מדברי אלא רה

למת, חיבורו בשעת מת בטמא נגע אם אף פסח, ועושה לנזיר  אבל 

תורה כדין ערב טומאת אלא טמא ב).אינו ה, מת  טומאת  ויש(הל'
התורה מן היא בחיבורין " ש"טומאה ותוספות סוברים, גמרא  (עיין

שם ). הרמב"ם , של כליו נושאי ועיין ב; לז , זרה עבודה 

i r i a x m e i
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GL ãöékäL שבעה טומאת טמאים מהם ושניים במת, טמאין – ÅÇÀÈ
ערב? טומאת טמא úîaואחד íéòâBpä íéìk נעשים הם הרי – ÅÄÇÀÄÀÅ

שנאמר הטומאה, אבות אבי שהוא עצמו , טז ):כמת יט , "וכל(במדבר 

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøza ìñBôe.äiçå äîäa ïëå–íLôð àözL ãò ïéànèî ïðéà.íäéLàø eæzä,ìò óàïéñkøônL ét– ¥©§¨§¥§¥¨§©¨¥¨§©§¦©¤¥¥©§¨ª§¨¥¤©©¦¤§©§§¦
ïéàîè,àéäL äàèì ìL áðæ ïBâkúñkøôî. §¥¦§¨¨¤§¨¨¤¦§©§¤¤

ÊøeòL ïäì ïéà ïéøáàä,únä ïî úéfkî úBçt elôà,äìápä ïî úéfkî úBçôe,õøMä ïî äLãòkî úBçôe, ¨¥¨¦¥¨¤¦£¦¨¦©©¦¦©¥¨¦©©¦¦©§¥¨¨¦¨£¨¨¦©¤¤
ïúàîè ïéànèî. §©§¦ª§¨¨

Áíãàa íéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàî:LGLìâøä úqôa íé–òaöà ìëa äML,ìñøwa äøNò,÷BMa íéðL, ¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¨¨¨§¦§¦©¨¤¤¦¨§¨¤§©£¨¨©©§Ÿ§©¦©
äáekøàa äMîç,ia ãçàCø,äLGLúéìèwa,úBòìö äøNò úçà,ãiä úqôa íéLGL–òaöà ìëa äML, £¦¨¨©§¨¤¨©¨¥§¨©©§¦©©¤§¥§¨§¦§¦©©¨¦¨§¨¤§©

äðwa íéðL,÷tøna íéðLe,òBøfa ãçà,óúka äòaøàå.äfî ãçàå äàî,äfî ãçàå äàîe.äøNò äðBîLe §©¦©¨¤§©¦©©§¥¤¨©§©§©§¨¨©¨¥¥¨§¤¨¦¤¥¨§¤¨¦¤§¤¤§¥
äøãMa úBéìç,Làøa äòLz,øàeva äðBîL,álä ìL çzôna äML,åéá÷ða äMîçå.ànèî ãçàå ãçà ìk ª§©¦§¨¦§¨¨Ÿ§¨©©¨¦¨©©§¥©¤©¥©£¦¨¦§¨¨¨¤¨§¤¨§©¥

:íùôð àöúù ãò ,úåìéáð úàîåè.d`hld apfk:äàèìä áðæì ,äîåã äæ ñåëøô äîì øîåìë
f.mixai`d:úîä ïî øáàá ïéá éçä ïî ùìúðù øáàá ïéá éøééîå .øáà áùçð àåä êëáå ,úåîöòå íéãéâå øùá íäá äéäéù êéøö
g.lbxd zqit:äñøôä àéä ìâøä óërav` lka dyy:íéùìù åðééä ,úåòáöà ùîçì.leqxw:÷åùäå ìâøä øåáéç íå÷î .ïéìåñø÷ ,íééòøë íåâøú.zlhw

:êøéä ùàøá äìòîì.dpwa:äîàä íéããåî åáù ,äãîä äð÷ ïåùìî .ãéì øáåçîä íöò.wtxn:æ"òìá å"ãå÷.dfn cg`e d`nåéùëò ãò äðîù äî ìëù
:úçà ïôåãå ãçà ìâøå ãçà ãé ïåâë ,àåä óåâäî ãçà ãöî.al ly gztnêøã çúåô äæçä àöîð ,áìä ìò äàéøä áùðî äæçä úòåðú éðôîù .äæçä àåä

:áìì àöéå øéåàä ñðëé åðîîù.eiaewpa:äîàä ãéâå íéöéáä.ie`xk xya:éç íãàá øáåçî äéä íà ,àéøáéå äëåøà äìòéù éãë.lde`a oi`nhn oi`e

`xephxa yexit

íeaiì,להנשא אסורה יבמתו נפשו, יצאה שלא זמן  כל –øèBôe ÇÄÅ
íeaiä ïî אותו הרי גוסס, או מגוייד  בן  והניח בעלה שמת אשה – ÄÇÄ

כחי; שדינו הייבום, מן אותה פוטר  äîeøzaהבן ìéëàî שכן – ÇÂÄÇÀÈ
יש ממנו ,בת נתאלמנה ואפילו  בתרומה, אוכלת לכהן  שנישאה ראל 

בתרומה אמו את מאכיל  הריהו הימנו, זרע לה שיש  dpynכל  oiir)
,(d ,h zenai ואפילו חי, ממנו  שזרעה זמן שכל  ללמד, משנתנו  ובאה

בתרומה; אמו את הוא מאכיל גוסס, או מגוייד äîeøzaהוא ìñBôeÅÇÀÈ
ואפילו  בתרומה, אוכלת אינה לישראל שנישאה כהן בת שכן –

בית  בתרומת לאכול  אסורה ממנו, זרע לה שיש  כל  מבעלה, נתאלמנה
קיים שהזרע זמן  כל  ו),אביה, ט , יבמות  ללמד,(משנה המשנה ובאה

אמו  את ופוסל כחי, נחשב הוא עדיין  גוסס או  מגוייד  הזרע שאפילו 
בתרומה. ïéànèîמלאכול  ïðéà ,äiçå äîäa ïëå טומאת – ÀÅÀÅÈÀÇÈÅÈÀÇÀÄ

íLôðנבילות, àözL ãòלשרצים הדין והוא עיין – חוקת ; (ספרי ÇÆÅÅÇÀÈ
ישראל"). ïéñkøônL"תפארת  ét ìò óà ,íäéLàø eæzä– ËÀÈÅÆÇÇÄÆÀÇÀÀÄ

:siqen m"anxde,הגוף בעור  מעורה הראש  שעדיין  פי על ïéàîèÀÅÄאף
שהרי לחי ּות, סימן הפירכוס ואין שרצים, טומאת או נבילות טומאת –

úñkøôîזה àéäL äàèì ìL áðæ ïBâk הזנב שנחתך  שלאחר – ÀÈÈÆÀÈÈÆÄÀÇÀÆÆ
אינו  שהפירכוס ומכאן מפרכס, הוא עדייין לגמרי הלטאה של מגופה

חיים. של  סימן כלל 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøáàä,השרץ מן  או הנבילה מן או  המת מן –øeòL ïäì ïéà ÈÅÈÄÅÈÆÄ
שדווקא  ועצמות, וגידים בשר  בהם ויש שלמים, איברים כשהם –

איברים, הם נחשבים זה únäבכגון ïî úéfkî úBçt elôà– ÂÄÈÄÇÇÄÄÇÅ
מכזית, פחות שהוא המת מן  äìápäאבר  ïî úéfkî úBçôe– ÈÄÇÇÄÄÇÀÅÈ

מכזית, פחות שהוא הנבילה מן õøMäואבר ïî äLãòkî úBçôeÈÄÈÂÈÈÄÇÆÆ
מכעדשה, פחות שהוא השרץ מן  ואבר –ïúàîè ïéànèîכל – ÀÇÀÄËÀÈÈ

מן  אבר  ובאוהל , ובמשא במגע מטמא המת מן אבר כדינו : אחד 

במגע. מטמא השרץ מן ואבר ובמשא, במגע מטמא הנבילה

(עיין החי  מן שנתלש לאבר הדין  הוא אבל  המת, מן באבר עוסקת משנתנו 
כרבי משנה סתם לשנות כדי המת", מן "אבר המשנה ונקטה ב-ג), ו, עדיות
החי מן באבר  המטמא אליעזר רבי לדעת בניגוד (שם), נחוניא וכרבי יהושע

zexdh").בלבד ixcq")
אלו שכל לפי החי , מן אבר  גם נקטה לא שמשנתנו  הטעם מבארים ויש
ונבילה  מת בשרם: בטומאת שיעור  פנים כל על  להם יש המשנה שנקטה
אין שלהם שהאיברים להשמיענו המשנה ובאה בכעדשה, – שרץ בכזית,
לו אין  החי  מן  אבר אבל מכשיעור, בפחות אפילו ומטמאים שיעור , להם

אבר טומאת אלא לו  ואין לגמרי , טהור שבשרו  שיעור , בשום אחרת טומאה
ax`").בלבד edil`")
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íãàa íéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàîשיש איברים היינו  – ÈÇÄÀÇÀÈÄÀÈÅÈÄÈÈÈ
ועצמות; וגידים בשר GLìâøäלהם úqôa íéL,הרגל בכף – ÀÄÀÄÇÈÆÆ

òaöà ìëa äML;איברים שלושים האצבעות בחמש והרי  – ÄÈÀÈÆÀÇ
ìñøwa äøNò–,לשוק הרגל פיסת את BMa÷המחבר íéðL– ÂÈÈÇÇÀÙÀÇÄÇ

הארכובה עד  הרגל אורך  התחתון (הגר"א ),הוא הארוך  העצם והיינו

ישראל");שברגל äáekøàa("תפארת äMîç את המחברת הברך – ÂÄÈÈÇÀÈ
לירך באמצע (zilewl),השוק והפיקה מכאן ושניים מכאן עצמות שני 

ia(תוספתא ); ãçàCø; שברגל הארוך האמצעי  העצם הוא –GLäL ÆÈÇÈÅÀÈ
úéìèwa;למתניים הסמוך  הירך עצם ראש היינו  –äøNò úçà ÇÇÀÄÇÇÆÀÅ
úBòìö,עשרה השתים הצלע נמנתה ולא השדרה; מן היוצאות – ÀÈ

אליה דבוקה שהיא החוליה בכלל שהיא ישראל");לפי ("תפארת

GLãiä úqôa íéL,היד בכף איברים שלושים –ìëa äML ÀÄÀÄÇÇÈÄÈÀÈ
òaöà;שלושים האצבעות בחמש והרי –äðwa íéðL היינו – ÆÀÇÀÇÄÇÈÆ

המרפק, עד היד  tøna÷אורך  íéðLe,לזרוע הקנה שבין בפרק – ÀÇÄÇÇÀÅ
òBøfa ãçà,הכתף עד  מהמרפק –.óúka äòaøàå הריäàî ÆÈÇÀÇÀÇÀÈÈÇÈÅÅÈ
äfî ãçàåבגוף זה מצד איברים ואחד מאה –,lbxa mixai` 51) ÀÆÈÄÆ

,(szkd cre dqitd on ,cia Ð 39 ,zerlv 11 ,zilhwd cre dqitd on
äfî ãçàå äàîe מאתיים בשניהם נמצאו הגוף, של  זה מצד  – ÅÈÀÆÈÄÆ

איברים; äøãMaושניים úBéìç äøNò äðBîLe–miiz`n ixd ÀÆÆÀÅËÀÇÄÀÈ
,mixyreLàøa äòLzעמהם הלחי  ואף miiz`n(תוספתא),– ixd ÄÀÈÈÙ

;dryze mixyrøàeva äðBîL להגב הצואר  שבין  החוליה ואף – ÀÈÇÇÈ
ישראל"),עמהם draye;("תפארת  miyely miiz`n ixdçzôna äMLÄÈÇÇÀÅÇ

álä ìLהלב את תחתיהם הסוגרים החזה של בעצמות ("תפארת – ÆÇÅ
åéá÷ðaישראל "), äMîçå שבאגן העצמות והם לנקביו, סביב – ÇÂÄÈÄÀÈÈ
ישראל");הירכיים הטבעת ("תפארת  פי  היינו בנקוביו, גורסים: ויש 

שלמה"); "מלאכת `mixai.(עיין dpenye mirax`e miiz`n ixdãçà ìkÈÆÈ
ãçàå,האברים מן –ìäàáe àOîáe òbîa ànèî כמו – ÀÆÈÀÇÅÀÇÈÀÇÈÈÙÆ

שיעור. להם אין שהאברין  הקודמת, במשנה דינם éúîéàששנינו – ÅÈÇ
éeàøkכאברים? øNa ïäéìò LiL ïîæaשיכול כשיעור היינו – ÄÀÇÆÅÂÅÆÈÈÈÈ

חי  באדם מחובר היה אילו  ולהבריא, ממנו לחיות האבר (oiirהיה
,(d ,` milkòbîa ïéànèî ,éeàøk øNa ïäéìò ïéà íà ìáàÂÈÄÅÂÅÆÈÈÈÈÀÇÀÄÀÇÈ
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òöîàa àeäL ïîæ ìkL,äòaøà ïä;òöîàa BðéàLå,äLGL ïä. ¤¨§©¤¨¤§©¥©§¨¨§¤¥¨¤§©¥§¨
‰áfa íéànhî íéãâáe íãà.íéãâaaî íãàa øîç,íãàaî íéãâaáe,íéãâa ànèî áfa òâBpä íãàL,ïéàå ¨¨§¨¦¦©§¦©¨Ÿ¤¨¨¨¦©§¨¦©§¨¦¦¨¨¨¤¨¨©¥©©¨§©¥§¨¦§¥

íéãâa ïéànèî áfa ïéòâBpä íéãâa.øîçíéãâaa,íãà ïéànèî áfä úà ïéàNBpä íéãâaäL,àNBpä íãà ïéàå §¨¦©§¦©¨§©§¦§¨¦Ÿ¤©§¨¦¤©§¨¦©§¦¤©¨§©§¦¨¨§¥¨¨©¥
íãà ànèî áfä úà. ¤©¨§©¥¨¨

ÂBLôð àözL ãò ànèî Bðéà íãà,ãiâî elôàå,ññBb elôàå,ïî øèBôe íeaiì ÷÷Bæíeaiä,äîeøza ìéëàî ¨¨¥§©¥©¤¥¥©§©£¦§ª¨©£¦¥¥©¦¥¦©¦©£¦©§¨

c.dyly milkdy:ïéàîè ïìåë ,íééðùá íéùéìù íéìë ãåòå íéìëá íéìëå úîá åòâðù íéìë ïåâë.mipy mc`deíãàä äæá éðù íãàå úîá íãà ïåâë
:øåäè ,éðùá éùéìùä íãà ìáà .úîá àîèðù.rvn`a `edyïéúéðúîî ïðéòîùãë ,áøò úàîåè àîèéî íéìë ïéá íãà ïéá éòéáøäã ,íéìëå íãàå íéìë ïåâë

:ìéòìã
d.micba `nhnáéúëã ,ùøéô àìù ïîæ ìë( å"è àø÷éå):áæá åòâî úòùá íéãâá àîèî àåäù àîìà ,åéãâá ñáëé áæä øùáá òâåðäåmirbepd micba oi`e

.micba oi`nhn afaáàî àìà äàîåè íéìá÷î íéìëå íãà ïéàù ,íéøçà íéãâá ïéàîèî ïéàå ïåùàø íéùòð åá íéòâåðä íéãâáäå äàîåèä áà áæäù éôì
:äàîåèä.mc` oi`nhn afd z` oi`yepd micbadyáéúëã ,åîöò áæë äàîåèä áà íéùòð ïäù éôì ,íãà ïéàîèî áæ ìù áùåîå áëùî ïåâë( íù)ìëå

:áøòä ãò àîèé åéúçú äéäé øùà ìëá òâåðä.mc` `nhn afd z` `yepd mc` oi`eïåùàø àìà åðéàù ,ùøéôù íãå÷ åúåà àùåð àåäù äòùá åìéôàå
:íãà àîèî ïåùàø ïéàå äàîåèì

e.eytp `vzy cráéúëã( è"é øáãîá):úåîéù ãò àîèî åðéàù áåúëä êãîì ,úåîé øùà íãàä ùôðá úîá òâåðä ìë.ciiebnàðìéà åãåâ ïåùì .êúåçî
( 'ã ìàéðã):.meail wwef:àùðäì äøåñà åúîáé ññåâ àåäù ïîæ ìë.meaid on xhete:íåáéä ïîå äöéìçä ïî äøåèô åúùà ,ññåâ ïá çéðäå úî íà

.dnexza lik`ne:ïäëì úàùéðù ìàøùé úá àéä íà ,åîà úà.lqete:àéä ìàøùéì ïäë úá íà ,äîåøúä ïî åîà úà.oi`nhn oi` dige dnda oke
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úna ïéànhî íéìëå íãà,המת מן  טומאה מקבלים –la`øîç ÈÈÀÅÄÄÇÀÄÇÅÙÆ
íéìkaî íãàa,בכלים שאינה חומרה באדם יש  –íãàaî íéìkáe ÈÈÈÄÇÅÄÇÅÄÄÈÈÈ

באדם, שאינה חומרה בכלים ויש –GL íéìkäLäLאפשר – ÆÇÅÄÀÈ
נגע  כך  ואחר במת, שנגע כלי  כגון מזה, זה כלים שלושה שיתטמאו
הראשון  שהכלי  השני, בכלי  נגע שלישי  וכלי הראשון, בכלי  שני כלי 

הטומאה, אב נעשה השני  והכלי עצמו , כמת הטומאה אבות אבי נעשה
ראשון  ברם, ב. במשנה ששנינו כמו לטומאה, ראשון  נעשה והשלישי

בלבד ; ומשקים אוכלים אלא כלים ולא אדם לא מטמא אינו  לטומאה
íéðL íãàäå,בלבד שניים אלא מזה זה שיתטמאו אפשר אי – ÀÈÈÈÀÇÄ

שנטמא  אדם באותו  שני  אדם נגע כך  ואחר  במת, שנגע אדם כגון
לטומאה, ראשון הוא והשני הטומאה, אב אלא אינו  שהראשון  במת,

טהור, הריהו  בשני , הנוגע שלישי  אדם אבל א. במשנה ששנינו כמו 
לטומאה  מראשון  טומאה מקבל  אדם שאין לעיל, בארנו  שכבר כמו 

הטומאה. מאב íãàaאלא øîç,מבכלים –àeäL ïîæ ìkL ÙÆÈÈÈÆÈÀÇÆ
òöîàa טומאה הכלים את מטמא והוא הואיל לכלים, כלים בין  – ÈÆÀÇ

בו, äòaøàכיוצא ïä,במת שנגע כלי  כגון  מזה, זה המתטמאים – ÅÇÀÈÈ
הראשון  שהכלי באדם, נגע שני  כלי ושוב בכלי , אדם נגע כך ואחר
השני והכלי  הטומאה, אב נעשה והאדם הטומאה, אבות אבי  נעשה

ומטמא  וחוזר  בו, שנטמא האדם כמו הטומאה, אב נעשה הוא אף
רא  להיות כלי , או אדם היינו  במשנה רביעי, ששנינו כמו  לטומאה, שון 

òöîàaג. BðéàLå,לכלים כלים בין אדם כשאין  אבל  –GL ïääL ÀÆÅÈÆÀÇÅÀÈ
טומאה  מטמאים אינם וכלים הואיל מזה, זה המתטמאים בלבד  –

לעיל בארנו שכבר כמו בהם, a).כיוצא dpynae epzpyn ly `yixa)

במת  הנוגעים "כלים ב: במשנה התנא נקט למה הגר "א מבאר משנתנו  פי  על 
נקט: ולא בכלים", iyilyd,וכלים ;dray z`neh mi`nh ,mc`a milke ,zna mc`

;axr z`neh `nh Ð milk oia mc` oia:נקט לא למה milkaאו  mc`e ,zna milk
;axr z`neh `nh mc`a mc`e ;dray z`neh mi`nh Ð שהתנא משום הוא, הטעם

מבאדם, שבכלים חומר  להשמיענו בא ברישא הטומאות: של חומרתן סדר  נקט
בתחילה: נקט mc`a";הלכך  mc`e ,zna mc` Ð ,zna mi`nh miipy"כך ואחר 

בכלים, milka;חומר  mc` e` milke ,milka milke ,zna milk :zna mi`nh dyelyy
כמבואר ארבעה, הן באמצע שהוא זמן  שכל מבכלים, שבאדם חומר ונקט וחזר 

ג. במשנה
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בזב. המיטמאים ובגדים אדם על  דומה ענין  משנתנו מביאה הקודמת המשנה אגב

áfa íéànhî íéãâáe íãà שהוא הזב, מן טומאה מקבלים – ÈÈÀÈÄÄÇÀÄÇÈ
הטומאה; la`íéãâaaîאב íãàa øîç חומרה באדם יש  – ÙÆÈÈÈÄÇÀÈÄ

בבגדים, íãàaîשאינה íéãâaáe שאינה חומרה בבגדים ויש  – ÇÀÈÄÄÈÈÈ
íéãâaבאדם, ànèî áfa òâBpä íãàL בשעה לבוש שהוא – ÆÈÈÇÅÇÇÈÀÇÅÀÈÄ

שנאמר בזב, ז ):שנוגע טו, בגדיו",(ויקרא  יכבס הזב בבשר  "והנוגע

אחרים וכלים לבגדים הדין  qxg)והוא ilkn ueg) בשעת נוגע שהוא
בזב ב),מגעו ו, ומושב משכב מטמאי הל' רמב"ם  כהנים ; ïéàåÀÅ(תורת

íéãâa ïéànèî áfa ïéòâBpä íéãâa חיבורם בשעת שאפילו  – ÀÈÄÇÀÄÇÈÀÇÀÄÀÈÄ
והבגדים  הטומאה, אב הוא שהזב לטומאה, ראשון  אלא אינם בזב

בגדים  מטמאים אינם הלכך  לטומאה, ראשון נעשים בו הנוגעים
שכבר כמו  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבלים כלים שאין אחרים,

הקודמת. במשנה íéãâaaהזכרנו øîç,מבאדם –íéãâaäL ÙÆÇÀÈÄÆÇÀÈÄ
áfä úà ïéàNBpä,הזב של  ומושב משכב כגון –íãà ïéànèî ÇÀÄÆÇÈÀÇÀÄÈÈ

שנאמר עצמו , כזב הטומאה אב נעשה זב של והמושב שהמשכב –

י): שם, הערב",(שם  עד יטמא תחתיו יהיה אשר בכל  הנוגע ïéàåÀÅ"וכל
íãà ànèî áfä úà àNBpä íãà, שנושאו בשעה ואפילו  – ÈÈÇÅÆÇÈÀÇÅÈÈ

אדם. מטמא אינו  בגדים, שמטמא

במשנה  (כמו "כלים" ולא "בגדים" נקטה שמשנתנו מבואר , במפרשים
מטמא  אינו  בזב הנוגע שאדם להשמיע המשנה באה שברישא לפי הקודמת),
לבוש; שהוא לבגדים בדומה בזב מגעו בשעת בהם נוגע שהוא כלים אלא
הם  ראויים "בגדים" וסתם ומושב, למשכב בראויים מדובר  הרי  ובסיפא

.(`"xbd)
בכלי אלא אינו כחלל" הוא הרי  "חרב שדין תם, ורבנו רש"י  לשיטת ברם,
"בגדים"), (ולא "כלים" הקודמת המשנה נקטה שלפיכך לפרש, אפשר  מתכות,

לכלי היא שהכוונה להשמיענו, שטףכדי לכלי ולא דווקא ("dpynמתכת
.("dpexg`

i y y m e i
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כמתים. ובהמה אדם נחשבים מאימתי  ללמד, באה משנתנו

ànèî Bðéà íãà,כמת –BLôð àözL ãòשנאמר (במדבר – ÈÈÅÀÇÅÇÆÅÅÇÀ
יג): חכמים:יט, ודרשו ימות", אשר האדם בנפש  במת הנוגע "כל 

"zeni xy`" שתצא עד היינו שימות, עד  מטמא שאינו הכתוב מגיד  –
et`aנפשו miig gex ea oi`y cr) יומא הגמרא לפי ישראל " "תפארת  ―

א  ãiâî),פה, elôàå) מחותך –"`pli` eceb" oeyln,ד דניאל  – ÇÂÄÀËÈ
ññBbיא), elôàå:מפרשים יש –,ciiebn elit`eעוד יכול  שאינו – ÇÂÄÅ

צלולה; שדעתו  משום מטמא, אינו  qqebלחיות, elit`e דעתו שאין  –
לחיות עוד  שיכול  משום מטמא, אינו רבא");צלולה, BæÅ÷÷("אליהו

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøza ìñBôe.äiçå äîäa ïëå–íLôð àözL ãò ïéànèî ïðéà.íäéLàø eæzä,ìò óàïéñkøônL ét– ¥©§¨§¥§¥¨§©¨¥¨§©§¦©¤¥¥©§¨ª§¨¥¤©©¦¤§©§§¦
ïéàîè,àéäL äàèì ìL áðæ ïBâkúñkøôî. §¥¦§¨¨¤§¨¨¤¦§©§¤¤

ÊøeòL ïäì ïéà ïéøáàä,únä ïî úéfkî úBçt elôà,äìápä ïî úéfkî úBçôe,õøMä ïî äLãòkî úBçôe, ¨¥¨¦¥¨¤¦£¦¨¦©©¦¦©¥¨¦©©¦¦©§¥¨¨¦¨£¨¨¦©¤¤
ïúàîè ïéànèî. §©§¦ª§¨¨

Áíãàa íéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàî:LGLìâøä úqôa íé–òaöà ìëa äML,ìñøwa äøNò,÷BMa íéðL, ¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¨¨¨§¦§¦©¨¤¤¦¨§¨¤§©£¨¨©©§Ÿ§©¦©
äáekøàa äMîç,ia ãçàCø,äLGLúéìèwa,úBòìö äøNò úçà,ãiä úqôa íéLGL–òaöà ìëa äML, £¦¨¨©§¨¤¨©¨¥§¨©©§¦©©¤§¥§¨§¦§¦©©¨¦¨§¨¤§©

äðwa íéðL,÷tøna íéðLe,òBøfa ãçà,óúka äòaøàå.äfî ãçàå äàî,äfî ãçàå äàîe.äøNò äðBîLe §©¦©¨¤§©¦©©§¥¤¨©§©§©§¨¨©¨¥¥¨§¤¨¦¤¥¨§¤¨¦¤§¤¤§¥
äøãMa úBéìç,Làøa äòLz,øàeva äðBîL,álä ìL çzôna äML,åéá÷ða äMîçå.ànèî ãçàå ãçà ìk ª§©¦§¨¦§¨¨Ÿ§¨©©¨¦¨©©§¥©¤©¥©£¦¨¦§¨¨¨¤¨§¤¨§©¥

:íùôð àöúù ãò ,úåìéáð úàîåè.d`hld apfk:äàèìä áðæì ,äîåã äæ ñåëøô äîì øîåìë
f.mixai`d:úîä ïî øáàá ïéá éçä ïî ùìúðù øáàá ïéá éøééîå .øáà áùçð àåä êëáå ,úåîöòå íéãéâå øùá íäá äéäéù êéøö
g.lbxd zqit:äñøôä àéä ìâøä óërav` lka dyy:íéùìù åðééä ,úåòáöà ùîçì.leqxw:÷åùäå ìâøä øåáéç íå÷î .ïéìåñø÷ ,íééòøë íåâøú.zlhw

:êøéä ùàøá äìòîì.dpwa:äîàä íéããåî åáù ,äãîä äð÷ ïåùìî .ãéì øáåçîä íöò.wtxn:æ"òìá å"ãå÷.dfn cg`e d`nåéùëò ãò äðîù äî ìëù
:úçà ïôåãå ãçà ìâøå ãçà ãé ïåâë ,àåä óåâäî ãçà ãöî.al ly gztnêøã çúåô äæçä àöîð ,áìä ìò äàéøä áùðî äæçä úòåðú éðôîù .äæçä àåä

:áìì àöéå øéåàä ñðëé åðîîù.eiaewpa:äîàä ãéâå íéöéáä.ie`xk xya:éç íãàá øáåçî äéä íà ,àéøáéå äëåøà äìòéù éãë.lde`a oi`nhn oi`e

`xephxa yexit

íeaiì,להנשא אסורה יבמתו נפשו, יצאה שלא זמן  כל –øèBôe ÇÄÅ
íeaiä ïî אותו הרי גוסס, או מגוייד  בן  והניח בעלה שמת אשה – ÄÇÄ

כחי; שדינו הייבום, מן אותה פוטר  äîeøzaהבן ìéëàî שכן – ÇÂÄÇÀÈ
יש ממנו ,בת נתאלמנה ואפילו  בתרומה, אוכלת לכהן  שנישאה ראל 

בתרומה אמו את מאכיל  הריהו הימנו, זרע לה שיש  dpynכל  oiir)
,(d ,h zenai ואפילו חי, ממנו  שזרעה זמן שכל  ללמד, משנתנו  ובאה

בתרומה; אמו את הוא מאכיל גוסס, או מגוייד äîeøzaהוא ìñBôeÅÇÀÈ
ואפילו  בתרומה, אוכלת אינה לישראל שנישאה כהן בת שכן –

בית  בתרומת לאכול  אסורה ממנו, זרע לה שיש  כל  מבעלה, נתאלמנה
קיים שהזרע זמן  כל  ו),אביה, ט , יבמות  ללמד,(משנה המשנה ובאה

אמו  את ופוסל כחי, נחשב הוא עדיין  גוסס או  מגוייד  הזרע שאפילו 
בתרומה. ïéànèîמלאכול  ïðéà ,äiçå äîäa ïëå טומאת – ÀÅÀÅÈÀÇÈÅÈÀÇÀÄ

íLôðנבילות, àözL ãòלשרצים הדין והוא עיין – חוקת ; (ספרי ÇÆÅÅÇÀÈ
ישראל"). ïéñkøônL"תפארת  ét ìò óà ,íäéLàø eæzä– ËÀÈÅÆÇÇÄÆÀÇÀÀÄ

:siqen m"anxde,הגוף בעור  מעורה הראש  שעדיין  פי על ïéàîèÀÅÄאף
שהרי לחי ּות, סימן הפירכוס ואין שרצים, טומאת או נבילות טומאת –

úñkøôîזה àéäL äàèì ìL áðæ ïBâk הזנב שנחתך  שלאחר – ÀÈÈÆÀÈÈÆÄÀÇÀÆÆ
אינו  שהפירכוס ומכאן מפרכס, הוא עדייין לגמרי הלטאה של מגופה

חיים. של  סימן כלל 
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ïéøáàä,השרץ מן  או הנבילה מן או  המת מן –øeòL ïäì ïéà ÈÅÈÄÅÈÆÄ
שדווקא  ועצמות, וגידים בשר  בהם ויש שלמים, איברים כשהם –

איברים, הם נחשבים זה únäבכגון ïî úéfkî úBçt elôà– ÂÄÈÄÇÇÄÄÇÅ
מכזית, פחות שהוא המת מן  äìápäאבר  ïî úéfkî úBçôe– ÈÄÇÇÄÄÇÀÅÈ

מכזית, פחות שהוא הנבילה מן õøMäואבר ïî äLãòkî úBçôeÈÄÈÂÈÈÄÇÆÆ
מכעדשה, פחות שהוא השרץ מן  ואבר –ïúàîè ïéànèîכל – ÀÇÀÄËÀÈÈ

מן  אבר  ובאוהל , ובמשא במגע מטמא המת מן אבר כדינו : אחד 

במגע. מטמא השרץ מן ואבר ובמשא, במגע מטמא הנבילה

(עיין החי  מן שנתלש לאבר הדין  הוא אבל  המת, מן באבר עוסקת משנתנו 
כרבי משנה סתם לשנות כדי המת", מן "אבר המשנה ונקטה ב-ג), ו, עדיות
החי מן באבר  המטמא אליעזר רבי לדעת בניגוד (שם), נחוניא וכרבי יהושע

zexdh").בלבד ixcq")
אלו שכל לפי החי , מן אבר  גם נקטה לא שמשנתנו  הטעם מבארים ויש
ונבילה  מת בשרם: בטומאת שיעור  פנים כל על  להם יש המשנה שנקטה
אין שלהם שהאיברים להשמיענו המשנה ובאה בכעדשה, – שרץ בכזית,
לו אין  החי  מן  אבר אבל מכשיעור, בפחות אפילו ומטמאים שיעור , להם

אבר טומאת אלא לו  ואין לגמרי , טהור שבשרו  שיעור , בשום אחרת טומאה
ax`").בלבד edil`")
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íãàa íéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàîשיש איברים היינו  – ÈÇÄÀÇÀÈÄÀÈÅÈÄÈÈÈ
ועצמות; וגידים בשר GLìâøäלהם úqôa íéL,הרגל בכף – ÀÄÀÄÇÈÆÆ

òaöà ìëa äML;איברים שלושים האצבעות בחמש והרי  – ÄÈÀÈÆÀÇ
ìñøwa äøNò–,לשוק הרגל פיסת את BMa÷המחבר íéðL– ÂÈÈÇÇÀÙÀÇÄÇ

הארכובה עד  הרגל אורך  התחתון (הגר"א ),הוא הארוך  העצם והיינו

ישראל");שברגל äáekøàa("תפארת äMîç את המחברת הברך – ÂÄÈÈÇÀÈ
לירך באמצע (zilewl),השוק והפיקה מכאן ושניים מכאן עצמות שני 

ia(תוספתא ); ãçàCø; שברגל הארוך האמצעי  העצם הוא –GLäL ÆÈÇÈÅÀÈ
úéìèwa;למתניים הסמוך  הירך עצם ראש היינו  –äøNò úçà ÇÇÀÄÇÇÆÀÅ
úBòìö,עשרה השתים הצלע נמנתה ולא השדרה; מן היוצאות – ÀÈ

אליה דבוקה שהיא החוליה בכלל שהיא ישראל");לפי ("תפארת

GLãiä úqôa íéL,היד בכף איברים שלושים –ìëa äML ÀÄÀÄÇÇÈÄÈÀÈ
òaöà;שלושים האצבעות בחמש והרי –äðwa íéðL היינו – ÆÀÇÀÇÄÇÈÆ

המרפק, עד היד  tøna÷אורך  íéðLe,לזרוע הקנה שבין בפרק – ÀÇÄÇÇÀÅ
òBøfa ãçà,הכתף עד  מהמרפק –.óúka äòaøàå הריäàî ÆÈÇÀÇÀÇÀÈÈÇÈÅÅÈ
äfî ãçàåבגוף זה מצד איברים ואחד מאה –,lbxa mixai` 51) ÀÆÈÄÆ

,(szkd cre dqitd on ,cia Ð 39 ,zerlv 11 ,zilhwd cre dqitd on
äfî ãçàå äàîe מאתיים בשניהם נמצאו הגוף, של  זה מצד  – ÅÈÀÆÈÄÆ

איברים; äøãMaושניים úBéìç äøNò äðBîLe–miiz`n ixd ÀÆÆÀÅËÀÇÄÀÈ
,mixyreLàøa äòLzעמהם הלחי  ואף miiz`n(תוספתא),– ixd ÄÀÈÈÙ

;dryze mixyrøàeva äðBîL להגב הצואר  שבין  החוליה ואף – ÀÈÇÇÈ
ישראל"),עמהם draye;("תפארת  miyely miiz`n ixdçzôna äMLÄÈÇÇÀÅÇ

álä ìLהלב את תחתיהם הסוגרים החזה של בעצמות ("תפארת – ÆÇÅ
åéá÷ðaישראל "), äMîçå שבאגן העצמות והם לנקביו, סביב – ÇÂÄÈÄÀÈÈ
ישראל");הירכיים הטבעת ("תפארת  פי  היינו בנקוביו, גורסים: ויש 

שלמה"); "מלאכת `mixai.(עיין dpenye mirax`e miiz`n ixdãçà ìkÈÆÈ
ãçàå,האברים מן –ìäàáe àOîáe òbîa ànèî כמו – ÀÆÈÀÇÅÀÇÈÀÇÈÈÙÆ

שיעור. להם אין שהאברין  הקודמת, במשנה דינם éúîéàששנינו – ÅÈÇ
éeàøkכאברים? øNa ïäéìò LiL ïîæaשיכול כשיעור היינו – ÄÀÇÆÅÂÅÆÈÈÈÈ

חי  באדם מחובר היה אילו  ולהבריא, ממנו לחיות האבר (oiirהיה
,(d ,` milkòbîa ïéànèî ,éeàøk øNa ïäéìò ïéà íà ìáàÂÈÄÅÂÅÆÈÈÈÈÀÇÀÄÀÇÈ
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òöîàa àeäL ïîæ ìkL,äòaøà ïä;òöîàa BðéàLå,äLGL ïä. ¤¨§©¤¨¤§©¥©§¨¨§¤¥¨¤§©¥§¨
‰áfa íéànhî íéãâáe íãà.íéãâaaî íãàa øîç,íãàaî íéãâaáe,íéãâa ànèî áfa òâBpä íãàL,ïéàå ¨¨§¨¦¦©§¦©¨Ÿ¤¨¨¨¦©§¨¦©§¨¦¦¨¨¨¤¨¨©¥©©¨§©¥§¨¦§¥

íéãâa ïéànèî áfa ïéòâBpä íéãâa.øîçíéãâaa,íãà ïéànèî áfä úà ïéàNBpä íéãâaäL,àNBpä íãà ïéàå §¨¦©§¦©¨§©§¦§¨¦Ÿ¤©§¨¦¤©§¨¦©§¦¤©¨§©§¦¨¨§¥¨¨©¥
íãà ànèî áfä úà. ¤©¨§©¥¨¨

ÂBLôð àözL ãò ànèî Bðéà íãà,ãiâî elôàå,ññBb elôàå,ïî øèBôe íeaiì ÷÷Bæíeaiä,äîeøza ìéëàî ¨¨¥§©¥©¤¥¥©§©£¦§ª¨©£¦¥¥©¦¥¦©¦©£¦©§¨

c.dyly milkdy:ïéàîè ïìåë ,íééðùá íéùéìù íéìë ãåòå íéìëá íéìëå úîá åòâðù íéìë ïåâë.mipy mc`deíãàä äæá éðù íãàå úîá íãà ïåâë
:øåäè ,éðùá éùéìùä íãà ìáà .úîá àîèðù.rvn`a `edyïéúéðúîî ïðéòîùãë ,áøò úàîåè àîèéî íéìë ïéá íãà ïéá éòéáøäã ,íéìëå íãàå íéìë ïåâë

:ìéòìã
d.micba `nhnáéúëã ,ùøéô àìù ïîæ ìë( å"è àø÷éå):áæá åòâî úòùá íéãâá àîèî àåäù àîìà ,åéãâá ñáëé áæä øùáá òâåðäåmirbepd micba oi`e

.micba oi`nhn afaáàî àìà äàîåè íéìá÷î íéìëå íãà ïéàù ,íéøçà íéãâá ïéàîèî ïéàå ïåùàø íéùòð åá íéòâåðä íéãâáäå äàîåèä áà áæäù éôì
:äàîåèä.mc` oi`nhn afd z` oi`yepd micbadyáéúëã ,åîöò áæë äàîåèä áà íéùòð ïäù éôì ,íãà ïéàîèî áæ ìù áùåîå áëùî ïåâë( íù)ìëå

:áøòä ãò àîèé åéúçú äéäé øùà ìëá òâåðä.mc` `nhn afd z` `yepd mc` oi`eïåùàø àìà åðéàù ,ùøéôù íãå÷ åúåà àùåð àåäù äòùá åìéôàå
:íãà àîèî ïåùàø ïéàå äàîåèì

e.eytp `vzy cráéúëã( è"é øáãîá):úåîéù ãò àîèî åðéàù áåúëä êãîì ,úåîé øùà íãàä ùôðá úîá òâåðä ìë.ciiebnàðìéà åãåâ ïåùì .êúåçî
( 'ã ìàéðã):.meail wwef:àùðäì äøåñà åúîáé ññåâ àåäù ïîæ ìë.meaid on xhete:íåáéä ïîå äöéìçä ïî äøåèô åúùà ,ññåâ ïá çéðäå úî íà

.dnexza lik`ne:ïäëì úàùéðù ìàøùé úá àéä íà ,åîà úà.lqete:àéä ìàøùéì ïäë úá íà ,äîåøúä ïî åîà úà.oi`nhn oi` dige dnda oke

`xephxa yexit

úna ïéànhî íéìëå íãà,המת מן  טומאה מקבלים –la`øîç ÈÈÀÅÄÄÇÀÄÇÅÙÆ
íéìkaî íãàa,בכלים שאינה חומרה באדם יש  –íãàaî íéìkáe ÈÈÈÄÇÅÄÇÅÄÄÈÈÈ

באדם, שאינה חומרה בכלים ויש –GL íéìkäLäLאפשר – ÆÇÅÄÀÈ
נגע  כך  ואחר במת, שנגע כלי  כגון מזה, זה כלים שלושה שיתטמאו
הראשון  שהכלי  השני, בכלי  נגע שלישי  וכלי הראשון, בכלי  שני כלי 

הטומאה, אב נעשה השני  והכלי עצמו , כמת הטומאה אבות אבי נעשה
ראשון  ברם, ב. במשנה ששנינו כמו לטומאה, ראשון  נעשה והשלישי

בלבד ; ומשקים אוכלים אלא כלים ולא אדם לא מטמא אינו  לטומאה
íéðL íãàäå,בלבד שניים אלא מזה זה שיתטמאו אפשר אי – ÀÈÈÈÀÇÄ

שנטמא  אדם באותו  שני  אדם נגע כך  ואחר  במת, שנגע אדם כגון
לטומאה, ראשון הוא והשני הטומאה, אב אלא אינו  שהראשון  במת,

טהור, הריהו  בשני , הנוגע שלישי  אדם אבל א. במשנה ששנינו כמו 
לטומאה  מראשון  טומאה מקבל  אדם שאין לעיל, בארנו  שכבר כמו 

הטומאה. מאב íãàaאלא øîç,מבכלים –àeäL ïîæ ìkL ÙÆÈÈÈÆÈÀÇÆ
òöîàa טומאה הכלים את מטמא והוא הואיל לכלים, כלים בין  – ÈÆÀÇ

בו, äòaøàכיוצא ïä,במת שנגע כלי  כגון  מזה, זה המתטמאים – ÅÇÀÈÈ
הראשון  שהכלי באדם, נגע שני  כלי ושוב בכלי , אדם נגע כך ואחר
השני והכלי  הטומאה, אב נעשה והאדם הטומאה, אבות אבי  נעשה

ומטמא  וחוזר  בו, שנטמא האדם כמו הטומאה, אב נעשה הוא אף
רא  להיות כלי , או אדם היינו  במשנה רביעי, ששנינו כמו  לטומאה, שון 

òöîàaג. BðéàLå,לכלים כלים בין אדם כשאין  אבל  –GL ïääL ÀÆÅÈÆÀÇÅÀÈ
טומאה  מטמאים אינם וכלים הואיל מזה, זה המתטמאים בלבד  –

לעיל בארנו שכבר כמו בהם, a).כיוצא dpynae epzpyn ly `yixa)

במת  הנוגעים "כלים ב: במשנה התנא נקט למה הגר "א מבאר משנתנו  פי  על 
נקט: ולא בכלים", iyilyd,וכלים ;dray z`neh mi`nh ,mc`a milke ,zna mc`

;axr z`neh `nh Ð milk oia mc` oia:נקט לא למה milkaאו  mc`e ,zna milk
;axr z`neh `nh mc`a mc`e ;dray z`neh mi`nh Ð שהתנא משום הוא, הטעם

מבאדם, שבכלים חומר  להשמיענו בא ברישא הטומאות: של חומרתן סדר  נקט
בתחילה: נקט mc`a";הלכך  mc`e ,zna mc` Ð ,zna mi`nh miipy"כך ואחר 

בכלים, milka;חומר  mc` e` milke ,milka milke ,zna milk :zna mi`nh dyelyy
כמבואר ארבעה, הן באמצע שהוא זמן  שכל מבכלים, שבאדם חומר ונקט וחזר 

ג. במשנה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בזב. המיטמאים ובגדים אדם על  דומה ענין  משנתנו מביאה הקודמת המשנה אגב

áfa íéànhî íéãâáe íãà שהוא הזב, מן טומאה מקבלים – ÈÈÀÈÄÄÇÀÄÇÈ
הטומאה; la`íéãâaaîאב íãàa øîç חומרה באדם יש  – ÙÆÈÈÈÄÇÀÈÄ

בבגדים, íãàaîשאינה íéãâaáe שאינה חומרה בבגדים ויש  – ÇÀÈÄÄÈÈÈ
íéãâaבאדם, ànèî áfa òâBpä íãàL בשעה לבוש שהוא – ÆÈÈÇÅÇÇÈÀÇÅÀÈÄ

שנאמר בזב, ז ):שנוגע טו, בגדיו",(ויקרא  יכבס הזב בבשר  "והנוגע

אחרים וכלים לבגדים הדין  qxg)והוא ilkn ueg) בשעת נוגע שהוא
בזב ב),מגעו ו, ומושב משכב מטמאי הל' רמב"ם  כהנים ; ïéàåÀÅ(תורת

íéãâa ïéànèî áfa ïéòâBpä íéãâa חיבורם בשעת שאפילו  – ÀÈÄÇÀÄÇÈÀÇÀÄÀÈÄ
והבגדים  הטומאה, אב הוא שהזב לטומאה, ראשון  אלא אינם בזב

בגדים  מטמאים אינם הלכך  לטומאה, ראשון נעשים בו הנוגעים
שכבר כמו  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבלים כלים שאין אחרים,

הקודמת. במשנה íéãâaaהזכרנו øîç,מבאדם –íéãâaäL ÙÆÇÀÈÄÆÇÀÈÄ
áfä úà ïéàNBpä,הזב של  ומושב משכב כגון –íãà ïéànèî ÇÀÄÆÇÈÀÇÀÄÈÈ

שנאמר עצמו , כזב הטומאה אב נעשה זב של והמושב שהמשכב –

י): שם, הערב",(שם  עד יטמא תחתיו יהיה אשר בכל  הנוגע ïéàåÀÅ"וכל
íãà ànèî áfä úà àNBpä íãà, שנושאו בשעה ואפילו  – ÈÈÇÅÆÇÈÀÇÅÈÈ

אדם. מטמא אינו  בגדים, שמטמא

במשנה  (כמו "כלים" ולא "בגדים" נקטה שמשנתנו מבואר , במפרשים
מטמא  אינו  בזב הנוגע שאדם להשמיע המשנה באה שברישא לפי הקודמת),
לבוש; שהוא לבגדים בדומה בזב מגעו בשעת בהם נוגע שהוא כלים אלא
הם  ראויים "בגדים" וסתם ומושב, למשכב בראויים מדובר  הרי  ובסיפא

.(`"xbd)
בכלי אלא אינו כחלל" הוא הרי  "חרב שדין תם, ורבנו רש"י  לשיטת ברם,
"בגדים"), (ולא "כלים" הקודמת המשנה נקטה שלפיכך לפרש, אפשר  מתכות,

לכלי היא שהכוונה להשמיענו, שטףכדי לכלי ולא דווקא ("dpynמתכת
.("dpexg`

i y y m e i
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כמתים. ובהמה אדם נחשבים מאימתי  ללמד, באה משנתנו

ànèî Bðéà íãà,כמת –BLôð àözL ãòשנאמר (במדבר – ÈÈÅÀÇÅÇÆÅÅÇÀ
יג): חכמים:יט, ודרשו ימות", אשר האדם בנפש  במת הנוגע "כל 

"zeni xy`" שתצא עד היינו שימות, עד  מטמא שאינו הכתוב מגיד  –
et`aנפשו miig gex ea oi`y cr) יומא הגמרא לפי ישראל " "תפארת  ―

א  ãiâî),פה, elôàå) מחותך –"`pli` eceb" oeyln,ד דניאל  – ÇÂÄÀËÈ
ññBbיא), elôàå:מפרשים יש –,ciiebn elit`eעוד יכול  שאינו – ÇÂÄÅ

צלולה; שדעתו  משום מטמא, אינו  qqebלחיות, elit`e דעתו שאין  –
לחיות עוד  שיכול  משום מטמא, אינו רבא");צלולה, BæÅ÷÷("אליהו

izdw - zex`ean zeipyn
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ìäàáe àOîáe òbîa.éúîéà?LiL ïîæaøNa ïäéìòéeàøk.éeàøk øNa ïäéìò ïéà íà ìáà–òbîa ïéànèî §©¨§©¨¨Ÿ¤¥¨©¦§©¤¥£¥¤¨¨¨¨£¨¦¥£¥¤¨¨¨¨§©§¦§©¨
àOîáe,ìäàa ïéànèî ïéàå. §©¨§¥§©§¦¨Ÿ¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìäàa ïéànèî elà:únä,únä ïî úéfëå,ìöð úéfëå,á÷ø ãåøú àGîe,äøãMä,úìbìbäå,únä ïî øáà ¥§©§¦¨Ÿ¤©¥§©©¦¦©¥§©©¦¤¤§©§¨¨¨©¦§¨§©ª§Ÿ¤¥¤¦©¥

éeàøk øNa ïäéìò LiL éçä ïî øáàå,ïéðaä áøî úBîöò òáø,ïéðnä áøî Bà,Bðéða áøåúî ìL Bðéðî áøå, §¥¤¦©©¤¥£¥¤¨¨¨¨Ÿ©£¨¥Ÿ©¦§¨¥Ÿ©¦§¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¦§¨¤¥
òáø íäa ïéàL ét ìò óà–ïéàîè.Bðéðî áø àeä änk?äMîçå íéøNòå äàî. ©©¦¤¥¨¤Ÿ©§¥¦©¨Ÿ¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨

áéúëãë íìù íãàá åà àìà äðéà ìäåà úàîåèù éôì( è"é øáãîá)áéúëãë íãàì äîåãä øáàá åà ,ìäåàá úåîé éë íãà( íù)ùé íãà äî ,íãà íöòá
:ìäåàá àîèî úåîöòå íéãéâå øùá åá ùéù øáà óà ,ìäåàá àîèîå úåîöòå íéãéâå øùá åá

a`.znd on zifke znd ,lde`a oi`nhn el`øéæðá àøîâá äöøúî àúìî àä ,ïëù ìë àì åîöò úî àîèî úîä ïî úéæë ,àéù÷ éàå[è"ð óã]àì .
:øùá úéæë åá ïéàù ïéãéâá åéøáà åøù÷úð àìù ìôðì àìà àëøöð.lvp:äçåøñ äçéì ïéîë äùòðå çåîéðù úîä øùá.cexz `elnàìî åøåòéùå .óë

:íééðôç.awxî á÷ø ãåøú àåìî ïéàå .øôò ïéîë äùòðå åúåçì äìëùë úî ìù åôåâìù éåñéëá äñåëîå ùéù ìù ïåøàá íåøò øá÷ðù úîä ïî àìà àîè
ïëå .á÷ø åì ïéà ,øôòá åà õò ìù ïåøàá åà åúåñëá øá÷ðù úî ìáà .øçà øôò åà õò ìù åà ãâá ìù ïåá÷ø úáåøòú åá ïéàù éàãåá òãåðù ãò ,ùéù

:á÷ø åì ïéà øáà øñç øá÷ðù úî.zleblebde dxcydíöò ,íãà íöòá áéúëã ,íäá úøëéð íãà úøåöù éôì ,ìäåàá íéàîèî øùá íäá ïéàù ô"òà
:íãà ìù àåäù åá øëéðù.igd on xa`e znd on xa`áéúëã( è"é øáãîá):úîë àåä éøä éçä ïî áøçä åúìéãáäù øáà ,úîá åà áøç ììçáraexe

.zenvr:úåîöò ìù á÷ä òáåø.oipad aexn e` oipnd aexnïéðîä áåø àì ïäá ïéàù ô"òàã ,ïéðá áåøå ïéðî áåø ïäá úåéäî ïéèòåî ïäù ,åùøéô éúåáø
:ïéàîèî ïéðáä áåø àìå.epipn aexe epipa aexeáåøå .òáåø ïäá ïéàù ô"òàå ,ïéàîèî ,óåâä ïéðá áåø åðéàù ô"òà úåîöòä ïéðî áåø åà ,óåâä ïéðá áåø

:íéàîèî ,íéøáà ä"ë÷ åéäéù ãáìáå ,ïäá àöåéëå íéìâøäå íéãéä úåòáöà éùàø ïåâë ,åðéðî áåøå .[äøãùäå] úåòìöäå íéëøéäå íé÷åùä ïåâë ,åðéðá

`xephxa yexit

àa ïéànèî ïéàå ,àOîáeìä אלא אינה אוהל שטומאת לפי – ÀÇÈÀÅÀÇÀÄÈÙÆ
שכתוב כמו שלם, באדם יד ):או  יט, באוהל ",(במדבר ימות כי "אדם

שכתוב כמו  לאדם, הדומה באבר  טז ):או  שם, אדם",(שם בעצם "או 

באוהל, ומטמא ועצמות וגידים בשר  בו  יש  אדם מה מכאן : ודרשו
באוהל. מטמא ועצמות וגידים בשר  בו שיש אבר  אף

:`aen zicenlzd 'ictelwvp`a אמיתות את בארוכה שהוכיח המדע מחכמי  "יש
שלפי פי על  אף הניתוח, חכמת לפי אף בדיוק אברים רמ"ח של המספר 
חכמים  מנו שלדעתו אלא באדם, עצמות כך  כל שאין נראה ראשונה השקפה
זה  בגיל ובאדם שנה, עשרה שבע או  עשרה שש בן באדם האיברים רמ"ח
העצמות  כשיבדקו  לעין הנראה דבר  בדיוק, רמ"ח במספר הם העצמות באמת

) הגוף את שישלקו `:אחרי  ,dn zexeka oiirישמעאל רבי  של בתלמידיו מעשה
העצמות  את מפריד  שהבישול וכו'), למלך  שריפה שנתחייבה זונה אשה ששלקו
זה, בגיל  לדעתו מנו נימסים. אותם המחברים שהסחוסים ידי  על  מזה, זה
בלידתו שכן  האדם, בחיי ביותר הגדול  האיברים מספר  נמצא פרק שבאותו  לפי
ובמידה  רכים, סחוסים של במצב והם עצמות, הרבה נתקשו  לא עדיין  אדם של 

התגרמות" "נקודות ידי על אבריו  מספר  מתרבה וגדל הולך  (zecewpnyשהילד
(zenvrl miqegqd zeywzd zgztzn el`ואחרי בעצמותיו , המתגלות חדשות

בין המבדילים שהסחוסים זה ידי על  העצמות מספר  מתמעט שוב זה גיל 
מבאר הוא זו דעתו מתוך  אחד. לעצם ונעשים הם מתקשים מהעצמות כמה
קצת  לו אחרת דרך  מהאברים ובאחדים בפרט. חכמים שמנו אבר אבר  כל

המשנה" jli`e;ממפרשי 258 cenrn oeqlpvw x"cl "d`etxd znkge cenlzd" xtq)
.(bxacleb '`l zircn dxecdn zeld` zkqn oiir
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ìäàa ïéànèî elà:טומאות בשאר  שכן וכל  באוהל, אף –únä ÅÀÇÀÄÈÙÆÇÅ
אבריו  נתקשרו  שלא הנפל כגון  בשר, כזית בו  שאין פי על  אף –

ב),בגידין פט, חולין א ; נ, נזיר  únä(גמרא  ïî úéfëå כזית או  – ÀÇÇÄÄÇÅ

המת, מן ìöðבשר úéfëå ונעשה שנימוח המת מן בשר היינו  – ÀÇÇÄÆÆ
שיצא מוהל  או ליחה, ונקרש,כעין  המת ãåøúמבשר  àGîe כף – ÀÇÀÈ

חפניים, מלוא המכילה ולהלן á÷øגדולה מת; של רקבון  עפר  – ÈÈ
(a dpyn seq) שאינו לפי במגע, מטמא אינו רקב תרווד שמלוא מבואר,

על האהיל או כולו  שנשאו כיון ובאוהל , במשא ברם, יחד . מחובר

מטמא. הריהו  השדרה,äøãMäכולו , עצם –úìbìbäå עצם או  – ÇÄÀÈÀÇËÀÙÆ
כלל , בשר אלו  עצמות על שאין פי על אף únäהגולגולת, ïî øáàÅÆÄÇÅ

éeàøk øNa ïäéìò LiL éçä ïî øáàå במשנה שבארנו כמו – ÀÅÆÄÇÇÆÅÂÅÆÈÈÈÈ
úBîöòהקודמת, òáø,מת עצמות של הקב רבע –,ïéðaä áøî ÙÇÂÈÅÙÇÄÀÈ

ïéðnä áøî Bà–oipa aexכל שכן  אחת, וירך  השוקיים שתי היינו ÅÙÇÄÀÈ
והשדרה והצלעות והירכיים השוקיים שתי הוא aexe(תוספתא),הבנין

oipn האיברים מנין  רוב שהוא עצמות, וחמישה ועשרים מאה הוא
אף  באוהל , מטמא עצמות הקב שרובע ללמד , המשנה ובאה שבגוף,

ששנינו : וזהו מנין , רוב ולא בנין  רוב לא בו שאין פי  הבנין aexnעל 
בניינו aexnאו רוב בהם שיש  מעצמות נלקט שהרובע כלומר המנין,

ברובע  שאין פי על אף באוהל , מטמאים שהם מת של מניינו רוב או
מפוזרים, מעצמות בא הרובע אם אבל מנין; רוב ולא בנין  רוב לא

באוהל מטמא אינו  הרובע אף באוהל  לטמא כדי  בהם היה שלא

הגר"א ); שלמה ; úî(מלאכת ìL Bðéðî áøå Bðéða áøå בנין רוב – ÀÙÄÀÈÀÙÄÀÈÆÅ
מנין  רוב או  לעיל, שבארנו כמו אחת, וירך השוקיים שתי היינו גופו ,

הבנין, רוב שאינם אף שלו  òáøהאברים íäa ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÆÙÇ
הקב, רבע –ïéàîè.באוהל לטמא –äàî ?Bðéðî áø àeä änk ÀÅÄÇÈÙÄÀÈÅÈ

äMîçå íéøNòå באה משנתנו  רמ"ח. של  רובם שהם אברים, – ÀÆÀÄÇÂÄÈ
רוב  מקום מכל אברים, יתיר או חסר  הגוף היה שאפילו  להשמיע,

ביתיר צורך אין ואף וחמישה, ועשרים ממאה פחות לא הוא מניינו
זה מספר  ישראל").על ("תפארת 

izdw - zex`ean zeipyn

יש קדושה בספרים הנדפסים. וכמצויין בשדה חמד פאת השדה לכללים אות ד' כלל לח.
ממכתב י"ד כסלו, תש"כ
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ג בזמנינו:דף שביעית תוספת זמן מהו דנה éftהגמרא ïa ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§¥©¦

Bäé éaø øîàBðéc úéáe ìàéìîb ïaø ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òùeðîð לדון ¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨©¨©§¦¥¥¦¦§
eìlä íé÷øt éðL ìò,האילן בשדה ועצרת הלבן בשדה פסח -,íeìháe והתירו ©§¥§¨¦©¨¦§

השנה. סוף עד לחרוש

dì éøîàå ,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà ש אומרים ויש -Lé÷ì Léø אמר ¨©¥©¦¥¨§©¦©¨§¨§¥¨¥¨¦
,ïðçBé éaøì,קפרא בר דברי על éìháîקשה eöî éëéä Bðéc úéáe ìàéìîb ïaø §©¦¨¨©¨©§¦¥¥¦¥¦¨§©§¥

ìlä úéáe éànL úéác àzðwz הלל ובית שמאי בית תקנת לבטל יכלו כיצד - ©©§¨§¥©©¥¦¥
אלו, זמנים ïðzשתקנו àäåמ"ה)במשנה פ"א ìháì,(עדיות ìBëé ïéc úéa ïéà §¨§©¥¥¦¨§©¥

Bøéáç ïéc úéa éøác,גזירה או מנהג או תקנה ïkשתיקן íà àlà המבטל הדין בית ¦§¥¥¦£¥¤¨¦¥
epnî ìBãb,המתקן מן -äîëça,בתורה יותר דייניו שהרבו -ïéðîáe במנין גדולים - ¨¦¤§¨§¨§¦§¨

שמאי  בית של דינם מבית גדולים היו לא דינו ובית גמליאל ורבן ובתלמידיהם, שנותיהם

תקנתם. ביטלו וכיצד הלל, ובית

íîBzLà יענה מה וחשב שתק -àãç äòLk ו déì[-אחת], øîà,זאת לתרץ ¤§©§¨¨£¨¨©¥
øeîéà ש נאמר -eðúä Ck הלל ובית שמאי כן,ïäéðéaבית דין ìkכשתיקנו  בית ¥¨¦§¥¥¤¨

ìháì äöBøä זאת,ìháéå àBáé הפסד משום לבטלה צורך יהיה שמא שחששו ¨¤§©¥¨¦©¥
תקנתם. ביטל בכך צורך שיש גמליאל רבן כשראה ואכן רבים,

זו  תקנה וכי הגמרא: àéä,והלא àéä,[-שלהם]eäãécמקשה éðéqî äLîì äëìä ¦§¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦
íeMî ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc[בשם-]úéa úò÷a Léà àéðeçð éaø §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦§§¨¦¦§©¥

,ïúøBç דין אלו, דינים úBòéèðשלשת øNò בתוך בשדה שנטעום אילנות עשר - §¨¤¤§¦
מזה, זה שוה במרחק בשדה  ומפוזרים אמה], חמישים על [חמישים סאה בית מידת

ודין  השישית, השנה סוף עד השדה כל את לחרוש את äáøòמותר בה שמקיפים £¨¨
הסוכות.המזבח  íénäדין åבחג Ceqéð של תמיד בהקרבת הסוכות בחג המזבח על §¦©©¦

הם  éðéqîשחר, äLîì äëìä. מותר חדשים אילנות שהם בנטיעות שדווקא ומבואר £¨¨§Ÿ¤¦¦©
כיצד  וקשה מסיני. למשה מהלכה אסור, זקנים באילנות אך השנה, ראש עד לחרוש

ולהתיר. זאת לבטל דינו ובית גמליאל רבן יכולים

הגמרא: àúëìäמתרצת éøéîb ék ,÷çöé éaø øîà הלכה קיבלו זמן איזה על - ¨©©¦¦§¨¦§¦¥¦§§¨
על  רק חרישה, לאסור מסיני ìLéðäלמשה eúàå ,äðMä Làø éðôì íBé íéL ו הלל ובית שמאי בית ובאו -ïewz ותיקנו - §¦¦§¥Ÿ©¨¨§¨¨¥¨

כבר  לבן çñtîלאסור האילן,úøöòîeבשדה eäãéãaבשדה eðúàå ש בתקנתם והתנו -,ìháéå àBáé ìháì äöBøä ìk ¦¤©¥£¤¤§©§§¦§¨¨¤§©¥¨¦©¥
הלל. ובית שמאי בית שתקנו מה רק ביטל גמליאל ורבן

i"yx

íé÷øô éðù ìr-.zxvre gqtc
íåìèáå-y`x cr oiyxegc
.dpydììäå éàîùã àúð÷ú-

cre gqt cr xn`c oerny iaxc
zxvr-i`ny ziac `ail` epiide

.lld ziaeåðúä êë-llde i`ny
.mzpwz zryaàéä åäãéã-

?`id mzpwzïúøåç-.mewnøùò
úåréèð-zia jeza zexfetnd

miying lr miying `edy ,d`q
-oliaya dly dcyd lk oiyxeg

.dpyd y`x cr ziriay axra
od zeclie li`ed ,ipd :ixn`e-

oiyxeg jkl ,`xizi `ciqt `ki`
dpiwf la` .dpyd y`x cr-oi`

:`nl` .dpyd y`x cr oiyxeg
.od ipiqn dynl dkldcäáørå-

.gafnd siwdlàúëìä éøéîâ éë-
y`x cr dpiwfl oiyxeg oi`c
miyly cr oiyxeg la` ,dpyd

.dpyd y`x iptl meiåúàå-
gqtd cr ewigxdc ,edcic dpwza

.zxvrd creìëåìèáì äöåøä
ìèáéå àåáé-lhac l`ilnb oaxe

cr ,zxvrne gqtn `l` lha `l
.dpyd y`x iptl mei miyly

` dpyn ipy wxt zeld` zkqn

ìäàáe àOîáe òbîa.éúîéà?LiL ïîæaøNa ïäéìòéeàøk.éeàøk øNa ïäéìò ïéà íà ìáà–òbîa ïéànèî §©¨§©¨¨Ÿ¤¥¨©¦§©¤¥£¥¤¨¨¨¨£¨¦¥£¥¤¨¨¨¨§©§¦§©¨
àOîáe,ìäàa ïéànèî ïéàå. §©¨§¥§©§¦¨Ÿ¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìäàa ïéànèî elà:únä,únä ïî úéfëå,ìöð úéfëå,á÷ø ãåøú àGîe,äøãMä,úìbìbäå,únä ïî øáà ¥§©§¦¨Ÿ¤©¥§©©¦¦©¥§©©¦¤¤§©§¨¨¨©¦§¨§©ª§Ÿ¤¥¤¦©¥

éeàøk øNa ïäéìò LiL éçä ïî øáàå,ïéðaä áøî úBîöò òáø,ïéðnä áøî Bà,Bðéða áøåúî ìL Bðéðî áøå, §¥¤¦©©¤¥£¥¤¨¨¨¨Ÿ©£¨¥Ÿ©¦§¨¥Ÿ©¦§¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¦§¨¤¥
òáø íäa ïéàL ét ìò óà–ïéàîè.Bðéðî áø àeä änk?äMîçå íéøNòå äàî. ©©¦¤¥¨¤Ÿ©§¥¦©¨Ÿ¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨

áéúëãë íìù íãàá åà àìà äðéà ìäåà úàîåèù éôì( è"é øáãîá)áéúëãë íãàì äîåãä øáàá åà ,ìäåàá úåîé éë íãà( íù)ùé íãà äî ,íãà íöòá
:ìäåàá àîèî úåîöòå íéãéâå øùá åá ùéù øáà óà ,ìäåàá àîèîå úåîöòå íéãéâå øùá åá

a`.znd on zifke znd ,lde`a oi`nhn el`øéæðá àøîâá äöøúî àúìî àä ,ïëù ìë àì åîöò úî àîèî úîä ïî úéæë ,àéù÷ éàå[è"ð óã]àì .
:øùá úéæë åá ïéàù ïéãéâá åéøáà åøù÷úð àìù ìôðì àìà àëøöð.lvp:äçåøñ äçéì ïéîë äùòðå çåîéðù úîä øùá.cexz `elnàìî åøåòéùå .óë

:íééðôç.awxî á÷ø ãåøú àåìî ïéàå .øôò ïéîë äùòðå åúåçì äìëùë úî ìù åôåâìù éåñéëá äñåëîå ùéù ìù ïåøàá íåøò øá÷ðù úîä ïî àìà àîè
ïëå .á÷ø åì ïéà ,øôòá åà õò ìù ïåøàá åà åúåñëá øá÷ðù úî ìáà .øçà øôò åà õò ìù åà ãâá ìù ïåá÷ø úáåøòú åá ïéàù éàãåá òãåðù ãò ,ùéù

:á÷ø åì ïéà øáà øñç øá÷ðù úî.zleblebde dxcydíöò ,íãà íöòá áéúëã ,íäá úøëéð íãà úøåöù éôì ,ìäåàá íéàîèî øùá íäá ïéàù ô"òà
:íãà ìù àåäù åá øëéðù.igd on xa`e znd on xa`áéúëã( è"é øáãîá):úîë àåä éøä éçä ïî áøçä åúìéãáäù øáà ,úîá åà áøç ììçáraexe

.zenvr:úåîöò ìù á÷ä òáåø.oipad aexn e` oipnd aexnïéðîä áåø àì ïäá ïéàù ô"òàã ,ïéðá áåøå ïéðî áåø ïäá úåéäî ïéèòåî ïäù ,åùøéô éúåáø
:ïéàîèî ïéðáä áåø àìå.epipn aexe epipa aexeáåøå .òáåø ïäá ïéàù ô"òàå ,ïéàîèî ,óåâä ïéðá áåø åðéàù ô"òà úåîöòä ïéðî áåø åà ,óåâä ïéðá áåø

:íéàîèî ,íéøáà ä"ë÷ åéäéù ãáìáå ,ïäá àöåéëå íéìâøäå íéãéä úåòáöà éùàø ïåâë ,åðéðî áåøå .[äøãùäå] úåòìöäå íéëøéäå íé÷åùä ïåâë ,åðéðá

`xephxa yexit

àa ïéànèî ïéàå ,àOîáeìä אלא אינה אוהל שטומאת לפי – ÀÇÈÀÅÀÇÀÄÈÙÆ
שכתוב כמו שלם, באדם יד ):או  יט, באוהל ",(במדבר ימות כי "אדם

שכתוב כמו  לאדם, הדומה באבר  טז ):או  שם, אדם",(שם בעצם "או 

באוהל, ומטמא ועצמות וגידים בשר  בו  יש  אדם מה מכאן : ודרשו
באוהל. מטמא ועצמות וגידים בשר  בו שיש אבר  אף

:`aen zicenlzd 'ictelwvp`a אמיתות את בארוכה שהוכיח המדע מחכמי  "יש
שלפי פי על  אף הניתוח, חכמת לפי אף בדיוק אברים רמ"ח של המספר 
חכמים  מנו שלדעתו אלא באדם, עצמות כך  כל שאין נראה ראשונה השקפה
זה  בגיל ובאדם שנה, עשרה שבע או  עשרה שש בן באדם האיברים רמ"ח
העצמות  כשיבדקו  לעין הנראה דבר  בדיוק, רמ"ח במספר הם העצמות באמת

) הגוף את שישלקו `:אחרי  ,dn zexeka oiirישמעאל רבי  של בתלמידיו מעשה
העצמות  את מפריד  שהבישול וכו'), למלך  שריפה שנתחייבה זונה אשה ששלקו
זה, בגיל  לדעתו מנו נימסים. אותם המחברים שהסחוסים ידי  על  מזה, זה
בלידתו שכן  האדם, בחיי ביותר הגדול  האיברים מספר  נמצא פרק שבאותו  לפי
ובמידה  רכים, סחוסים של במצב והם עצמות, הרבה נתקשו  לא עדיין  אדם של 

התגרמות" "נקודות ידי על אבריו  מספר  מתרבה וגדל הולך  (zecewpnyשהילד
(zenvrl miqegqd zeywzd zgztzn el`ואחרי בעצמותיו , המתגלות חדשות

בין המבדילים שהסחוסים זה ידי על  העצמות מספר  מתמעט שוב זה גיל 
מבאר הוא זו דעתו מתוך  אחד. לעצם ונעשים הם מתקשים מהעצמות כמה
קצת  לו אחרת דרך  מהאברים ובאחדים בפרט. חכמים שמנו אבר אבר  כל

המשנה" jli`e;ממפרשי 258 cenrn oeqlpvw x"cl "d`etxd znkge cenlzd" xtq)
.(bxacleb '`l zircn dxecdn zeld` zkqn oiir

א ה נ ש מ ר ו א ב

ìäàa ïéànèî elà:טומאות בשאר  שכן וכל  באוהל, אף –únä ÅÀÇÀÄÈÙÆÇÅ
אבריו  נתקשרו  שלא הנפל כגון  בשר, כזית בו  שאין פי על  אף –

ב),בגידין פט, חולין א ; נ, נזיר  únä(גמרא  ïî úéfëå כזית או  – ÀÇÇÄÄÇÅ

המת, מן ìöðבשר úéfëå ונעשה שנימוח המת מן בשר היינו  – ÀÇÇÄÆÆ
שיצא מוהל  או ליחה, ונקרש,כעין  המת ãåøúמבשר  àGîe כף – ÀÇÀÈ

חפניים, מלוא המכילה ולהלן á÷øגדולה מת; של רקבון  עפר  – ÈÈ
(a dpyn seq) שאינו לפי במגע, מטמא אינו רקב תרווד שמלוא מבואר,

על האהיל או כולו  שנשאו כיון ובאוהל , במשא ברם, יחד . מחובר

מטמא. הריהו  השדרה,äøãMäכולו , עצם –úìbìbäå עצם או  – ÇÄÀÈÀÇËÀÙÆ
כלל , בשר אלו  עצמות על שאין פי על אף únäהגולגולת, ïî øáàÅÆÄÇÅ

éeàøk øNa ïäéìò LiL éçä ïî øáàå במשנה שבארנו כמו – ÀÅÆÄÇÇÆÅÂÅÆÈÈÈÈ
úBîöòהקודמת, òáø,מת עצמות של הקב רבע –,ïéðaä áøî ÙÇÂÈÅÙÇÄÀÈ

ïéðnä áøî Bà–oipa aexכל שכן  אחת, וירך  השוקיים שתי היינו ÅÙÇÄÀÈ
והשדרה והצלעות והירכיים השוקיים שתי הוא aexe(תוספתא),הבנין

oipn האיברים מנין  רוב שהוא עצמות, וחמישה ועשרים מאה הוא
אף  באוהל , מטמא עצמות הקב שרובע ללמד , המשנה ובאה שבגוף,

ששנינו : וזהו מנין , רוב ולא בנין  רוב לא בו שאין פי  הבנין aexnעל 
בניינו aexnאו רוב בהם שיש  מעצמות נלקט שהרובע כלומר המנין,

ברובע  שאין פי על אף באוהל , מטמאים שהם מת של מניינו רוב או
מפוזרים, מעצמות בא הרובע אם אבל מנין; רוב ולא בנין  רוב לא

באוהל מטמא אינו  הרובע אף באוהל  לטמא כדי  בהם היה שלא

הגר"א ); שלמה ; úî(מלאכת ìL Bðéðî áøå Bðéða áøå בנין רוב – ÀÙÄÀÈÀÙÄÀÈÆÅ
מנין  רוב או  לעיל, שבארנו כמו אחת, וירך השוקיים שתי היינו גופו ,

הבנין, רוב שאינם אף שלו  òáøהאברים íäa ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÆÙÇ
הקב, רבע –ïéàîè.באוהל לטמא –äàî ?Bðéðî áø àeä änk ÀÅÄÇÈÙÄÀÈÅÈ

äMîçå íéøNòå באה משנתנו  רמ"ח. של  רובם שהם אברים, – ÀÆÀÄÇÂÄÈ
רוב  מקום מכל אברים, יתיר או חסר  הגוף היה שאפילו  להשמיע,

ביתיר צורך אין ואף וחמישה, ועשרים ממאה פחות לא הוא מניינו
זה מספר  ישראל").על ("תפארת 

izdw - zex`ean zeipyn

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

åéøéáçî àìå Bøéáçîiaxy mewnay ,l`eny xaq llk jxca - ¥£¥§Ÿ¥£¥¨
`ed eilr wlegdy mewna ezenk dkld ,mixg` mi`pz mr wleg

.mi`pz dnk eilr miwlegyk ezenk dkld oi`e ,cigi `pzàäáe§¨
åéøéáçî eléôàztdy iaxk dkld ,ztd oica ef zwelgnae - £¦¥£¥¨

.ztd z` exizde eilr ewlg minkgy elit` ,dxeq`øáñål`eny §¨©
àëtéà dééðúàztd xne` iaxy ,jetida `ziixad z` dpy` - ¤§§¥¦§¨

,dxeq` ztd mixne` minkge zxzenïðaø íe÷éðc éëéä ék¦¥¦§¥©¨¨
àøeqéàìmc` ipa eyrie ,xeqi`l minkg ixac z` cinrpy ick - §¦¨

,`idy itk `ziixad z` dpy` m`y ,ztd z` exq`ie mzenk
cbpk cigi `edy s` ezenk dkldy xne`e ,xqe`d `ed iaxy

.ixac z` elawi `l ,miax
epipy .`ziixad ly `tiqa epipyy dn lr oecl zxaer `xnbd

:`ziixaadìMéaztd z` dt` -íéìçb éab ìò,xeq`d wqidd ly ¦§¨©©¥¤¨¦
l.úøzeî útä ìkä éøác¦§¥©Ÿ©©¤¤

:df oica zwelgn `xnbd d`ianøîà äãeäé áø (øîà)mya ¨©©§¨¨©
ìàeîL,df oica cg` xe`iaøîà éMà øa àéiç áøåmyaïðçBé éaø §¥§©¦¨©©¦¨©©¦¨¨

.xg` xe`iaãçmdneðL àì ,øîà,zxzen ztdyàlàdt`yk ©¨©Ÿ¨¤¨

iab lrúBîîBò íéìçbxak mivrdy ,dak mday xe`dy - ¤¨¦§
e ,ixnbl exrazd.ztd z` xeq`l d`pd xeqi` o`k oi` aeyìáà£¨

íéìçboiicr odyúBLçBìodilr dt`y dn lk ,zexrea -ïéøeñà ¤¨¦££¦
.mivr ly wqida dt` oick ,iax zrclãçåmdneléôà ,øîàm` §©¨©£¦

iab lr zt zexkk dt`.ïéøzeî énð ,úBLçBì íéìçb¤¨¦£©¦¨¦
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaiab lr zt zexkk dt`yky ¦§¨¨§©§¨©

milgb,úBLçBìodïéøeñàepiid ,iax ixaclíeMîxaeq iaxy ££¦¦
úta íéöò çáL Léc.zta `vnp mixeq`d mivrd gay -àlà §¥§©¥¦©©¤¨

øîàc ïàîìyeléôàmilgb iab lr dt`ykúBLçBìiax dcen §©§¨©£¦£
ody,úBøzeîok m`útoiywe dlxr itilw ly wqida dzt`py ¨©

mxkd i`lk lyøñàcmeyn ,dze`íéöò çáL Lécmixeq`d §¨©§¥§©¥¦
déì úçkLî éëéä éaøì ,útamivrdy epivn ote` dfi`a - ©©§©¦¥¦©§©©¥

:`xnbd daiyn .iax zhiyl ztd z` mixqe`,àtt áø øîà̈©©¨¨
`ed ztd z` iax xqe` eay ote`dBãâðk ä÷eáàLky`dy - §¤£¨§¤§

`id ztd ziit`e ,ztd cbpk xepzd ita mgipdy mivra zxrea
miiw mixeq`d mivrd gaye ,mixreae miniiw mivrdy cera

.dze` xqe`e zta
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המשך ביסוז למא' פאחים ליום שישי עמ' ס



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc migqt(oey`x meil)

`weecy ,hrnl aezkd `ay 'FzF`' dlind xeziin minkg ewiice
,'BúBà'dtixhd xya z`éìLî äzà,áìkì Cdz` i`yx ,xnelk ©¨©§¦©¤¤

,epnn zepdléìLî äzà éàåäøBzaL ïéøeqéà ìk áìkì Cxn`py §¦©¨©§¦©¤¤¨¦¦¤©¨
iax itle .mdn zepdl dz` xeq` xnelk .dlik` xeqi` mda
,dlik` xeqi` xn`py dxeza mewn lkay xewnd o`kn ,dcedi

.d`pda mb xeq` `ed ixd
zl`ey .'eze`' dlindn xi`n iax yxec dn zxxan `xnbd

:`xnbdeitløéàî éaølka d`pda xeq`l dliapn micnely ©¦¥¦
iax itl :`xnbd daiyn .'eze`' dlina yexci dn ,dxez ixeqi`

`weec ,xg` oic df weqtn ep` miyxec xi`néìLî äzà 'BúBà'C ©¨©§¦
éìLî äzà éàå ,áìkìáìkì Cxyaäøæòa eèçLpL ïéleçmixeq`y ©¤¤§¦©¨©§¦©¤¤¦¤¦§£¨£¨¨

.exq`p d`pda s`y epcnl o`ke ,dlik`a dxezd on md
.dxfra ehgypy oileg iabl dcedi iax xaeq dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyCãéàåyxece ,xi`n iax lr wlegd dcedi iaxe - §¦¨
oilegy df oic cnli oipn ,dxezay mixeqi` lkl 'eze`' z`
iax zrcl :`xnbd daiyn .d`pda mixeq` dxfra ehgypy
d`pd xeqi` ezhiyly oeik ,dxeza dfl xewn jixv oi` ,dcedi

xyan,àéä àúééøBàc åàì äøæòa eèçLpL ïéleçexfb opax `l` ¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦
.d`pda mxqe`l

xn`py mewn lkay xn`y eda` iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:d`pd xeqi` mb dfa llkp ,dlik` xeqi` dxezaáéúî[dywd-] ¥¦

àçtð ÷çöé éaø,eda` iax ixac lréøäåxeqi`àðîçøc äLpä ãéb ©¦¦§¨©¨¨©£¥¦©¨¤§©£¨¨
øîà(bl al ziy`xa),'äLpä ãéb úà ìàøNé éðá eìëàé àì ïk ìò'oeike ¨©©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤

mb xq`dl jixv did eda` iaxl ixd 'elk`i `l' oeyl ea azkpy
,d`pdaådpyna eli`(:bv oileg)Cøé íãà çìBL ,ïðzdnda ly §§©¥©¨¨¨¥

,BëBúa äLpä ãéâå éøëðìlehil ,gleyd l`xyi eze` jixv epi`e §¨§¦§¦©¨¤§
cib zlik`a xzen ixkpd ixdy ,okl mcew jxid on cibd z`
`ny ,mcewn cibd z` lehil eaiigl mewn didy s`e .dypd
i`cey dpewd eze` xeaqie xg` l`xyil jxid z` ixkpd xekni
dlke`l `eaie ,jxi eze` ribd l`xyin ixdy ,jxid on cibd lhip

,jkl minkg eyyg `l ,dkezay cibd mrBîB÷nL éðtîcibd ly ¦§¥¤§
økéðdpyna yxetn ixd .`l e` myn lhip m` xikdl ozipe ,jxia ¦¨

.eda` iaxl dywe ,ixkpl dpizpa dypd cibn zepdl xzeny ef
:`xnbd zvxznäìéáð äøzeäLk ,eäáà éaø øáñ÷,d`pda ¨¨©©¦£¨§¤§¨§¥¨

da xn`py(`k ci mixac)xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl'©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ
`l` ,d`pda xzed dliapd xya wx `l ,'ixkplàéä,dxya - §¨§¦¦

äøzeä dãéâå äaìçåcib mbe dliapd alg mb ,xnelk .d`pda §¤§¨§¦¨§¨¥¤
xzid llkp dliap xzida jkitle ,'dliap' miiexw dly dypd
dypd ciba d`pd xzid ep`vny oeike .dcibe dalgl mb d`pd
dhegy dnda ly cibl dliap ly cib oia wlgl oi` ,dliap ly

.d`pda mixzen mdipye
:`xnbd dywníòè ïúBða ïéãéâa Lé øîàc ïàîì àçéðämrh yi - ¨¦¨§©§¨©¥§¦¦§¥©©

xzed d`pda dliap dxzedyky xnel jiiy jkitl ,miciba xya
,dly dypd cib mbíòè ïúBða ïéãéâa ïéà øîàc ïàîì àlàoi` - ¤¨§©§¨©¥§¦¦§¥©©

,`nlra urke zenvrk mrh ixqg md `l` ,miciba xya mrh
,øîéîì àkéà éàîcib ixd ,eda` iax zrc z` x`ap ji` ,xnelk ©¦¨§¥©

dxezd dxq`y 'dliap' xya llka epi`e ,xya mrh ea oi` dypd
llka cibd oi` ,dliapa d`pd xzid oiprl mb `linne ,dlik`a
dypd ciby okzi ji` eda` iax lr dywi aey ok m`e .xzidd

.d`pda xzen didi 'elk`i `l' ea xn`py
:`xnbd zvxzn,íòè ïúBða ïéãéâa ïéà øîàc déì úòîL ïàîedf ©¨§©¥§¨©¥§¦¦§¥©©

äãeäé éaø ,äàîè äîäa ìL äLpä ãébî ìëBàä ,àéðúc ,ïBòîL éaø©¦¦§§©§¨¨¥¦¦©¨¤¤§¥¨§¥¨©¦§¨
íézL áéiçîxeqi` lr xary meyn zg` ,zewln iaeig ipy - §©¥§©¦

cib zlik` xeqi` lr xary iptn dipyde ,d`nh dnda zlik`
.dypdøèBt ïBòîL éaøådnda zlik` xeqi` lr ,zewlnn ixnbl §©¦¦§¥

ozepa miciba oi`y oerny iax xaqy iptn ,dwel epi` d`nh
lr mbe .dxez dxq`y d`nh dnda xya llka df oi`e ,mrh
`ly oerny iax xaqy oeik ,dwel epi` dypd cib zlik` xeqi`
oerny iaxy ixd .dxedh dnda ly dypd cib `l` dxezd dxq`
xzen ji` ok m` epiywdy dne .mrh ozepa miciba oi` xn`y `ed

pdl,eda` iax itl cibdn zeøñàc énð éëä ïBòîL éaødypd cib ©¦¦§¨¦©¦§¨©
elit` dxedh dnda ly,äàðäa øzeî äLpä ãéb ,àéðúc ,äàðäa©£¨¨§©§¨¦©¨¤¨©£¨¨

øñBà ïBòîL éaøå ,äãeäé éaø éøácxq`p oerny iaxl ok`e .d`pda ¦§¥©¦§¨§©¦¦§¥
lkay eda` iax ixacke ,'elk`i `l' ea xn`py iptn d`pda cibd
cibd xzedy xnel oi`e ,d`pd xeqi` mb llkp dlik` xeqi`
llka epi`e xya mrh ciba oi`y oeik ,d`pda dliap dxzedyk

.'dliap'
:`xnbd dywn .eda` iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdéøäå©£¥

øîà àðîçøc ,íc(ai fi `xwie),'íc ìëàú àì íkî Lôð ìk'ok m`e ¨§©£¨¨¨©¨¤¤¦¤ŸŸ©¨
,d`pda mb mcd xq`ii dxe`kl eda` iax itlådpyna eli` §

`neia(:gp)elàå elà ,ïðzmiktypd zeiniptd ze`hg mc ixiiy - §©¥¨¥
zepevigd ze`hg mc ixiiy mbe ,oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr
ipy jxc dtvxl ceqid on oi`vei mdipy ,inexc ceqi lr miktypd

e ,miphw miawpïéáøòúîmincd ipyänàadzidy mind zn` - ¦§¨§¦¨©¨
,dxfra zxaeréåïéàöBmynïBøã÷ ìçðìuegn didy mewn - §§¦§©©¦§

,milyexilïéøkîðåmyìáæì ïéððbìixiiy z` mixken mixafbd - §¦§¨¦©©¨¦§¤¤
,ycwdl zernde ,mdizecy z` mda lafl zepib ilral mcd

Ba ïéìòBîeiptn ,mzxenz mlyl `la mincdn zepdl xeq` - £¦
zexnl d`pda xzen mcy myn gken ixd .ycwd ly mdy

.eda` iaxl dywe ,'lk`z `l' ea aezky
:`xnbd zvxzn,íc éðàL`l ,'lk`z `l' ea xn`py it lr s`y ¨¦¨

oeik ,d`pd xeqi` dfa llkpL÷zéàcmc ywedy -áéúëc ,íéîì §¦§©§©¦¦§¦
mc xeqi` lr weqta(ck ai mixac)epëtLz õøàä ìò epìëàz àì'ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤

,'íénk`ed dnecy epcnll ick minl mcd z` weqtd yiwd ©¨¦
,minlïéøzeî íén äî,d`pdaøzeî íc óà.d`pda ©©¦¨¦©¨¨

epl oipn :`xnbd dywn ,minl ywed mcy df uexiza dpc `xnbd
,min mzql mcd z` yiwdlàîéàåeyiwdl dpeekdyíénk §¥¨©©¦

çaænä éab ìò íéëqðúnäd`pda md mixeq`y. ©¦§©§¦©©¥©¦§¥©
:`xnbd zvxzn'íénk' ,eäáà éaø øîàon dpeekd ,weqta xn`pd ¨©©¦£¨©¨¦

mzqdlíéî áBømixzen mleray mind aex ixde ,mleray ©¦
.d`pda

:df uexiz lr `xnbd dywnáéúk íéî áBø éãéîweqta ike - ¦¦©¦§¦
.ok xnel epl oipne ,'min aex' azkp

:`xnbd zvxznéMà áø øîà àlàyiwdl yi recn xg` uexiz ¤¨¨©©©¦
,'mink epktyz' xn`p weqtay iptn ,mixzend minl mc z`

mc zencle yexcl yiy zcnln ef oeyleïéëtLpä íénk,ux`l ©©¦©¦§¨¦
,mixzend min epiidcàìåeyiwdlïéëqépä íénk.gafnd lr §Ÿ©©¦©¦¨¦

yiwdl dpeekdy oipn ,le`yl yi df uexiz lr mb :`xnbd dywn
,ux`l miktypd minlàîéàåywed mcy weqtd zpeekyíénk §¥¨©©¦

,äøæ äãBáò éðôì ïéëtLpä.d`pda md mixeq`y ©¦§¨¦¦§¥£¨¨¨
ik ,ok xnel oi` :`xnbd zvxzn,énð íúä,dxf dcearaCeqéð ¨¨©¦¦

éø÷éà,'dkity' `le 'jeqip' z`xwp diptl mind zkity -áéúëc ¦§¥¦§¦
,jeqip oeyl dxf dcear oipra(gl al mixac)'íëéñð ïéé ezLé'ok m`e ¦§¥§¦¨

'epktyz' oeyl yexcl yiy iy` ax ly evexiz z` miiwl yi
mixzend minl mc z` yiwdle ,ux`l miktypd minl dpeekdy
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כל הדברים שטמונים ומכוסים בעולם, מבלי לדעת עד כמה הם יקרים גדולים ועמוקים, יציצו ויצמחו ויגדלו, ויומשכו לכל אחד ואחת, 
כראוי לארץ טובה ומבורכת "ממגד שמים מטל ומתהום רובצת תחת".

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



רז ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtmigqt
ïéøåñéà ìë 'åë êéìùî äúà åúåàjixhvi`cne .df oebk ,"lk`z `l" oda xn`py Ð

`xwdixynl`xw `pin` ded "eze`" e`l i`c .`nrh slinl ivn `l Ðdizevnl

`l" :mixvna xn`pe .dixa lk xky gtwn `ed jexa yecwd oi`y ,jixhvi`uxgialk

zeny) "epeyl,exky ozil dxez dcitwd jkitl ,(`icakpe,ixkpd on alkd [xky]

dlapdy.alkl dtxhe ixkpl xekniøéàî éáøå
,mixeqi` x`ya d`pd xeqi` dil `wtpc Ð

dtxhc xzid hxt `nlya .dliapa hxtcnÐ

,jixhvi` diteblhxtinli`c meyn .xzid da

dia hxtc e`l.d`pda xqzil `pin` ded Ð

d`pd xeqi`l :ipyne ?il dnl "eze`" `l`

xeqi` eda ol `wtpc ,dxfra ehgypy oileg

,dlik`azkcnmixac)jnn wgxi ik" :(ai

"zlk`e zgafe mewndepiidc ,mewn wegixa Ð

dz` i`e ,lke`e gaef dz` dpiky dpgnl ueg

.mewn aexwa lke`e gaefyxetn oi`c meyne

edl slinl jixhvi` ,dlik`a `icda e`l oda

xq`py eze` :rnyn ikde .`kdn d`pd xeqi`

dvignl ueg meynalkl jilyn dz` ÐÐ

ol `wtp "dtxh dcya xyae" `xw i`dn `dc

eci z` xaerd hiyed oebk ,dvign xeqi`

dnda" wxta dhigy zryadywnd"clil

oileg)meyn xq`pd xg` jl yi la` .(a,gq

dz` i`e ,dvignekilyndf dfi`e ,alkldf Ð

.dxfra ehgypy oilegäøæòá åèçùðù ïéìåçÐ

d`pda ixiq`cipy wxta ,`ziixe`c e`l Ð

(`,gp) oiyecwcebilti`.daêøé íãà çìåù
éøëðì,dcib lehil opikxvn `le Ðopixfb `le

dppziyk exiag l`xyi d`xi `nyjlie el

dpwie,dcib lhipy xeaqke ,ixkpd on dze`

,dzvi l`xyi ci zgzne li`eddplk`ie

.dcibaåîå÷îù éðôîøëéðm`e lehp `ed m` Ð

,d`pda xzen cibc `din dpin opirny .e`l

.eda` iaxl `iyweàéääáìçåäãéâåäøúåäÐ

ody ,d`pda oixzen cib lke alg lk jkitl

mby ,"dlk`e dppzz jixrya xy` xbl" llka

e`la d`pd xzid jl ixde ,dlap dnr oiiexw od

dliap `py `l ,cibc.dxiyk `py `leàçéðä
.ïéãéâá ùé øîàã ïàîìxya mrh`ed ixd Ð

.dliap llkaïéãéâá ïéà øîàã ïàîì àìàÐ

e`le ,eda zi` xya mrh e`l `nl` ,xyad mr elyazp m` xya mrh ozep xeqi`c

`ed ure .dliap llka ixzyi` `le ,`nlra ur odc ,zenvrk `l` ,exwin dliap

oileg) "dypd cib"a ediizbelte ?xninl `ki` i`n ,eilr daiig dxezde.(a,hvéáøå
øèåô ïåòîùxeht d`nh dndan .ixnbl Ðcibne ,xya mrh ozepa oiciba oi` :xaqwc Ð

xeht inpcib` `pngx dixdf` ikc Ðikdc .dxedh dnda epiidc ,xzen dxyac `kid Ð

lk`z `l cib :rnyn.dcib lr xidfd `l d`nh la` ,lek` xya `d Ð'iyxtn ikde

my) "dypd cib"a dledhc cib xeq`c inp ikd ,oerny iaxle :(`,`wd`pda elit` dx

"elk`z `l" :`nl` Ðdxzedyke ,rnyn d`pd xeqi` Ðd`pda dliap`l `id Ð

yi xaqwc meyn ,xzen dcedi iaxl la` .`id dliap llka e`lc ,oerny iaxl dxzed

dxzedyke ,xya llka cib :jkld ,mizy aiign dcedi iax :ipzwck ,mrh ozepa miciba

dliap.`id mb dxzed Ðåìàå åìàziniptd ze`hg mc ixiy Ðoiktypdiaxrn ceqi lr

inexc ceqi lr oiktypd zepevigd ze`hg mc ixiye ,oevigd gafn lyon oi`vei Ð

ceqiddtvxloiaxrzne ,miphw miawp ipy jxcdn`a.dxfra xaer didy oeliq Ð

.ïåøã÷ ìçðì ïéàöåéåmixac) "ozi` lgpl" enk(`k.wnr Ðíéððâì.lafl zepb ilra Ð

ïäá ïéìòåîå,mewn lkn .ycwd ly ody iptn ,minc `la odn zepdl xeq` :xnelk Ð

.d`pda xzen mcíéîëïéëñðúîäeycwy ,od ycw ixdy ,d`pda zexeq`y Ðilka

zeny) aizke ,zxy."ycwi mda rbepd lk" :(l
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åúåà,`xwc ditebn yxcinl ivn `l "eze`" e`lac :qxhpewd yxit Ð jilyn dz`

awri epiax axde .dixa lk xky gtwn `ed jexa yecwd oi`y jixhvi`c

dcya xya"c `xwnc meyn ,eci z` `ivedy xaer ixyinl jixhvi`c :yxtn y"pilxe`c

dede ,(a,gq oileg) "dywnd dnda" yixa mzvignl ueg e`viy miycw inp yixc "dtxh

miycwl ywzi`cn ,d`pda xaerd ci opixq`

leqt yceway lk :xn`ck .d`pda xeq`cÐ

.mixeqi` lkl eze` jixhvi` jkle ,sxyz y`a

ïéìåçyxit Ð `ziixe`c e`l dxfra ehgypy

hyt rnyn `le .d`pd xeqi` :qxhpewd

oke .`ziixe`c e`l xn`w ixnbl `l` ,ok dkldd

oileg ediipia `ki` :xn`c `d iab ,`zrny seqa

dxfra ehgypy.xg` oipra yxtl xyt` i` Ð

xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y in" wxtae

ick xn`c o`nl :jixt (mye a,hk xifp) "ip`e

zevna ekpgl:ipyne !dxfrl oileg iziinw `d Ð

i`e .`ziixe`c e`l dxfra ehgypy oileg xaqw

`ziixe`c eed dlik` xeqi` oiprlizk` Ð

mzd rnync ,lk`p oaxwd j`id dil iywiz

zxezac ,mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .lk`py

`l" :dcedi iax yxc xzep iab ev wxta mipdk

lr `ad serd z`hg leki "`ed ycew ik lk`i

etxyi dxfra ehgypy oilege ielz my`e ,wtqd

ihernl jixhvi`cn ."`ed" :xnel cenlz Ð

dtixya mpi`yd`pda ixiq`c llkn Ð

.`ziixe`cnéáøåd`pda xq` xqin inp oerny

iebl jxi gleydc `iddc rnynÐiaxk `iz` Ð

iax `dc :xy` oa wgvi epiax dywd .dcedi

dxf dcear zkqnc `nw wxta dil zi` dcedi

:xnel yie !mpg zpzn mdl ozil xeq`c (mye `,k)

epiky did m` mzd xn` `dciptn ,xzen Ð

awri epiax axd dywd .el exkenk `edy

iaxe ?dcedi iaxk iz` ivn ikid :y"pilxe`c

(a,w oileg) "dypd cib" wxta dil zi` dcedi

xer iptl" meyn xarwe ,gp ipal xeq` dypd cibc

"ozz `l,icin dyw `lc wgvi epiax xne`e !'ebe

ozn mcewc ,`wec awri ipal `l` xq`w `lc

m`e .ipiqa zipyip `l `dc ,gp ipa exwi` dxez

dil `xiaqc ,oerny iaxn diwfgl iywiz :xn`z

cib xq`cn ,rnyn d`pd xeqi` elk`z `lc

mrh ozepa oiciba oi` xaqc oeik :xnel yie !dypdxeq` ikc ,`ed `xaq Ðinp d`pda Ð

.dcedi iaxk `l` oerny iaxk xaq `l diwfg :inp i` .dlik` dia `kiiy `lc ,xeq`

jixhvi`cn lirl ol `hiyt xi`n iaxlc ,xi`n iaxk diwfg `iz` `l inp dxe`klc

opaxn `edd aizi iab (a,bk) onwl oke ,d`pda mixeq` mixeqi` lkc dliap ixyinlÐ

i`pzk `nil :onwl xn`wc `de ,dliapn xnb xi`n iaxlc `xnbl dil `hiytiaxl epiid Ð

.`nlr ilekk iz` ivn `l diwfgc ,eda`

éøäådnda dxzedyk :ipyn `lcn ,dnda llka ied `l mcc rnynÐ xn` `pngxc mc

mc :(mye `,fr zay) "oii `ivend"a xn`c ,mz epiaxl dywe .dxzed inp dnc Ð

`l` lld zia `nhn `lc dcedi (iaxk) iqei iax ,mzd xn`we .`nhn lld zia ,dliap

mc ziriax yiykuxize !xyak dil aiyg :`nl` .zifk lr cenrle yexwl lekie li`ed Ð

mcc dipin opiyxcc weqt mey yi `l` ,xyak dil aiygc meyn e`l mzdc :wgvi epiax

mc opiayg `l ieaix `la la` .mzd xn`ck ,ziriaxa opixryn `xaqne ,`nh zeliap

opirci `l diteb uxyne "`nhd mkl dfe"n uxyd mc witn inp (mye `,fi) dlirnae .xyak

.dil

ïéìòåîoi` :xn` (mye a,hp `nei) "el e`ived" seqac .`ziixe`cn `le ,opaxcn Ð oda

cle" wxta ,dlirnac :wgvi epiax xne`e .ea milrene ezevn dyrpy xac jl

oi` :mixne` minkge .oerny iaxe xi`n iax ixac ,minca milren :opax epz (`,`i) "z`hg

oilren oi`c mzd oerny iax ipzw dwixf mcewc .oexcw lgpl `viy xg` mzzbelte .oilren

"xn`c o`nc" opiqxb `le oilren oi` xn`c o`nc `nrh i`n :mixtqa my dide .eaoi` `nrh i`n :opiqxb ikd `l` .dxezd on ea oilren oerny iaxe xi`n iaxlc rnyn ded ok m`c Ð

.ea oilren oi` dlgza mc ipzwc ,i`w oizipzn`e .oilrenäîd `l mink jtyp oi`y miycw mcc ab lr s` Ð xzen mc s` mixzen minminl ywemca `xw rnync oeik ,mewn lkn Ð

d`pd `le dlik` epiid dicic lk`z `le ,d`pda ixyc oilegmiycwl cge oileg mcl cg ,ie`l ixz `ki`c ab lr s`e .miycw mcl oicd `ed Ð,`ed `nlra `zlin ielib mewn lkn Ð

.`wec dlik` xeqi` ied mcc ie`l edlekcàîéàåivn `l `kdn :xnelk `l` "lk`z `l"n opirci `linnc ,d`pda xeq` mc `diy slinl jixt `l Ð gafnd iab lr mikqipd mink

.d`pda ixyc slinl
xa`e
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äé÷æçìå"lk`i `l"n ungc d`pd xeqi` :lirl xn`c Ð`l"e "lk`z `l" `d Ð

.d`pd dil rnyn `l "elk`zíéîì íã ù÷úéà àúëìä éàîìdiixynl Ð,d`pda

dliapne ?exqzipc jl iziz `kidne`xw jixhvi` i`nl diwfgl dipiaze` `l

xaq dcedi iaxk i`c ,diixynldl xaq xi`n iaxk i`e ,`z`c `ed oazkk mixacl Ð

.ixkpc dxiknl xbc dpizp micwdl jixhv` Ð

øùáä íò ùôðä ìëàú àìytpdy cera Ð:ea

ziy`xa) aizkc ,igd on xa` mdl xq`p gp ipa

."elk`z `l enc eytpa xya j`" :(høåò éðôì
`l xer iptl" meyn `l` xqzin `l :`nl` Ð

alkl oebk ,izixg` d`pda la` ,"leykn ozz

.ixy Ðíãä ìåëà éúìáì`l" `xwc ditiq Ð

.'ebe "ytpd lk`zøåñà éçä ïî øáà äîÐ

igd on mc s` ,ea xen`d xeqi`axeq` Ð

mc meyn ,zxk :xnelk ,ea xen`d xeqi`a

izlal wfg wx" :`nizc edn .xenblek`"mcd

Ðzgafe"`jxwan"jp`vne,i`w lirl aizkc

.xzen dfwd mc la` ,xeq`c `ed dgiaf mce

.äæ äæéàåxeq` igd on mc dfi` lr :xnelk

aizk ytpd mc `d ,mc meyndfwd mc lr Ð

c yi .ea `vei ytpdy dnda lyminc ipin '

,fwidadlgza :(`,ak) zezixka opixn`ck

eteqe ,xigyn jk xg`e ,glwn seqale ,zzey

odn yie ,ea d`vei dnypd oi`y odn yi .zzey

mc edfi` :`ipz mzde .ea d`vei dnypdyfwid

ea d`vei dnypdy.'ek glwny onf lk Ðíàù
.'åë åèçù,xeyd lwqi lewq :`xw xn` ikde

`l i`eelwq.exya z` lk`i `l k"tr` Ð

òîùî àì äàðä øåñéàelit` `iywe Ð

.eda` iaxl oky lke ,diwfgléàðú êðäìåÐ

(`,ane a,`n) "gbpy xey" wxt `nw `aac

,`pixg` `yxcl "iwp" i`dl dil iwtnc

iwp :xn`wc ,xtek ivgn xeht mzc opirny`l

ivgnxtekmlyn cren eli`c .yi` zind m`

mzde ,mly xtek`l xtek ivg elit` Ð

gbp m` ,zeclee incl dil witnc `ki`e .mlyn

.dicli e`vie dxd dy`êãéàådil `wtpc Ð

."iwp"n xer z`pdùéøã àì úà,`ieaixl Ð

miz` lk yxity ,ipeqnrd oernyk dl xaqc

z`"l ribdy oeik ,zeaxl dxezaydjidl` '

dax` dn :xn` "`xiz?enr `xilyxit Ð

`dcnc .yxcy oiieaix lkn ea xfge ,olekne`l

`z` iieaxl.ez` iieaxl e`l inp edlek Ð

íéîëç éãéîìú úåáøìjax `xen `diy Ð

.miny `xenkåá òáöé àìåitilwa oebk Ð

xneydy ,mifeb`ixtk dlxr meyn xeq`

.envrøðä úà åá ÷éìãé àìåly onya oebk Ð

.dlxréàø÷ éðä éáéúëã àúùäå.dixq`l Ð

íëì.`z` i`nl ,`xizd rnync Ð
íéáøì
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øáàå`nw wxta xn`ck ,ixiin ieb ly igd on xa`ac oeik :dniz Ð gp ipal igd on

ikid ,ok m` ,ozi `l ipzw `le ,hiyei `l :ipzwcn (mye a,e) dxf dcear zkqnc

xeq`c ,hiyedl xeq` did xkyac oeikc :xnel yie ?xer iptl e`l i` d`pda ixyc wiic

zkqnc `xza wxta rnynck ,xzen exky caricc ab lr s` ,d`pd ixeqi`a xkzydl

(`,aq) dxf dcear.dlgzkl xeq` mewn lkn Ð

daeh iebd el wifgny dnc ,xeq` inp mpgaeÐ

"ze`ivn el`" seqa xn`c `de .xkzynk aiyg

jqp oii dperh dzid m` iab (a,al `rivn `aa)

miig ilra xrv zxn` i`e .dl wewf oi` Ð

iixe`caiygc ab lr s` ?dl wewf oi` i`n` ,`z

.mpga elit` xeq`e ,d`pd ixeqi`a xkzynk

,daeh el wifgiy oeekzn epi`c oeik mewn lkn

miig lra xrv meynexyt` `l enk aiyg Ð

dil rnyn dl wewf oi` :inp i` .ixyc ,oeekin `le

.daeh el wifgn oi`c ,ieb ipta `ly elit`

à÷ìñm`e Ð `l exer oi` exya `pin` jzrc

yie !exyane exern wezyil :xn`z

oirk dicarc ab lr s` ,exya jixhvi`c :xnel

gbpy xey" wxta dyxc `d dil zilc o`ne .xya

(`,`n `nw `aa) "dynge drax``z` Ð

.`pixg` dyxcl

ïéðîol `wtpc oeik :xn`z m`e Ð ravi `ly

xeq`l jixhvi` i`n` ,d`pda xeq`c

`wlqc :wgvi epiax xne`e ?dwlcde driav

`l` ied `lc ,d`pd aiyg `l driavc jzrc

(mye `,`w my) "lfebd"a xn`ck ,`nlra `zefg

jzrc `wlq ,dwlcd oke .`teb `zlin jd`

oi` :xn`c o`nle .exeria jxc iedc oeik ,`ixyc

dwlcda mivr ixyc ,zta mivr gay`d Ð

wlecyk oira iedc ,onya epiid `kd `xw xq`c

mivr la` .xpaon `a zadlyde ,milgb dyrp Ð

iab `xw jixhvi` i`n` :xn`z m`e .milgbd

"jl" :opiyxcc ?xizdl d`nh dnexzjly Ð

.jliyaz zgz dwiqdl `dz

`wlqc :xnel yie ?xqinl `xw jixhvi` `kdc

,dxrad dia xq`c ,lwd xyrnn slipc jzrc

ck "epnn izxra `l" :aizkcdna" wxta xn`

lwd xyrn dne :(mye `,dk zay) "oiwilcn

.'eke dxez dxn`

íëìepiax axd dywd Ð `ipzckl il dnl

dyly jixhvi` i`n` :laxewn awri

,dwlcde driavl milxr ixz aezkil ?milxr

xzidl i`c .miaxl rehpl "mkl" `iz` jgxk lre

`z` dwlcdjpdn cg `le ,mkl aezkl `l Ð

milxr cgne ,d`pd "lk`i `l"n xeq`pe ,milxr

xnel oi`e .xeq`l `xw oi` dwlcdle .driav

driav elit` xeq`l rnyn "lk`i `l"nc

milxr cge lk`i `l aizk ded i`e ,dwlcdeÐ

meyl milxre ,d`pd lk "lk`i `l"n opixq` ded

dwlcde driavl i`xw opikxvnc `de dyxcÐ

lk xizdl rnyn mklc "mkl" azkc meyn epiid

mkle milxr ixz aizk ded i` ,ikdle .d`pdÐ

`l"nc ,ok xnel xyt` i` .dwlcd opixy ded

`nlra `zefg `dc ,driav opirny `l "lk`i

.(mye `,`w `nw `aa) "lfebd"a xn`ck ,`ed
rehp

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

éaøãëì ?íéîì íc L÷úéà àúëìä éàîì ,äi÷æçìe§¦§¦¨§©¦§§¨¦§©¨§©¦§¦§©¦
éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc .àaà øa àéiç¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
àì" øîàpL ,øéLëî BðéàL íéLã÷ íãì ïépî :ïðçBé¨¨¦©¦§©¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©Ÿ
íénk CtLpL íc ,"íénk epëtLz õøàä ìò epìëàzŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨¤¦§©©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(oey`x meil)

xeqi` lky xaeqe eda` iax lr wlegy diwfg lr zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey .d`pd xeqi` llek epi` dlik`äi÷æçìeyxcy §¦§¦¨

mewn lkay xaqe ,'lk`i `l' aezkd oeyln ung zlik` xeqi`l¥¨¥
,d`pd xeqi` mb dfa llkp `l ,dlik` xeqi` xn`pyéàîì§©

L÷zéà àúëìäywed dkld efi` jxevl -,íéîì ícoi` ixdy ¦§§¨¦§©¨§©¦
`l ikd e`la mby oeik ,d`pda xzen mcy epcnll ywedy xnel
xeqi` `l` ea xn`p `l ixdy ,d`pda mcd z` mixqe` epiid

.dlik`
jxvp ywidd ,diwfg itl :`xnbd daiynãëìly eixaàéiç éaø §¦§©¦¦¨

íãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øaly ©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©
íéLã÷,milk`n lr jtyp m`yøéLëî BðéàLlawl mze` ¨¨¦¤¥©§¦

.milke` z`nehøîàpLmc xeqi`aepëtLz õøàä ìò epìëàz àì' ¤¤¡©ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤
,'íénk,epcnll ick ,min zkityl mc weqtd yiwdCtLpL íc ©¨¦¨¤¦§©
,íénkoi`e ,ux`l jtydl eze` migipny oileg mc ,xnelk ©©¦

df mc ,ilka elawl micitwnøéLëîmc la` ,d`neh lawl lke` ©§¦
miycw lyCtLð BðéàLceai`líénkjixve ,ilka lawzn `l` ¤¥¦§©©©¦

,gafnl epnn.øéLëî Bðéà¥©§¦
:d`pda xzen igd on xa`y oicdn eda` iax lr dywn `xnbd

øáà éøäåjzgpyáéúëc ,éçä ïîea(bk ai mixac)'eLôpä ìëàú àì ©£¥¥¤¦©©¦§¦§ŸŸ©©¤¤
,'øNaä íòz`vnp ytpdy cera ,xa`d z` lk`z `l ,xnelk ¦©¨¨

xeq` 'lk`z `l' ea xn`py xac lky eda` iax zrcle ,xyaa
,d`pda xeq` igd on xa`y xnel epl yi ,d`pdaå`ziixaa eli` §

øéæðì ïéé ñBk íãà èéLBé àlL ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðzick ©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ¦¨¨©¦§¨¦
,epnn dzyiyåmc` hiyei `ly oipn ,okçð éðáì éçä ïî øáàick §¥¤¦©©¦§¥Ÿ©

,edelk`iyøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(ci hi `xwie)øeò éðôìå' ©§©§¦§¥¦¥
,'ìBLëî ïzú àìiicn .dxiara mixg` liykdl xeq`y o`knezw Ÿ¦¥¦§

on xa` lek`l xeq` gp oaly iptn wxy ,ozp iax ixacn `xnbd
,dxiara eliykdle el ezizl xeq` ,igdéøL íéáìëì àäla` - ¨¦§¨¦¨¦

epi`y ,jka dpdp mc`dy it lr s` ,epnn lik`dl xzen mialkl
xzen igd on xa`y ,x`ean ixd .xg` lke` mialkl zzl jixv
`l' ea xn`py xac lky xn`y eda` iax lr dywe ,d`pda
.d`pda igd on xa` xeq`l yi eixacly ,d`pda s` xeq` 'lk`z

:`xnbd zvxznéðàL[dpey-],éçä ïî øáàxn`py it lr s`y ¨¦¥¤¦©©
meyn ,d`pda xzen 'lk`z `l' eaL÷zéàc[ywedy-],íãì §¦§©§¨

áéúëcigd on xa` xeqi` ea xn`py weqt eze`a(bk ai mixac),÷ø' ¦§¦©
,Lôpä àeä ícä ék ,ícä ìBëà ézìáì ÷æçmr WtPd lk`z `le £©§¦§¦£©¨¦©¨©¨¤§ŸŸ©©¤¤¦

,d`pda xzen mcy myky ,cenll yi df ywidne ,'xUAd©¨¨
lirl x`eank(`"r).d`pda xzen igd on xa` jk ,

on xa`y xnel weqt jixv oi` ezrcly ,diwfg lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cnll `a ywidd dn ,d`pda xzen igdäi÷æçìe§¦§¦¨

la` ,rnyna d`pd xeqi` 'lk`i `l' xn`py mewna wxy xaeqy¥¨¥
`l ezhiyle ,rnyna d`pd xeqi` oi` 'lk`z `l' xn`py mewnaŸ©
`l' ea xn`py igd on xa` d`pda xeq`l epzrca dler did

,'lk`zL÷zéà àúëìä éàîìywed oic dfi`l -,íãì éçä ïî øáà Ÿ©§©¦§§¨¦§©¥¤¦©©§¨
.d`pda igd on xa` mixqe` epiid `l ywid `la mb ixd

:`xnbd zvxznCì øîà,diwfgéçä ïî øáàì L÷zéàc àeä íc- ¨©¨¨§¦§©§¥¤¦©©
mc cenll ick `l` ,mcn igd on xa` cenll ick `a `l ywidd

,xn`p `ed df oicle ,igd on xa`nøeñà éçä ïî øáà äîxeqi`a ¨¥¤¦©©¨
,ea xen`d e`léçä ïî íc óàdiiga dndadn `viy mc -øeñà ©¨¦©©¨

zehytn oky .zxk aeig ea yiy xnelk ,ea xen`d xeqi`a
yi dhigy zrya dndadn `viy mca wxy rnyn miweqtd
oi` ,dhigy mcew ,diiga dndadn `viy mca la` ,zxk aeig
`viy mca mby zeaxl ick ,df ywidl jixv okle ,zxk aeig

:`xnbd zxxan .zxk aeig yi diiga dndadnäæ éàåon mc `ed §¥¤
'ytpd `ed mcd ik' weqtd oeyln ixd ,zxk aeig ea yiy igd
xeq` z`vei dndad ly dytpy drya `viy mc wxy rnyn

,`xnbd zx`an .mc meynLôpäL äæwä íc äædndad ly ¤©©¨¨¤©¤¤
Ba äàöBédndad ly dytpy ,diiga dndad sebn fwend mc - §¨

dndad ly dytp oi`y dfwd mc la` ,ezfwd zrya z`vei

.mc meyn eilr miaiig oi` ,ezfwd zrya z`vei
xey oica `ziixad ixacn eda` iaxe diwfg lr dywn `xnbd

:d`pda xeq`y lwqpdøîà àðîçøc ,ì÷ñpä øBL éøäådxezdy - ©£¥©¦§¨§©£¨¨¨©
ea dxn`(gk `k zeny)lFwq zne dX` z` F` Wi` z` xFW gBi ike'§¦¦©¤¦¤¦¨¨¥¨

e xFXd lwQiàéðúå ,'BøNa úà ìëàé àì,`ziixaaøîàpL òîLnî ¦¨¥©§Ÿ¥¨¥¤§¨§©§¨¦©§©¤¤¡©
lwqpd xeya,'øBMä ì÷qé ìB÷ñ'ikeL òãBé éðéà`le lwqpy oeik ¨¦¨¥©¥¦¥©¤
ezieb ,hgypøîBì ãeîìz äîe ,äìéëàa äøeñà äìáðe ,äìáð àéä¦§¥¨§¥¨£¨©£¦¨©©§©

exne`a aezkd epcnln dn ok m`e -,'ìëàé àì'`l`Eì ãébî Ÿ¥¨¥©¦§
Bðéc (úà) øîâpL øçàì BèçL íàL ,áeúkä,dliwql oic ziaa ©¨¤¦§¨§©©¤¦§©¤¦

,dliap epi`e hgypy it lr s` ,elweql oic zia ewitqdy mcew
`ed ixdøeñàe .dlik`aéì ïéào`kn cenllàlàlwqpd xeyy ¨¥¦¤¨

xeq`,äìéëàala`ïépî äàðäa,xeq` `edyøîBì ãeîìz- ©£¦¨©£¨¨¦©¦©§©
aezkd epcnln,'é÷ð øBMä ìòáe'.d`pda s` xeq` `edy ixd ©©©¨¦

:`xnbd zxxanéàî[cvik-]òîLîxeq` xeydy df weqtn ©©§©
.d`pda

:`xnbd zx`anBøéáçì øîBàL íãàk ,øîBà àîBæ ïa ïBòîLlr ¦§¤¨¥§¨¨¤¥©£¥
,eyekx lk ciqtdy inäàðä íäa Bì ïéàå ,åéñëpî é÷ð éðBìt àöé'¨¨§¦¨¦¦§¨¨§¥¨¤£¨¨

,'íeìk ìL,xaca d`pd mey oi`y jk lr dxen 'iwp' oeyly ixd ¤§
iwp xeyd lray ,`id 'iwp xeyd lrae' aezkd zernyn o`k s`e
,dziiyew z` `xnbd zniiqn .d`pd mey ea el oi`e xeydn

àîòèmeyn wx `ed d`pda xeq` xeydy mrhd -áúëcweqtd ©£¨§¨©
,'é÷ð øBMä ìòáe'meyn ,jxvp df weqteî éàcxn`py dnàì' ©©©¨¦§¦¦Ÿ

,'ìëàéwx,òîLî äìéëà øeqéàla`,òîLî àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©
lke ,d`pd xeqi` mb rnyn 'lk`i `l'ny xn`y diwfg lr dywe¥¨¥
`l' aezky mewna mby xn`y eda` iax lr mb dywy okyŸ

.d`pd xeqi` mb rnyn ,'Elk`z `l' e` ,'lk`zŸ©ŸŸ§
:`xnbd zvxzníìBòìweqtdn,'ìëàé àì'mbå äìéëà øeqéàmb §¨Ÿ¥¨¥¦£¦¨§

å ,òîLî äàðä øeqéàE' weqtd,'é÷ð øBMä ìòázcnel `ziixady ¦£¨¨©§©§©©©¨¦
,lwqpd xeya d`pd xeqi` epnnìz` xeq`BøBò úàðäxey ly ¤£¨©

lwqpdàúàc àeä.[`ay-] ©£¨
:exer z`pd z` xeq`l weqt jixv ef drcl recn zx`an `xnbd

éøèöéàåCxeq` xeyd ly exer mby eprinydl aezkd [jxvede-] §¦§§¦
c meyn ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y oeiky,áéúk 'BøNa úà ìëàé àì''exya z`' weqtd oeyle Ÿ¥¨¥¤§¨§¦
c rnynïéà BøNala` ,d`pda xeq` exya wx ±àì BøBòxq`p §¨¦Ÿ

,'lk`i `l' ea xn`p `l ixdy ,d`pdaïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
.d`pda xeq` exer mby aezkd

aezkd z` miyxecy mi`pz mze` zrc itl zxxan `xnbd
lwqpd xey ly exery oipn ,zexg` zeyxcl 'iwp xeyd lrae'

:d`pda xeq`ðäìeàðéøçà äLøãì àø÷ éàäì déì é÷tîc éàpz C §¨¨©¨¥§©§¦¥§©§¨¦§¨¨©£¦¨
zeyxc 'iwp xeyd lrae' weqtdn miyxecy mi`pz mze`le ±

`nw `aaa xfril` iax zhiyl ,zexg`(:`n)yxcp df weqtìxeht ¦
n milrad z`,øôBk éöçivg mlyn epi` ,mc` bxdy mz xeyy £¦¤

cren xeyy ,wfp inelyz oick xtek oicy mixne` oi`e ,xtek
xtek mlyn cren `l` ,wfp ivg mlyn mz xeye mly wfp mlyn

.llk xtek mlyn epi` mze ,mlyúBãìåå éîãìåiax zrc itl - §¦§¥§¨
yxcp df weqt ililbd iqei(.an my)dxd dy` gbpy xeyy xnel

,zecleed inc z` mlyn epi` xeyd lra ,dizeclee e`vieúàðä£¨©
eäì àðî BøBò.dxeq` `idy mdl oipn - §¨§

:`xnbd daiyneäì à÷ôðdxeq` exer z`pdy md micnel - ¨§¨§
îweqtd,'BøNa úà'dlindy'úà'xac s`y zeaxl d`aìôhä ¥¤§¨¤©¨¥

BøNáì.exyak d`pda xeq` ,exerk ¦§¨
:yxtl `xnbd dtiqenCãéàålirl `ziixaa dpyy `pzde - §¦¨

`l ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` exer z`pdy oicdy
y meyn ,exya 'z`' dlindn df oic cnlLéøc àì 'úà'ezrcly - ¤Ÿ¨¦

,oldl z`aend `pzd zrcke ,'z`' daizdn zeyxc yexcl oi`
.'z`' zaizn zeyxc yexcl oi`y

zeyxc yexcl oi`y xaeqy `pzd zrc z` d`ian `xnbd
:dfa eilr wlegy `pzd zrc z`e ,'z`' zaiznàéðúãk,`ziixaa ¦§©§¨
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc migqt(ipy meil)

ìd jxev,íéaø,miaye mixaerl jxcd rvn`a rehpd oli` oebk §©¦
.dlxr xeqi` bdep ea s`y,øîBà äãeäé éaø`a 'mkl' aezkd ©¦§¨¥

úà àéöBäìoli`díéaøì òeèpäoi`e .exizdle dlxr xeqi`n §¦¤©¨©¨©¦
.d`pda dlxr xizdl `a 'mkl' aezkd

:dcedi iaxe `nw `pz ly mzwelgn z` zx`an `xnbdéàî©
àn÷ àpúc àîòèmeyn .miaxl rehpd oli` xeq`l yxecdáéúëc ©£¨§©¨©¨¦§¦

ízòèðe''lk`n ur lM(bk hi `xwie)rehpd ur ,'mzrhpe' oeyle , §©§¤¨¥©£¨
,òîLî ãéçéìrehpd ur eli`e ,mivr rehpl micigid jxcyíéaøì §¨¦©§©¨©¦

òîLî àìrehpl miax jxc oi` ixdy ,dlxra aiigl df weqtn Ÿ©§©
e ,mivràéáäì ,'íëì' àðîçø áúks`íéaøì òeèpä úàxeqi`l ¨©©£¨¨¨¤§¨¦¤©¨©¨©¦

.dlxräãeäé éaøåaezkdy ,xaeqïéa òîLî ,'ízòèðe'`edyk §©¦§¨§©§¤©§©¥
rehp,íéaøìe ,miax oeyla xn`py oeikïéarehp `edyk,ãéçéì §©¦¥§¨¦

.oli` rhepd cigi lkl xacn aezkdyåzaiz ok'íëì'jynday §¨¤
,weqtdïéarhpyãéçéeïéajxevl rhpyéåä ,òîLî íéaøeyrp - ¥¨¦¥©¦©§©¨¥

,el` miaezk ipyå ,éeaø øçà éeaøy `ed llkéeaø øçà éeaø ïéà ¦©©¦§¥¦©©¦
èòîì àlàieaixd `a ,miinrt cg` xacl dxezd dzaixyk - ¤¨§©¥

miaxl rehpd oli` hrnzn jkitle ,xacd eze` z` hrnl sqepd
.dlxr xeqi`n

:`xnbd dywn .dnexzn eda` iax lr dywn `xnbdéøäå©£¥
øîà àðîçøc ,äîeøzdxn` dxezdy -(i ak `xwie)ìëàé àì øæ ìëå' §¨§©£¨¨¨©§¨¨ŸŸ©

,'Lã÷,d`pda s` xfl dnexz xeq`l ernyn eda` iax zrcle Ÿ¤
åixdïðzoiaexira(:ek),ïéáøòîoinegz iaexirå ,ïééa øéæðìok §§©§¨§¦§¨¦§©¦§

oiaxrn,äîeøza ìàøNéì.dlik`l mdl ie`x epi` aexirdy s` §¦§¨¥¦§¨
dpdp ixd ,da axrl leki ji` ,xfl d`pda dxeq` dnexz m`e

.megzl uegn z`vl leki jk ici lry dpnn
:`xnbd zvxzníúä éðàL àtt áø øîà,dnexzaàø÷ øîàc ¨©©¨¨¨¦¨¨§¨©§¨

(fk gi xacna)mkl aWgpe' ,,'íëúîeøzy rnyn ef oeyleàäz íëlL §¤§©¨¤§©§¤¤¨¤§¥
.da zepdil

:'mkznexz' azkp dnl diwfg zrcl zxxan `xnbdCãéàå± §¦¨
xaeq ,d`pd xeqi` llek epi` 'lk`i `l'y xaeqd diwfgeŸ©

weqtd zernynyøîà÷ ìàøNé ìëc ,'íëúîeøz'dnexzd lr - §©§¤§¨¦§¨¥¨¨©
,ef oeyla xacl aezkd jxce ,xacn `ed l`xyin cg` lk ly

.d`pda xizdl `a `le
.d`pda xifpl xzend oiin eda` iax lr cer dywn `xnbd

:`xnbd dywnøéæð éøäå,mdn `veid lke miapr zlik`a xeq`d ©£¥¨¦
cøîà àðîçø(c e xacna)oiId otBn dUri xW` lMn Fxfp ini lM' §©£¨¨¨©Ÿ§¥¦§¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

,'ìëàé àì âæ ãòå íépöøçîmixeq` mdy ernyn eda` iax zrcle ¥©§©¦§©¨ŸŸ¥
,d`pda s` eilråixdïðzoiaexira(my),ïééa øéæðì ïéáøòîixde §§©§¨§¦§¨¦§©¦

.megzl uegn z`vl `ed lekiy jka epnn dpdp
,`xnbd zvxzníúä éðàL ,àøèeæ øî øîà,xifpaàø÷ øîàc(my) ¨©©§¨¨¦¨¨§¨©§¨

ini lM','Bøæðs`y xnel `ae ,ely `edy ezernyn 'exfp' oeylde Ÿ§¥¦§
,ezexifp zngn eilr xeq`y dnàäé BlL.ea zepdil ¤§¥

:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áøxifpa xn`p(d e my)Lã÷' ©©¦¨©¨Ÿ
,'BLàø øòN òøt ìcb ,äéäéxifpd zexryy epcnll df weqt `ae ¦§¤©¥¤©§©Ÿ

,xifpd zexry iabl jk xn`py dnne .d`pda zexeq`e zeyecw
wxy ,cenll yiBìecéb[xifpd lciby xryd-]øác ïéàå ,LBã÷ ¦¨§¥¨¨

øçàzexifpd zngn eilr xq`pyLBã÷,d`pda xeq` zeidl ©¥¨
.d`pda el xzen oiidy o`kne

:iy` ax ly evexiz z` dgec `xnbdéãéî[ike-]øçà øác ïéàå ¦¦§¥¨¨©¥
yecw,áéúkmixg` mixacy hrnl weqta zxzein oeyl oi` ixd §¦

,`xnbd dwiqn .d`pda el zexeq` opi` mda xeq` xifpdyàlà¤¨
àzøåeçî[`ed xexad uexizd-]kevexiz,àøèeæ øîãoeyldny §©©§¨§§©§¨

.ea zepdil lekiy rnyn 'exfp'
:`xnbd zl`ey .ycg xeqi`n eda` iax lr dywn `xnbdéøäå©£¥

Lãç,dycg d`eaz ±øîà àðîçøcda(ci bk `xwie)éì÷å íçìå' ¨¨§©£¨¨¨©§¤¤§¨¦
'äfä íBiä íöò ãò eìëàú àì ìîøëåeay oqip f"h mei cr - §©§¤ŸŸ§©¤¤©©¤

,xnerd oaxw z` miaixwnïðúezegpna dpyna(.`r)caln , §©
d`eazdn xevwl s` xeq` ,dycgd d`eazd ly dlik`d xeqi`

mewn lkne ,xnerd iptl dycgdúçMì øöB÷xevwl xzen ± ¥©©©

.dxivw zaygp dpi` ayr zxivwy itl ,ayr oiicr d`eazdyk
,dycg d`eazn zexenb mihg sehwl xzen okedpi` dtihwy

,dxivw zaygpìéëàîeoze`,äîäaìleki epi` envr `ed la` ©£¦©§¥¨
.ycg xeqi`a dlik`a zexeq`e zexenb ody xg`n mdn lek`l
,d`pda xzen `ed ,'elk`z `l' ycg xeqi`a xn`py s`y ixd

.eda` iax lr dywe
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,äéòîL áø øîàmy xacd dpey - ¨©©§©§¨¨¦¨¨

,ycg xeqi`aàø÷ øîàc(i bk my)ziW`x xnr z` mz`ade' §¨©§¨©£¥¤¤Ÿ¤¥¦
,'íëøéö÷oeylde'íëøéö÷'rnynàäé íëlL.ea zepdil §¦§¤§¦§¤¤¨¤§¥

:'mkxivw' xn`p recn diwfg zrcl zxxan `xnbdCãéàå± §¦¨
xaeq ,d`pd xeqi` ernyn oi` 'elk`i `l'y xaeqd diwfge
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éøö àì øzéäå øeqéà :àáé÷ò éaøå .øzéäìeéøèöéà ék ,àø÷ Càø÷ C¯.äøäèìe äàîeèì §¤¥§©¦£¦¨¦§¤¥¨¨¦§¨¦¦§§¦§¨§§¨§¨¢¨
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eznyריב ina cenr bk sc ± iyily wxtmigqt
äáìçäãéâååøúåä àìdppzz rnyna ded `l jkld ,xya llka epi` algc Ð.dlk`e

dzlapa rbep iabe"dk`ln lkl dyri" jkld ,rnyna alg e`l inpjxved `l Ð

llkn exizdl `l` ,exdhlze`pd.alg lk`z `løáñ àáé÷ò éáøållka alg Ð

`xw jixhvi` ik ,jkld .`nhl oia d`pd xzidl oia ,dliap.jixhvi` exdhl Ðéáøå
ïåòîùmeyn ,d`pda xeq` cib :lirl xn`c Ð

xzed `le ,mrh ozepa oiciba oi` dil `xiaqc

iaxk dil iziin `l `nrh i`n ,dliap llka

?algn xnege lwn d`pd xizdl iqeiåììëîÐ

.dlik`a s`êãéàå`p` :jl xn` iqei iax Ð

,d`pda xizdl `xw `piziin `w dnda alga

xey alga `xwcaykedil ixy `we ,i`w

dndaae .d`pda,dlik`a ellkn xzed `l

.dipin dypd cib iz` jkldìë åäðéáúåà éãëî
éàø÷ êðä`l oda xn`py oixeqi` lkc Ð

.d`pda oixzene lk`zåäðéðùå,eda` iax Ð

cg`a epivn `l .xzidl `hxt eda gky`e

xeq`y xn`ie eda` iax ea xingdy mlekn

diwfgle ,d`pdaxeq`d xac `l` .exzyilÐ

xzende ,odipy ixacl xeq`ixacl xzen Ð

.odipyéâéìô éàîád`pd ixeqi` jl oi`c Ð

ea xn`p `ly ,ezlik`a e`l ea xn`py xaca

oda aizkc mixac ipy jpd `l` ,xizdl hxt

oiae ,gqta unge lwqpd xey oebk ,"lk`i `l"

.oixeq` xnl oiae xnlïðáøã àáéìàåibiltc Ð

iaxc dilrxzen gqta ung :lirl xn`c iqei

.d`pdaäìéáðîixyinl `xw jixhvi`cn Ð

ded inp "lk`z `l" aizk ded i`e ,dliap

.ixqzinäøæòá åèçùðù ïéìåç åäééðéá àëéàÐ

:xn`c ,dcedi iaxc `ail`edliapnivn `l

:xaq diwfgc .`z` oazkk mixaclc ,xnbinl

dixeaica ipycn ixz ipd.xqzi` Ðalkl"e

oekilyzel` z` hrnl jxved `l "eze`

oxqe`leihernl `z` ike ,d`pdaoileg Ð

iaxe .lirl ziyixtcke ,`z` dxfra ehgypy

,lk`i `l oia lk`i `l oia welig oi` :xaq eda`Ÿ©¥¨¥

:rnyn ikde .ipd ihernl "eze`" jixhv`e

dzlik`a e`l jl izazky ab lr s` ,dtixh

jl xizn ip` Ðxeye ung `l la` ,dz`pd

izhxt `ly ,lwqpd.xzid oda jläøæòá ïéìåç
àúééøåàã åàìlk`i `l eda` iax xn` ike Ð

rnyn d`pd xeqi`xi`n iaxc `ail` Ð

jixhvi`cne .oazkk mixacl dil zilc ,dxn`

dliap ixyinloebk ,oixeqi` x`yc llkn Ð

iepiy meyn e`le .ixiq` ,lwqpd xeye ung

lk`i `ll lk`i `l oia welig oi`y ,oeyldŸ©¥¨¥

dliap ixyinl jixhvi`cn `l` ,eda` iaxl

xi`n iaxl "eze`"e.dxfra oileg ihernl Ð

:opiqxb ikd.ì÷ñðä øåùå çñôá õîç åäðéð éàîå
äãåäé éáøì äéì à÷ôðã àëéäî äéì ÷åôéúåÐ

"eze`"n dil iziinc ,eda` iaxc `ail` ,lirl

x`y jilyn dz` i`e ,alkl jilyn dz`

.oixeqi`øáñ à÷.`pz i`d Ðåèçùðù ïéìåç
äøæòá`wtpe ,`ziixe`cn d`pda oixeq` Ð

iraine ,"eze`"n dilx`yl `pixg` `xw dil

.oixeqi`äîãî àáåé øùà úàèç ìë`aedy zeiniptd ze`hga e`l Ðgiyn odk xta oda aizk `icda `dc ,aizk miptl ozeevnk oncoztixy xac mlrde`l` ,dpgnl uegn

miptl dnc qipkd m`c ,dpevigd z`hg lr cnll.dleqt Ðóøåù äðäå áéúë àäã åôåâì ïéðò åðéà íàxirya Ðidie"a ,oeygpmztxy dnl :dyn edl xn`we ,"ipinyd meia

`aed m`c ,llkn .dnipt ycwd l` dnc z` `aed `l od ,eze`,detxyc cear xity Ð.`id dtixy za `nl`ïéøåñéà ìëì`l jigxk lre ,dfk ozlik`a e`l oda xn`py Ð

.`xizidl `hxt aizk mixeqi` x`yac ,lwqpd xeye gqta ung `l` iziin
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äîåd`pd ixeqi` x`ye lwqpd xey ,`nil :xn`z m`e Ð d`pda xzen zxk yepry alg

alg dne :eyexit ikdc :xnel yie !d`pda oixeq` ikd elit`e ,zxka opi`y ,egikei

d`pda xzene ,dlik`a xeq`e zxk yepryzxk yepr oi`y ,cib .dnvr dliap enk`l Ð

lw inp carinl ivn `le ,gikez xninl jiiy `l `zyde .dliap xzid llka `diy oky lk

mcn xnegeelit`e ,dliap llka epi` mcc Ð

lirl ziyixtck ,dliap mrhn ea oi` d`neh

,dliap llka xity ded alg la` .(`,ak)

exdhl daxc`c ,`xw jixv ded `l d`nehlc

dxzed `id :xn`wc `de .`xw jixvn dliap icin

dxzed `l dalgellka ied `lc meyn e`l Ð

dn `l` dliapa dxzed `lc meyn `l` ,dliap

`d xity iz` `zyde .dlik`a dxedha xzedy

jci`e xn`wcopitli `lc ,opiniiw dndaa op` Ð

dliap xzid llka `diy `l``nlra la` Ð

.xity jixtc dcenäîäáá`l `din

.xqzil `din dig cibc zeywdl oi` Ð ixzyi`

`l" ok m` ,d`pda xqzin `l dnda lyc oeikc

dypd cib iab aizkc "lk`i`wec dlik`a Ð

?d`pda dig ly xeq`l ol iziz `kidne ,xn`w

éàî:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð ediipia

xenb obc unge ,dywep ung ediipia `ki`c `nil

"oixaer el`" yixa opiaxnc ,zeaexrz ici lr

."elk`z `l zvngn lk"n (`,bn migqt)

mewn lk eda` iaxle d`pda xzen diwfglc

ike ?d`pd xeqi` rnyn elk`z `l xn`py

oicd `ed dlik`l dil opiaxnc oeik `niz

.aiigil inp zxk ok m` ,d`pdláéúëãdpde

zxezae .oeygp xirya :i"yx yxit Ð sxey

,yceg y`xc xiry` `icda yixc mipdk

y`x ly epiide .'ebe "mkl ozp dze`e" :aizkcn

.eiycwe ycwn z`neh lr oer xtknc ,yceg

àäãxn`e :i"yx yxit Ð sxey dpde aizk

ycwd l` dnc z` `aed `l od" dyn edl

`aed m`c llkn ."dniptcear xity Ð

`d :y"iexhn dnly epiax axd dywd .detxyc

detxy `dc detxyc cear xity e`l jigxk lr

"oilev cvik" wxta xn`e ,dxev xeair `la

t migqt)eteba eleqty lk :(a,a,cin sxyi Ð

milraae mca,dtixyl `vie ezxev xaerz Ð

,z`hgd z` mzlk` `l recn :xn`w ikd `xwe

`aed m` `d .dnc z` `aed `l odxity Ð

ikdc wgvi epiax xne`e .delk` `lc cear

wxta ol `niiw `dc ,dtebl oipr epi` m` :eyexit

ycwa eleqty lk :(my df mb) "oilev cvik"Ð

,didy dyrn meyn oxd`c z`hge .dtixya

.mixeqi` lkl edpz
m`e
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àì" :øáñ éìéìbä éñBé éaøc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦©§¦§©¦¥©§¦¦¨©Ÿ
éëå ,äàðä øeqéà ïéa äìéëà øeqéà ïéa òîLî "eìëàúŸ§©§©¥¦£¦¨¥¦£¨¨§¦

àø÷ àúà¯.àúàc àeä äàðäa äìéáðì déiøLéîì £¨§¨§¦§¦¨¦§¥¨©£¨¨©£¨
äìéëà øeqéà :øáñ àáé÷ò éaøå¯øeqéà ,òîLî §©¦£¦¨¨©¦£¦¨©§©¦
àø÷ àúà éëå .òîLî àì äàðä¯!äøäèå äàîeèì £¨¨Ÿ©§©§¦£¨§¨§§¨§¨¢¨
"eìëàú àì" àîìò éleëc ,àì¯øeqéà ïéa òîLî Ÿ§¥¨§¨ŸŸ§©§©¥¦

éñBé éaø ;éâìtéî÷ àäa àëäå .äàðä øeqéà ïéa äìéëà£¦¨¥¦£¨¨§¨¨§¨¨¦©§¦©¦¥
äìéáð äøzeäLk :øáñ éìéìbä¯äaìç ,äøzeä àéä ©§¦¦¨©§¤§¨§¥¨¦§¨¤§¨

dãéâå¯éøèöéà éëå .eøzeä àìàø÷ C¯äàðä øzéäì §¦¨Ÿ§§¦¦§§¦§¨§¤¥£¨¨
äìéáð äøzeäLk :øáñ àáé÷ò éaøå .àúàc àeä¯ ©£¨§©¦£¦¨¨©§¤§¨§¥¨

éøèöéà éëå ,eøzeä éîð dãéâå äaìçàø÷ C¯äàîeèì ¤§¨§¦¨©¦§§¦¦§§¦§¨§§¨
àðîçø dééøLc áìç ïçkLà ,éìéìbä éñBé éaøå .äøäèå§¨¢¨§©¦¥©§¦¦©§©©¥¤§©§¥©£¨¨
éëä :àîéà úéòaéà !øeñàc àîéð ãéb àlà ,äàðäa©£¨¨¤¨¦¥¨§¨¦¨¥¥¨¨¦
;øîBçå ì÷a dì éúééî :àîéà úéòaéà ,øeñàc éîð©¦§¨¦¨¥¥¨©§¥¨§©¨¤

úøk LeðòL áìç äîe¯BðéàL ãéb ,äàðäa øzeî ©¥¤¤¨¨¥¨©£¨¨¦¤¥
úøk Leðò¯àkéà ;øñàc ïBòîL éaøå !?ïkL ìk àì ¨¨¥Ÿ¨¤¥§©¦¦§§¨©¦¨

,äiç ìöà Bììkî øzeä ïkL áìçl äî :Cøôéîì§¦§©©©¥¤¤¥©¦§¨¥¤©¨
:Cãéàå .äiç ìöà Bììkî øzeä àlL ãéâa øîàzŸ©§¦¤Ÿ©¦§¨¥¤©¨§¦¨
éãkî .éøzLéà àì úäéî äîäáa ,ïðéøîà÷ äîäáa¦§¥¨¨¨§¦©¦§¥¨¦©¨¦§§¦¦§¦
eäaà éaøå äi÷æç ,eäðéðLå éàø÷ éðä ìk eäðéáúBà§¦§¨¨¥§¨¥§¨¦§¦§¦¨§©¦©¨
øBLa ,ïðaøc àaélàå çñta õîça ?éâéìt éàîa§©§¦¦§¨¥©¤©§©¦¨§©¨©§
àì"î déì ÷éôð äi÷æç .ìkä éøáãc àaélàå ì÷ñpä©¦§¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ¦§¦¨¨¥¥¦Ÿ

déì ÷éôð eäaà éaøå ,"ìëàéøîì ïéa ,éãkî .äìéápî ¥¨¥§©¦©¨¨¥¥¦§¥¨¦§¦¥§¨
äàðäa ïéøeñà øîì ïéáe¯:eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ¥§¨£¦©£¨¨©¥©§¦¨¥©§

"ìëàé àì" øáñ äi÷æç .äøæòa eèçLpL ïéleç¯ ¦¤¦§£¨£¨¨¦§¦¨¨©Ÿ¥¨¥
.äøæòa eèçLpL ïéleç éèBòîì "Búà" ,éðä éèBòîì§©¥¨¥Ÿ§©¥¦¤¦§£¨£¨¨

"Búà" :øáñ eäaà éaø¯eèçLpL ïéleç ,éðä éèBòîì ©¦©¨¨©Ÿ§©¥¨¥¦¤¦§£
äøæòa¯.eäðéð àúééøBàc åàìdén÷ ïðaøî àeää áéúé ¨£¨¨¨§©§¨¦§§¥©¥©¨©©¥

éaøc déîMî øîà÷å áéúéå ,éðîçð øa ìàeîL éaøc§©¦§¥©©§¨¦§¨¥§¨¨©¦§¥§©¦
éëéä éëc äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïépî :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¦©¦§¨¦¦¤©¨§¦¥¦
eäéð éàîe ,äàðäa ïéøeñà éîð éëä äìéëàa ïéøeñàc©£¦©£¦¨¨¦©¦£¦©£¨¨©¦
àì"î déì ÷Btéz !?"ïépî" .ì÷ñpä øBLå çñta õîç̈¥©¤©§©¦§¨¦©¦¥¥¦Ÿ

"ìëàé àì" !"ìëàé¯øeqéà ,déì òîLî äìéëà øeqéà ¥¨¥Ÿ¥¨¥¦£¦¨©§©¥¦
äàðä¯dì øáñ !äìéápî déì ÷Btéz .déì òîLî àì £¨¨Ÿ©§©¥¥¥¦§¥¨¨©¨

äãeäé éaøk dì øáñ éà .ïáúëk íéøác :øîàc ,äãeäé éaøk¯déì à÷ôðc àëéäî déì ÷Btéz §©¦§¨§¨©§¨¦¦§¨¨¦¨©¨§©¦§¨¥¥¥¥¨§¨§¨¥
:áéúëc ?ïépî ,àúééøBàc äøæòa eèçLpL ïéleç :øáñ÷ !"Búà ïeëéìLz áìkì"î äãeäé éaøì§©¦§¨¦©¤¤©§¦Ÿ¨¨©¦¤¦§£¨£¨¨§©§¨¦©¦¦§¦
øîBì ãeîìz äîe "óøOz Làa" øîBì ãeîìz ïéàL ."'åâå dîcî àáeé øLà úàhç ìk"¨©¨£¤¨¦¨¨¤¥©§©¨¥¦¨¥©©§©

"óøN äpäå" áéúëc ,Bôeâì ïéðò Bðéà íà ?óøOz Làa¯.äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïéðò eäðz ¨¥¦¨¥¦¥¦§¨§¦§¦§¦¥¨§¥¦§¨§¨¦¦¤©¨
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc migqt(ipy meil)

:zwelgnd yxey `ed dn zxxan `xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦§§¦
,`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp jka `l m`d ±éñBé éaøc§©¦¥

ñ éìéìbäøámb ernyn dlik` xeqi` xn`pyky eda` iaxk ©§¦¦¨©
alg lr xn`py oeike ,d`pd xeqi`øeqéà ïéa òîLî ,'eìëàú àì'ŸŸ§©§©¥¦

äìéëàeàø÷ àúà éëå ,äàðä øeqéà ïéádyri' aezkd `ayke ± £¦¨¥¦£¨¨§¦£¨§¨
,'dk`ln lkldééøLéîì[xizdl-]ìly algàeä äàðäa äìéáð §¦§§¨§§¥¨©£¨¨

àúàc.`a `ed -øáñ àáé÷ò éaøåwx 'elk`z `l' oeylyøeqéà ©£¨§©¦£¦¨¨©¦
,òîLî äìéëàe,òîLî àì äàðä øeqéàxizdl cenil jixv oi`e £¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©

,d`pda algàø÷ àúà éëå,'dk`ln lkl dyri' aezkd `ayke - §¦£¨§¨
äøäèå äàîeèìdliap z`neh alga oi`y eprinydl ,`a `ed §§¨§¨¢¨

mb ernyn dlik` xeqi`y eda` iax ly llkdy `vnp .llk
.mi`pz zwelgna ielz d`pd xeqi`

diwfg zwelgna dielz ef zwelgny gxkd oi`y ,dgec `xnbd
:`xnbd dgec .eda` iaxeàìiaxe ililbd iqei iax ewlgp jka Ÿ

`l` ,`aiwràîìò éleëcaezkyky micenòîLî ,'eìëàú àì' §¥¨§¨ŸŸ§©§©
äìéëà øeqéà ïéae,äàðä øeqéà ïéa.eda` iax ixackàëäåo`ke - ¥¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¨

,dliap alg iabléâìôéî÷ àäa.ewlgp df xaca ±éìéìbä éñBé éaø §¨¨¦§§¦©¦¥©§¦¦
,øáñyäìéáð äøzeäLk,d`pdaàéädnvr,äøzeäxyad xnelk ¨©§¤§¨§¥¨¦§¨

la` ,dlydãéâå daìç,dly dypd cibe -eøzeä àìdf llka ¤§¨§¦¨Ÿ§
mikixv oi` s` df mrhne ,xya miaygp md oi`y oeik ,d`pda

,dliap z`neha `nhn epi` algy xnel weqtåjgxk lrék §¦
éøèöéààø÷ Clkl dyri' dliap alga weqtd z` jixvy dn - ¦§§¦§¨

,'dk`lnàúàc àeä äàðä øzéäì.d`pda exizdl `a `ed -éaøå §¤¥£¨¨©£¨§©¦
,øáñ àáé÷òyäìéáð äøzeäLks` ,d`pdaeøzeä énð dãéâå daìç £¦¨¨©§¤§¨§¥¨¤§¨§¦¨©¦§

xizdl cenil mikixv oi`e ,xya llka cibe alg s`y itl ,dnr
dliapd z` dxezd dxizdy dn llka `edy ,d`pda alg

,d`pdaéøèöéà éëåàø÷ Clkl dyri' weqtd z` jixvy dne - §¦¦§§¦§¨
,'dk`lnìoipräøäèå äàîeèdide xya llka algy oeik ,jxvp §§¨§¨¢¨

ea oi` dliap algy xnel aezkd `ae ,`nh `edy xnel mewn
.llk dliap z`neh

:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax ly ezhiy lr dywn `xnbd
ezhiyléìéìbä éñBé éaøxya miaeyg mpi` cibe algy xaeqd ©¦¥©§¦¦

mpn` ,d`pda dliap dxezd dxizdy dna millkp mpi`eïçkLà©§§¨
äàðäa àðîçø dééøLc áìçd`pda alg dxezd dxizdy ep`vn ± ¥¤§©§¥©£¨¨©£¨¨

,'dk`ln lkl' weqtaãéb àlàxen`d 'elk`i `l' oeyldy dypd ¤¨¦
,d`pda aezkd exizdy ep`vn `le ,d`pd xeqi` mb llek ,ea

m`dàîéðxaeq ililbd iqei iaxyøeñàc.d`pda ¥¨§¨
,xaca zeaeyz izy :`xnbd dperàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨

ililbd iqei iax zrcly ,xen`øeñàc énð éëäciby oicd ok ok` - ¨¦©¦§¨
e .d`pda xeq` dypdàîéà úéòaéàote`a xen` dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

e ,d`pda xzen dypd ciby xaeq ililbd iqei iaxy ,xg`dì éúééî©§¥¨
,df xzid cnel `ede -øîBçå ì÷a.algnáìç äîexengdLeðòL §©¨¤©¥¤¤¨

úøkmewn lkn ,ezlik` lrãéb ,äàðäa øzeîlwdLeðò BðéàL ¨¥¨©£¨¨¦¤¥¨
úøk,ezlik` lrïkL ìk àì.d`pda xzen `edy ¨¥Ÿ¨¤¥

lirl(:ak)itl ,d`pda xeq` dypd ciby oerny iax zrc `aed
mrh ozepa oiciba oi`y xg`n dliap ly xzidd llka xzed `ly
cnel epi` recn zyxtn `xnbd .xya aygp dypd cib oi`e

:`xnbd zxne` .algn xnege lwa exizdløñàc ïBòîL éaøåcib §©¦¦§§¨©
c meyn ,algn xnege lwa exizdl cnl `l ,d`pda dypdàkéà¦¨

Cøôéîì,jextl yi -ïkL áìçl äîy `lew ea ep`vnBììkî øzeä §¦§©©§¥¤¤¥©¦§¨
xzed xeq` algy llkdy -äiç ìöàdnda alg wxy ,dlik`a ¥¤©¨

,xq`pøîàzxizdl dfn cnlz m`d -ãéâa`xneg ea ep`vny Ÿ©§¦
äiç ìöà Bììkî øzeä àlLoia ea dwlig dxezdy ep`vn `ly - ¤Ÿ©¦§¨¥¤©¨

xeng dypd cib d`pd xeqi` iabl s`y okzi ok m`e ,digl dnda
.algn xzei

:`xnbd zxne`Cãéàå,`kxit df oi`y xaeq ililbd iqei iaxe ± §¦¨
,'dk`ln lkl' weqtdy itlïðéøîà÷ äîäáadnda ly alga - ¦§¥¨¨¨§¦©

e ,xaicéøzLéà àì úäéî äîäáaxzed `l mipt lk lr dndaae ± ¦§¥¨¦©Ÿ¦§§¦
.dypd cibn alg xzei xeng dlv`e ,alg

.eda` iax zrcl diwfg zrc oia dkldl lcadd dn dpc `xnbd
:`xnbd zl`eyéãkîixd -eäðéáúBàéàø÷ éðä ìklr epiywd - ¦§¦§¦§¨¨¥§¨¥

ep`vne 'lk`z `l' mda xn`py miweqt mze` lkn eda` iax
,d`pda mixzen mdyeäðépLålkay ,eda` iax mze` uxize ± §©¦§

mixzen md diwfg zrcle ,exizdl d`ay dyxc yi mdn cg`
xeq`l dlik` xeqi` ly aezkd zernyna oi`y meyn d`pda
xingn eda` iaxy cg` dlik` xeqi` elit` ep`vn `le ,d`pda

y `vnpe .exizn diwfge d`pda exqe`e eaéàîa eäáà éaøå äi÷æç¦§¦¨§©¦£¨§©
éâéìtwx `ld ,ewlgp dna -ïðaøc àaélàå çñta õîçaitl - §¦¦§¨¥©¤©§©¦¨§©¨¨

xeq` `edy mixaeqe ililbd iqei iax lr miwlegd minkg zrc
oke ,d`pdaìkä éøáãc àaélàå ,ì÷ñpä øBLaoi`y ,lkd zrcl - §©¦§¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ

,mxeqi`l xewnd dn ewlgpe ,d`pda xeq` `edy jk lr wleg
y'ìëàé àì'î déì ÷éôð äi÷æçdidi `ly ezernyny ,mda xen`d ¦§¦¨¨¦¥¦Ÿ¥¨¥

.d`pd xeqi` epiide ,dlik` xzid ea jldéì ÷éôð eäáà éaøå- §©¦£¨¨¦¥
mz`pd xeqi` el `viäìéápîdliapa aezkd jxvedy dnn - ¦§¥¨

mewn lkay micnel dfne ,ixkpl dxikne xbl dpizp xizdl
jl hxtiy cr ,d`pd xeqi` mb llkp dlik`a dxezd dxq`y

,zeywdl yi ok m` .mixzen mdy aezkdéãkî[ixd-]øîì ïéa ¦§¦¥§©
øîì ïéáelwqpd xeye ung ,eda` iaxl oiae diwfgl oia ±ïéøeñà ¥§©£¦
,äàðäaok m`eäééðéa éàî.dkldl mdipia lcadd dn ± ©£¨¨©¥©§

:`xnbd daiyneäééðéa àkéàoica ,mdipia welig yi -ïéleç ¦¨¥©§¦
äøæòa eèçLpLxbl' dliapa xn`pd eixacly ,dcedi iax zhiyl ¤¦§£¨£¨¨

,mazkk mixacd ,'ixkpl xekn e` dlk`e dpzz jixrya xy`
,ixkpl xeknle ayez xbl dliap zzl `l` dxez dxizd `ly
dlik` ixeqi` lky dliapn micnel oi` ezhiy itle .jtidl `le
`le xbl xeknl oi`y etebl aezkd jxvp ixdy ,d`pda mixeq`

.iebl zzl,øáñ äi÷æçoeyldy'ìëàé àì'xeyae unga xn`py ¦§¦¨¨©Ÿ¥¨¥
`a ,lwqpdéðä éèeòîìdne ,d`pda mxqe`le mze` hrnl ± §©¥¨¥

zaiz ,'FzF` oEkilWY alMl' dtixha xn`py'BúBà'd`aéèeòîì ©¤¤©§¦§©¥
la` ,alkl ekilydl xzene d`pda xzen dtixh wxyïéleç¦

äøæòa eèçLpLla` .d`pda xeq`,øáñ eäáà éaøxn`pd'BúBà' ¤¦§£¨£¨¨©¦£¨¨©
e ,d`pda xzen dlik`a xq`py dtixh wxy xnel `aéðä éèeòîì§©¥¨¥

mb mixeq`y ,dlik`a dxeza exq`py lwqpd xeye ung hrnl ±
,d`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy xnel xewn oi`e .d`pda

eäøæòa eèçLpL ïéleç,d`pda mixeq`deäðéð àúééøBàc åàìoi` - ¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦§
.dxezd on mxeqi`

lwqpd xeye gqta ungy xewnl zxg` dhiy d`ian `xnbd
:d`pda mixeq`ïðaøî àeää áéúéminkgdn cg` ayi ±dén÷ ¨¦©¥©¨¨©¥

[iptl-]déîMî øîà÷å áéúéå ,éðîçð øa ìàeîL éaøcxn`e ayie - §©¦§¥©©§¨¦§¨¦§¨¨©¦§¥
enynéåì ïa òLBäé éaøc.mi`ad mixackïéøeqéà ìëì ïépî §©¦§ª©¤¥¦¦©¦§¨¦¦

éëéä éëc ,äøBzaL[myky-]énð éëä ,äìéëàa ïéøeñàc[ok enk-] ¤©¨§¦¥¦©£¦©£¦¨¨¦©¦
eäéð éàîe ,äàðäa ïéøeñàcenll epl yiy el` mixeqi` md dne - £¦©£¨¨©¦

,d`pda s` mixeq`y.ì÷ñpä øBLå çñta õîç̈¥©¤©§©¦§¨
ike :eilr ddnze ,iel oa ryedi iax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

le`yl yiïépî,d`pda mixeq` mdydéì ÷etézyi `ld - ¦©¦¦¥
ok cenllîmda xn`py dn,'ìëàé àì',d`pd xeqi` ezernyny ¦Ÿ¥¨¥

ixack xaeq epi` iel oa ryedi iax :`xnbd zvxzn .diwfg ixack
oeylde ,diwfg'ìëàé àì'wx,déì òîLî äìéëà øeqéàla`øeqéà Ÿ¥¨¥¦£¦¨©§©¥¦

.déì òîLî àì äàðä£¨¨Ÿ©§©¥
:`xnbd dywn cerdéì ÷etézmixeq` mdy cenll yi `ld - ¦¥

d`pdaäìéápîxbl dliap zzl xizdl dxezd dkxvedy dnn - ¦§¥¨
itk ,d`pda s` mixeq` dlik` ixeqi` x`yy gken ,iebl exknle
iax :`xnbd zvxzn .xi`n iax zrc itl eda` iax cnl oky

iel oa ryediíéøác øîàc ,äãeäé éaøk dì øáñdliapa exn`py ¨©¨§©¦§¨§¨©§¨¦
md,ïáúëkoi`e ,ixkpl dpizpe xbl dxikn xeq`l aezkd `ae ¦§¨¨

.d`pda mixeq` dlik` ixeqi` x`yy jkn micnel
:dywne `xnbd zxfegéàiel oa ryedi iax,äãeäé éaøk dì øáñ ¦¨©¨§©¦§¨

déì ÷etézd`pda mixeq` mdy cenll yi `ld -à÷ôðc àëéäî ¦¥¥¥¨§¨§¨
äãeäé éaøì déì,eda` iax zrc itl dcedi iax jk cnly okidn - ¥§©¦§¨
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc migqt(iyily meil)

íàådf weqtäìéëàì ïéðò Bðéàpcnll jixv oi` -mixeq` mdy e §¦¥¦§¨©£¦¨
,mpica azkp xak mzlik` xeqi`y ,dlik`aøeqéàì ïéðò eäðz§¥¦§¨§¦

äàðä.el` mixeqi`aéà,xn`z m`e -ïàk äîz`hgay myk - £¨¨¦©¨
dpic dnipt dnc `aedyäøBzaL ïéøeqéà ìk óà ,äôéøNa¦§¥¨©¨¦¦¤©¨

mpic didi ,d`pda mxqe`l dpnn micnlpd.äôéøNajl yi ¦§¥¨
oky ,jk df oi`y cenllàø÷ øîà,z`hgaLãwa''ebeLàa ¨©§¨©Ÿ¤¨¥

,'óøOzy xeqi` `weecy hrnl `aeLãwaepicìk ïéàå ,äôéøNa ¦¨¥©Ÿ¤¦§¥¨§¥¨
.äôéøNa äøBzaL ïéøeqéà¦¦¤©¨¦§¥¨

ef dyxc eipta xn`y mkg eze`l dywd ipngp xa l`eny iax
:iel oa ryedi iax ly enynéàäå,df weqt ike -Lãwa''ebeLàa §©©Ÿ¤¨¥

àúàc àeä éëäì ,'óøOzixd ,`a `ed df xac epcnll ±äéòaéî éà ¦¨¥§¨¦©£¨©¦¨¥
ïBòîL éaøãëì déì.oerny iax epnn yxcy dnl jxvp df weqt - ¥§¦§©¦¦§

,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcxn`py dnLãwa''ebeãnéì ,'óøOz Làa §©§¨©¦¦§¥©Ÿ¤¨¥¦¨¥¦¥
úàhç ìòdleqtLãwa dúBà ïéôøBOLjezay oycd ziaa - ©©¨¤§¦¨©Ÿ¤

.dxfrdBæ àlà éì ïéàå[dleqt z`hg-]ãáìa,ycewa ztxypy §¥¦¤¨¦§¨
éìeñtx`yå íéLã÷ éLã÷okíél÷ íéLã÷ éøeîà,e`nhpyïépî §¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦©¦¦©¦

,ycewa `ed mztixy oic mda mbyìëå' ,øîBì ãeîìz'ebeLãwa ©§©§¨©Ÿ¤
'ebe,'óøOz Làa,ycewa lke' weqta xn`p eli`k miyxece ¨¥¦¨¥

e` mzxhwd mewny miycwd ileqt lk epiide ,'sxyi y`a ycewa
`a df weqt ok m`e .ycewa `ed mztixy s` ,ycewa mzlik`

.ycewa dtixy miperh mileqt miycw lky epcnll etebl
xewn `iane ipngp xa l`eny iax ly eziiyew z` laiw mkgd

:lwqpd xeyne gqta ungn d`pd xeqi`l xg`déì øîàeze` ¨©¥
ok` ,ipngp xa l`eny iaxl mkgøîà÷ àø÷ éàäî Caø ïúðBé éaø©¦¨¨©¨¥©§¨¨¨©

dìlwqpd xeye gqta ungy cnl jenqa `aeiy df weqtn - ¨
ini zraya `aedy minlyd li`a xn`py ,d`pda mixeq`

mi`elind(cl hk zeny),lnä øNaî øúeé íàå'ãò íçlä ïîe íéàe §¦¦¨¥¦§©©¦¦¦©¤¤©
'åâå ø÷aä.'lk`i `l W`A xzFPd z` YtxUeøîBì ãeîìz ïéàL- ©Ÿ¤§¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¤¥©§©

y xzepa epcnll jixv aezkd oi`,'ìëàé àì',jenqa x`eaiy itk Ÿ¥¨¥
déôeâì ïéðò Bðéà íà .'ìëàé àì' øîBì ãeîìz äîeoic z` epcnll ©©§©Ÿ¥¨¥¦¥¦§¨§¥

,dlik`a xeq`y xzepdàäcxak,'Làa øúBpä úà zôøNå' áéúk §¨§¦§¨©§¨¤©¨¨¥
,dlik` oic ea oi`y gken dtixy oerh `edy dfneïéðò eäðz§¥¦§¨

ìäøBzaL ïéøeqéà øàL,mzlik`a xeqi` xn`py el minecd ¦§¨¦¦¤©¨
.lwqpd xeye gqta ung epiideì ïéðò Bðéà íàåmze` xeq` §¦¥¦§¨§

a,äìéëà,mpica mzlik` xeqi` azkp xak ixdyïéðò eäðzcenll £¦¨§¥¦§¨
o`knäàðä øeqéàì.lwqpd xeye gqta ung lyéà,xn`z m`e - §¦£¨¨¦

,xzepn d`pdd xeqi` z` micnly xg`nïàk äîepic xzepa ©¨
äøBzaL ïéøeqéà ìk óà ,äôéøNampic didi ,xzepn micnely ¦§¥¨©¨¦¦¤©¨

.äôéøNaixdy ,ok xacd oi`y cenll jl yizôøNå' àø÷ øîà ¦§¥¨¨©§¨§¨©§¨
,'øúBpä úàweqtd aezkiy ic did ixdy ,zxzein 'xzepd' zaize ¤©¨

`weecy hrnl `ae ,'y`a eztxye'ôéøNa øúBðïéøeqéà ìk ïéàå ,ä ¨¦§¥¨§¥¨¦¦
.äôéøNa äøBzaL¤©¨¦§¥¨

xn`y ef dyxc lr s` mkg eze`l dywd ipngp xa l`eny iax
:eax ozpei iax ly enynéàäå,df weqt ike -àeä éëäì ,'ìëàé àì' §©Ÿ¥¨¥§¨¦

øæòìà éaøãëì déì éòaéî éàä ,àúàceze` mikixv df weqt ixd - ©£¨©¦¨¥¥§¦§©¦¤§¨¨
.xfrl` iax epnn yxcy dnl,øæòìà éaø øîàcxzepa xn`p §¨©©¦¤§¨¨

(my zeny),'àeä Lã÷ ék ìëàé àì',mixzein '`ed ycw ik' milinde Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤
y epcnll aezkd `aeìeñt LãwaL ìkmiycw iycw lk ± ¨¤©Ÿ¤¨

,elqtpy.Búìéëà ìò äNòú àì ïzéì áeúkä àaweqt oi` ok m`e ¨©¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨
.d`pda mixeq` lwqpd xeye gqta ungy cenll xzein df

zxfege ,xzep iabl 'lk`i `l' xen`dn cenild z` dzgc `xnbd
:miptl dnc `aedy z`hga xn`py weqtdn cenild z` yxtl

íìBòì ,ééaà øîàd`pda lwqpd xeye gqta ung xeq`l xewnd ¨©©©¥§¨
`edàn÷ àøwîoa ryedi iax mya epyxcy oey`xd weqtdn - ¦§¨©¨
,ielCetéàåoi`y ,enya `aedy dnn dyxcd z` jetdl yie ± §¥

x`yy epcnll jxvp df ixdy ,'sxyi y`a' xn`py dnn miyxec
xn`y dnn yexcl yi `l` ,ycewa dtixy miperh miycw ileqt

,'lk`z `l' aezkdáBzëéìcwx weqtdéòa àìå ,'óøOz Làa' §¦§¨¥¦¨¥§Ÿ¨¥
aezkl,'ìëàú àì'cei `linn dtixy dperh `id m` ixdymir Ÿ¥¨¥

`l` .dlik`a dxeq`y ep`Bðéà íà ,'ìëàú àì' øîBì ãeîìz äî©©§©Ÿ¥¨¥¦¥

Bôeâì ïéðò,dzlik` xeqi` lr cnlldéì à÷ôðcepl `veiy - ¦§¨§§¨§¨¥
dzlik`a e`l xeqi`øæòìà éaøcîxfrl` iax yxcy dnn - ¦§©¦¤§¨¨

mileqt miycw lky ,'`ed ycw ik lk`i `l' xzep lr xen`dn
,mzlik`a e`l yiïéðò eäðzepnn cenlläøBzaL ïéøeqéà ìëì §¥¦§¨§¨¦¦¤©¨

xeye gqta ung epiidc ,mzlik`a xeqi` mda xn`py el minecd
.lwqpdïéðò Bðéà íàåepnn cenll 'lk`i `l' aezkd lyäìéëàì §¦¥¦§¨©£¦¨

,mpica mxeqi` azkp xak ixdy ,dlik`a mze` xeq`l -eäðz§¥
éà .äàðä øeqéàì ïéðòxeqi` z` micnly xg`n ,xn`z m`e - ¦§¨§¦£¨¨¦

ok m` ,z`hgn d`pddïàk äîdpic z`hgaìk óà ,äôéøNa ©¨¦§¥¨©¨
äøBzaL ïéøeqéàmpic didi dpnn epcnly.äôéøNacenll jl yi ¦¦¤©¨¦§¥¨

oky ,jk df oi`yàø÷ øîàz` YtxUe','øúBpä'xzepd' zaize ¨©§¨§¨©§¨¤©¨
,hrnl `ae ,'y`a eztxye' weqtd aezkiy ic did ixdy ,zxzein

`weecy,äôéøNa øúBpäel minecd miycw ileqt x`y oke ©¨¦§¥¨
,ycewa dtixy miperhy.äôéøNa äøBzaL ïéøeqéà ìk ïéàå§¥¨¦¦¤©¨¦§¥¨

:iia` ixac lr `iyew d`ian `xnbd,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥
àîéàå,xen`e -àúàc àeä déôeâì åàì déì éãeçéìaezkd `ay ± §¥¨§©¥¥¨§¥©£¨

lr ewliy ick ,dnipt dnc `aedy z`hgl envr ipta e`l cgiil
,jk lr cgein e`l mikixve .dzlik`éàcdzlik` xeqi` lk §¦

cnlpøæòìà éaøcî'lk`i `l' aezkdn xfrl` iax yxcy dnn - ¦§©¦¤§¨¨
y `ed llkd oky ,jk lr miwel oi` ,xzep iabl xen`dïé÷Bì ïéà¥¦

,úBììëaM åàì ìòoi` ,mixac dnk ea milelky e`l lky xnelk ©¨¤¦§¨
z` llek ,'`ed ycw ik lk`i `l' ly e`ld o`k s`e .eilr miwel
weqtd jxvp okle ,eilr miwel oi`e ,mileqtd miycwd ibeq lk
e`l yiy cnll ,miptl dnc qpkpy z`hg xya lr 'lk`z `l'
weqtdn cenll oi` ok m`e .eilr ewliy ick ,ezlik` lr cxtp

.d`pda mixeq` lwqpd xeye gqta ungy
xg` xewn `ian `ed iia` ly ecenil z` dgc `tt axy xg`n

:d`pda mixeq` lwqpd xeye gqta ungy cenlláø øîà àlà¤¨¨©©
àëäî ,àttxeyae gqta unga d`pd xeqi` cenll yi o`kn - ¨¨¥¨¨

`nhpy miycw xya iabl xn`py ,lwqpd(hi f `xwie),øLà øNaäå'§©¨¨£¤
øîBì ãeîìz ïéàL .'óøOé Làa ,ìëàé àì àîè ìëa òbéoi` - ¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥¤¥©§©

epcnll jixv aezkd'ìëàé àì'e ,jenqa x`eaiy mrhdnäî Ÿ¥¨¥©
Bôeâì ïéðò Bðéà íà ,'ìëàé àì' øîBì ãeîìzmiycw xya lr cnll ©§©Ÿ¥¨¥¦¥¦§¨§

,elk`l xeq`y `nhpydéì à÷ôð àäczlik` xeqi` epl `vi - §¨¨§¨¥
`nhpy miycw xyaøNònî øîBçå ìwîipyìwä.epnnäîe ¦©¨¤¦©£¥©©©

øNòîipyäøîà ,ìwäd eaäøBz(ci ek mixac)epnî ézøòá àì' ©£¥©©¨§¨¨Ÿ¦©§¦¦¤
,'àîèa,`nh `edyk eze` lek`l xeq`y ixdLã÷ øNadøeîç §¨¥§©Ÿ¤¨

,ipy xyrnnïkL ìk àìm`e .`nh `edyk dlik`a xeq` `edy Ÿ¨¤¥
.xzein 'lk`i `l' ok

:zegcl `xnbd dqpnàîéz éëåxnel aezkd jixvy ,xn`z m`e ± §¦¥¨
y meyn ,`nhpy ycew xya zlik` lr xeqi`ïécä ïî ïéøéäæî ïéà¥©§¦¦¦©¦

.xnege lwn eilr zewll ick e`l xeqi`l dxdf` micnel oi` -
,xnege lwdn `l `ed xyrnn miycw lr cenild :`xnbd dgec

`l`àeä àLéwä,xyrnl miycw eywed -áéúëc(fi ai mixac)àì' ¤¥¨¦§¦Ÿ
éøòLa ìBëàì ìëeúðâc øNòî EEø÷a úBøBëáe Eøäöéå ELBøéz E ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§¦§§¦§¨¤§§¨§

'åâåaezkd yiwdy ixd .'Lizacpe xCY xW` Lixcp lke Lp`ve§Ÿ¤§¨§¨¤£¤¦Ÿ§¦§Ÿ¤
ywidne ,minly oaxw epiidc ,acp e` xcpy oaxwl ipy xyrndf

enk ,`nh ipy xyrn zlik`a e`l xeqi` yiy myky cenll yi
ok m`e ,`nh ycew xya zlik`a e`l xeqi` yi okãeîìz äî©©§

øîBì`nhpy ycew xyaaeäðz ,Bôeâì ïéðò Bðéà íà .'ìëàé àì' ©Ÿ¥¨¥¦¥¦§¨§§¥
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ïéðò åðéà íàåmxqe`l Ð,dxeza dcn ef .aizk ediiteba dlik` xeqi` `dc ,dlik`a

etebl jxved `ly xaczecnd lke .xg` xacl xac cenlze ,xg` oiprl oipr edpz Ð

.ipiqn dynl dkldúàèç ìò ãîéìdztixyy dleqt Ðdpde"nc .dxfra ycwa"sxey

.okid dztixy mewn opirny ded `léìåñôdlere dgpn oebk ,miycw iycw x`y lk Ð

`ly dgpne ,onc jtypy e` ,e`nhpy my`e

xhwp.e`nhpy milw miycw ixeni`e ,dvnew

ozvigny ,ipd hwp `wece.dxfrd zneg jeza

ileqt la`ozlik`y ,milw miycw xyalka

xird.od dxfrl ueg ,elqtp m` ,oztixy s` Ð

:(`,hn migqt) "oixaer el`"a opz inp ikde

did mye .dxfrl ueg epiide ,dxiad iptl otxey

leah" wxta migafa yxetn oke ,jkl oycd zia

.(a,cw) "meiäéì øîàiaxl opaxn `edd Ð

iax :`iyew i`d dil iyw`c ,ipngp xa l`eny

lkl d`pd xeqi` iziin ded `l inp jax ozpei

oixeqi`,"sxyz y`a ycwa"ndil iranc

`xw i`dn `l` ,dxfra sxyzy zxn`ckl

.edl xn`úôøùå áéúë àäãxa e`l :`nl` Ð

.`ed dlik`ïéøåñéà ìëìxn`py ,oznbec Ð

.ozlik`a e`l odaäìéëàì ïéðò åðéà íàåÐ

oipr edpz ,aizk ediiteba `dc.d`pdløîà
øúåðäå àø÷eztxye azknl dil dedc Ð

.y`aøæòìà éáøãëì äéì éòáéî`l ozil Ð

i`c .dyrz"ztxye"ndia opirci ded `l Ð

.zewlnl e`l xeqi`ùãå÷áù ìëìåñôÐ

x`y lr zeaxl ,dxizi "`ed ycew ik" :aizkcn

`veie lebit oebk ,e`la miycw iycw ileqt

jtype.encàî÷ àø÷îe`le ."z`hg lke" Ð

sxyiy xnel jixhvi`c ,"sxyz y`a"n

,sxyz y`a aezkil "lk`z `l"n `l` ,dxfra

ol `wtp `linne ,`ed dlik` xa e`l :`nl`

witnc ,xfrl` iaxc `dn e`l xeqi` inp dia

.miycw ileqt lk "`ed ycew ik lk`i `l"n

úåììëáù åàìllkpy ,df oebk Ðoileqtd lk

.cgiéúøòá àìzenaia dia ol `wtp dxdf` Ð

"lxrd"a.(a,br).ïéøéäæî ïéà.xnege lw oicn

envrn xnege lw oc mc`y it lr s`dpi` Ð

.ol `wtp (a,d) zekn zkqna .e`ll dxdf`

àåä àù÷éäjixcp" ywzi`c ,xnege lw e`le Ð

,"jizeacpeaizkc ,obc xyrnl ,minly epiidc

."`nha epnn izxra `l" :diaiziizedpin ol

izxra `le" .d`neha elk`i `l miycw s`c

ieciec ab lr s` ,"`nha epnn,`ed `nlra

e`l epi`ee`l xeqi` dia ol `wtp `d Ð

lkez `l"c `xw i`dn "lxrd"a zenaia

ileqta ,xne` `ed oldle ,"jixrya lek`l

ectpy miycwendmixac)jixrya" :(eh

"eicgi xedhde `nhd eplk`zxedhe `nh Ð

xya z`neh o`k yi ,zg` dxrwa oilke`

i`xyc jixrya `edd ,miycwe xyrn iab `pngx xn` `we .`nhl sebd z`nehe ,xedhloiycwend ileqta ,mzd d`neh dia jl.lk`z `l `kd Ðàúéèåô ìëà.mind uxy Ð

òáøà ä÷åìmivwya mipdk zxeza miaezk oie`l ipye .dxez dpyna cge ,`xwie xtq `edc ,mipdk zxeza mind uxya e`l cg Ðuxyd lka mkizeytp z` evwyz `l" mzq

"uxeyd`l"ee`nhzux`d uxy oiae mind uxy oia rnyne ,ux`d lr aizk `l `kde ."oda.rax` ixd Ðäìîð.ux`d uxy `edy Ðùîç ä÷åìcge ,mivxy mzqc ixz ipd Ð

`l ux`d lr uxeyd uxyd lkl" cge ,"lk`i `l `ed uwy ux`d lr uxeyd uxyd lke"melk`z`le" cge ,"md uwy ike`nhzuxyd lka mkizeytp z`ynexd."ux`d lr
äòøéö

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

íàåaizk `dc ?dlik` xeqi`a dinwe`l ivn ikidc ,xity iz` `l Ð dlik`l oipr epi`

.!"sxyz y`a"àäuinn xfril` epiax axd dywd Ð zellkay e`l lr oiwel oi`

`de ?i`n`e ,oiweld llka ded lebite xzepc e`lc ,xn` (`,bi zekn) "oiweld od el`"ac

y`a xzepd z` ztxye" :aizkc ,`icda yxetny xzep iablc :uxize !`ed zellkay e`l

"`ed ycw ik lk`i `le`l aiyg `l Ð

j` .xzepn oer oer opixnb inp lebite zellkay

xf iab (`,gi a,fi) zeknc `xza wxtac :dyw

iwlile :jixt ,yng dwel dwixf iptl dler lk`y
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?`ed zellkay e`l `de ,`iyewíàoipr epi`

:xn`z m`e Ð xyrnn xnege lwa iz`c etebl

wxta opixn`ck ,ycewa iriaxl jixhvi` `de

(`,hi) `nw"lk`i `l" aezkil `lc :xnel yie !

.sxyi `l`àùé÷äixw i`n` :dniz Ð `ed

`icda aizk ycewc dil wetiz ?`yiwd dil
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jixvc :xnel yie !`xw i`dn sili inp xyrnl
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משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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äòøéödilr siqene ,oie`l yng el` da yie ,ux`d lr zvxey mbe ,`id serd uxy Ð

(ci) dxez dpyna serd uxyc e`luxy ."elk`i `l mkl `ed `nh serd uxy lke" Ð

oeyl Ðyegxdige dnda oi`e .d`xp epi`e ,reprpeoideabdjkld ,uxy llka ux`d on

eidz miyecwa aizkc 'ebe "serae dndaa mkizeytp z` evwyz `l",oipnd on epi` Ð

.aizk mivxya e`lcéì äîì øùáäå`zyd Ð

epi` m`l `l` ,`z` ditebl e`l `xw zxn`c

,"lk`i `l `nh lka rbi xy`e" gpiz ,oipr

dpeale mivr zeaxl :ipyne ?il dnl "xyade"

.`ed `lke` e`lc ab lr s`e ,d`neh lawl

éì äîì ìëàé øåäè ìë øùáäå"xyade" Ð

"xya lk`i xedh lk" eli`c .dil `iran dxizi

lk`i xedh lk" :(a,dk) zegpna dil yixc

'ebe "xya lk`z xy` ytpde ,xyaxzipd Ð

xya `vi ,d`neh meyn eilr oiaiig oixedhl

`yixa oia :xg` oeyl .mc zwixf iptl `nhpy

.dil dirain `xizi 'e ,`tiqa oiaúà úåáøì
ïéøåîéàäxedh olk`e ,e`nhp m`y ÐÐ

zexfc e`l :oie`l ipy meyn odilr xeariyÐ

mlv` xf odkd s`y.xya z`nehc e`le Ð

lirlc`exyade ,lk`i `l :xn`w ikde ,i`w

`nhpy inp.lk`i `l Ð'äì øùà`xw Ð

minlyd gafn" azknl dil dedc ,`ed dxizi

'dl xy`" aizke ,"eilr ez`nehe"s` zeaxl Ð

d`neha elk` m`y ,'dl axwd xyayepr Ð

i`de ,ixii` sebd z`neha mzd :ipyne .zxk

zia" wxta migafa dl opinwen "eilr ez`nehe"

.xacn aezkd sebd z`neha (a,bn) "i`ny

e`nhpyk ,xya z`neh zxdf`l edpiax `kde

`kil `kde .odilr xdfen `diy xedh `ede md

wxta migafa zxkn hrni`c ,e`l `l` zxk

."i`ny zia"ïúìéëà êøã àìà` Ðok m` `l

.ozlik` jxc olk`éøîàã àëéàiaxc `d Ð

eda`d`pd` Ð,xnzi`jpd`e.d`pda ixiq`c

áìçdxrada `l` ez`pd jxc oi` Ðgeynle

.ig alg lke` oky lke ,d`etxl `le ,zexerïéà
'åë íéòáøàä úà ïéâôåñ,i`w oiwyn iab Ð

zexit in lk oi`c ,xn`we .zenexz zkqna

z` oibteq oi` .cala el` `l` ,oiwyn oiiexw

meyn ,dlxr ly zexit in mey lr mirax`d

edlekac.el` `l` `ed oz`pd jxck `ly

éøôá ïðéòîùà éà àîìùáàôåâlik` i`c Ð

oiwqxt` e` mifeb` lyiay oebk ,ekxck `ly

.aiign `lc opirny`e ,olk`eøéôùopirny Ð

la` .ozlik` jxck `l` oiwel oi`c dpin

xehtc `nrh ,`zyd.lk` ixt e`lc meyn Ð

íøëä éàìëmixac) aizk Ðycwz ot" :(ak

dpdz `l :rnync ,"d`lnd`l` epnn

.eptxyzote.`ed e`l Ðøåñà àåäùÐ

.dlik`aäøéáò äá äãáòð àìù äìøòÐ

.dzerihpaäãáòðù áìçá øùáäøéáò åáÐ

."lyaz `l" e`l lr eilr xare ,elyiayk
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äòøéömkizeytp z` evwyz l`" :miyecwa aizkc `dc :qxhpewd yxit Ð yy dwel

'ebe "dnc`d yenxz xy` serae dndaa`lc ixiin milecbac ,dil aiyg `l Ð

.ephw iptn evexiy ici lr `l` d`xp epi`e ,ux`a cp `edy xac uxy oeyle ,uxy aizk

"zynexd dig lke" :opiyxc (a,hp oixcdpq) "zezin rax`" wxtac :dywe.ygpd df Ð

,ygp enk ygexd xaca inp ded dyinxc rnyn

awri epiax axd uxize .epegb lr jledy

,mivxy dpenya ixii` `xw `eddc :y"pilxe`c

:(mye a,fh) "gafn iycw" wxta dlirna opixn`c

`tiqa aizkc ,aezkd xaic jnn milcaena

"`nhl mkl izlcad xy`" `xwcepiide Ð

.mi`nh ody ,mivxy dpenyúåáøìz`

oiaiig oi` `pin` jzrc `wlqc Ð mixeni`d

opiyxce ,mixzip oi`e li`ed d`neh meyn mdilr

xzipd (a,dk) "dgpnd z` unewd" wxta zegpna

ikdl .d`neh meyn mdilr miaiig mixedhl

wxta dlirnac :dyw edin .edpiieaxl jixhvi`

lka "axwi xy`"n mzdyixc (a,i) "serd z`hg"

lke mixeni` mzd silie ,xacn aezkd miycwd

:uxiz oeyny epiaxe .mixedhl xzip oi`y

`ai `lc `pin` jzrc `wlqc ,iieaxl jixhvi`c

.alg xeqi` lr legie d`neh xeqi`

èøôcib"a xn`c `de Ð ig alg lke`l

diga ,dxedh xetv lk` :(a,aw oileg) "dypdÐ

dzzina ,`edy lka`edy ser ip`y !zifka Ð

`de .ez`pd jxck aiyge ,`vne`l ifge ,jx

elyay mc :(`,`k zegpn) "dax unewd"a xn`c

dtwd :`ipzc `dn iia` jixte .eilr xaer epi`

ernbe algd z` dgndy e` ,elk`e mcd z`Ð

dtwdy o`ke ,xe`a dtwdy o`k :ipyne .aiig

`ziixady xnel jixv `kdc jd itle .dnga

algd z`e dnga mcd z` dtwd .ipzw miccvl

dnga i`c .xe`a.xehte ,`ed ig Ðàìà`kd

:wgvi epiaxl dniz Ð `ed `nlra drifc meyn

`xwn sili (mye `,`kw oileg) "ahexde xerd"ac

d lr `l` dlxr meyn aiig oi`cmizifn `vei

mixekae ,mixekan ixt ixt dlxr xnbc ,miapre

,ok m` .xdvie yexiz aizk dnexzae ,dnexzn

?`ed `nlra drif `kd xninl jixhvi` i`n`

ixt ixt mzd slinl jixhvi`c `dc :xnel yie

mixekan,jixhvi` oiwyn x`y ihernl e`l Ð

aygil did `l xdvie yexiz elit` oicd onc

.`kd opixn`ck ,`ed `nlra drifc ixt oiwynl

yexiz ly dwyn aeygpy slinl jixhvi` mzde

xn`c `d xity iz` `zyde .ixtd enk xdvie

`ed `nrh i`dnc ,`ed `nlra drifc oizrnya

i`n` :dniz ,edin .ixtk epi` dwync opirnyc

xwirk mrh `de ?`ed `nlra drifc xn`

!`ziixe`cúøîàikid :dniz Ð xnege lw

slipc ?dey dxfbn iwet`l xnege lw mil`

enk d`pda xq`z `ly dey dxfba dliapn

`ki` (`,fhw oileg) "xyad lk" wxtae ,dliap

xeq` `l alga xyac xaqe ,ikd silic `pz

.(dliapn) `le ,miycwn opixnbc xnege lw ol ilbe .dvignl ueg e`viy miycw opiyxc "dcya xya"nc ,d`pd ixeqi` inp dia aizk "ycw iyp`"c `xw `eddac :mz epiax xne`e .d`pda

epiax axd dywd ."eze` oekilyz alkl" :aizkc ,d`pd xzid `xwa `icda yxetnc meyn ,`lewl iieyw`l jzrc `wlq `kdc :xnel yie !`xnegl opiywn inp xnege lw `la :xn`z m`e

migaf) "migafd lk" wxtae (`,hn dkeq) "daxre alel" wxta dey dxfb yixc xzepc ycw `eddnc ,ycw ycwn d`pd xeqi`e ,dlik` xeqi` xzepn opitli `l i`n` :y"pilxe`c awri

.miycwn oileg oipc oi`e ,oilegn oileg oipc :inp i` .ixab` dyecw `niiwc ,cg` oipr ody opiyxc "ycw iyp`"n "yecw mr" `kdc :xnel yie .(a,gk(lirl)ìëäÐ mxkd i`lka micen

dxfra ehgypy oilega micen lkd :xn`w `lc `dxyaa micen lkd :xn`w `lc `de .`ziixe`c e`l xn`c o`n `ki`c ,cere .ol `wtp "zlk`e zgafe"nc dlik` eda aizkc meyn Ðª

alge.oicd on oixidfn oi`c meyn `ny Ðúøîà` Ð xnege lwxeya yxeg :xninl `ki`c meyn (a,ehw oileg) "xyad lk"a xn`ck ,dlxrn xnege lwa slinl ivn `l dlik` xeqi

dlik` xeqi` `xwn silic ,`zyd la` ,dlik`a exye dxiar eda dcarpc ,gikei dxt it mqege xenge.dlik`a exy edpdc ,gikez xninl `kil Ð
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äòøéö¯àkéàc àëéä ìk :déì øîà !LL ä÷Bì ¦§¨¤¥£©¥¨¥¨§¦¨
Løãîì¯øNaäå" .éøéúé éåàìa ïðéî÷Bî àìå ,ïðéLøc §¦§©¨§¦©§¨§¦©§¨¥§¥¥§©¨¨

éì änì déLéøc "ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥§¥¥¨¨¦
¯ìëàé øBäè ìk øNaäå" .äðBáìe íéöò úBaøì§©¥¦§¨§©¨¨¨¨Ÿ©

éì änì déôéñc "øNa¯ïéøeîéà .ïéøeîéà úBaøì ¨¨§¥¥¨¨¦§©¥¦¥¦
øNa ìëàz øLà Lôpäå" :àéðúc ,à÷ôð íúäî¥¨¨¨§¨§©§¨§©¤¤£¤Ÿ©¨¨

"'äì øLà íéîìMä çáfî¯!ïéøeîéàä úà úBaøì ¦¤©©§¨¦£¤©§©¤¨¥¦
óebä úàîeè íúä¯øNa úàîeè àëä ,úøëa¯ ¨¨§©©§¨¥¨¨§©¨¨

.åàìaïéøeqéà ìk :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà §¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦
éèBòîì .ïúìéëà Cøc àlà ïäéìò ïé÷Bì ïéà äøBzaL¤©¨¥¦£¥¤¤¨¤¤£¦¨¨§©¥
ìëà íàL éèBòîì :éLà øa éîéL áø øîà ?éàî©¨©©¦¦©©¦§©¥¤¦¨©
eäaà éaø øîà ,éøîàc àkéà .øeètL ,éç áìç¥¤©¤¨¦¨§¨§¦¨©©¦©¨
ïé÷Bì ïéà äøBzaL ïéøeqéà ìk :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¦¦¤©¨¥¦

.ïúàðä Cøc àlà ïäéìòáø øîà ?éàî éèBòîì £¥¤¤¨¤¤£¨¨¨§©¥©¨©©
øBL ìL áìç çépä íàL éèBòîì :éLà øa éîéL¦¦©©¦§©¥¤¦¦¦©¥¤¤
ìëBà ïkL ìëå .øeèt àeäL ,Búkî éab ìò ì÷ñpä©¦§¨©©¥©¨¤¨§¨¤¥¥
àçà áø øîà ,éîð øîzà .øeèt àeäL éç áìç¥¤©¤¨¦§©©¦¨©©©¨
áìç çépä :ïðçBé éaø øîà ,éñà áø øîà ,äéåò øa©©§¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¦¦©¥¤

Búkî éab ìò ì÷ñpä øBL ìL¯ìkL éôì ,øeèt ¤©¦§¨©©¥©¨¨§¦¤¨
.ïúàðä Cøc àlà íäéìò ïé÷Bì ïéà äøBzaL ïéøeqéà¦¦¤©¨¥¦£¥¤¤¨¤¤£¨¨¨
úà ïéâôBñ ïéà :àðéðz éîð ïðà óà ,àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨©£©©¦¨¥¨¥§¦¤
íéúéfä ïî àöBiä ìò àlà ,äìøò íeMî íéòaøàä̈©§¨¦¦¨§¨¤¨©©¥¦©¥¦
íéðBnøå íéðàz íéúezî eléàå .ãáìa íéáðòä ïîe¦¨£¨¦¦§©§¦¦¦§¥¦§¦¦

¯àîòè éàî .àì¯eäì ìéëà÷ àìc íeMî åàì Ÿ©©§¨¨¦§¨¨¨¥§
ïðéòîLà éà àîìLa :ééaà déì øîà ?ïúàðä Cøc¤¤£¨¨¨£©¥©©¥¦§¨¨¦©§©¦©

Búàðä Cøc déì ìéëà÷ àìc àôeb éøt¯.øétL §¦¨§¨¨¨¥¥¤¤£¨¨©¦
àëä àlà¯:ééaà øîà .àeä àîìòa äòéæc íeMî ¤¨¨¨¦§¥¨§¨§¨¨©©©¥

àlL eléôà ïäéìò ïé÷BlL íøkä éàìëa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¥©¤¤¤¦£¥¤£¦¤Ÿ
àîòè éàî .ïúàðä Cøãk¯eäa áéúk àìc íeMî §¤¤£¨¨¨©©§¨¦§¨§¦§

øNáì ïépî :øîBà äãeäé ïa éñéà ,éáéúéî .äìéëà£¦¨¥¦¦¦¦¤§¨¥¦©¦§¨¨
øeñà àeäL áìça¯LBã÷ íò ék" :ïàk øîàð §¨¨¤¨¤¡©¨¦©¨

äî "éì ïeéäz Lã÷ éLðàå" :ïläì øîàðå ,"äzà©¨§¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦©
øeñà ïläl¯,äìéëàa àlà éì ïéàå .øeñà ïàk óà §©¨¨©¨¨§¥¦¤¨©£¦¨

àlL äìøò äîe :øîBçå ì÷ zøîà ?ïépî äàðäa©£¨¨¦©¦¨§©§©¨¤¨¨§¨¤Ÿ
äøéáò da äãáòð¯áìça øNa ,äàðäa äøeñà ¤¤§¨¨£¥¨£¨©£¨¨¨¨§¨¨
äøéáò Ba äãáòpL¯?äàðäa øeñà àäiL ïéc Bðéà ¤¤¤§¨£¥¨¥¦¤§¥¨©£¨¨
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc migqt(iyily meil)

lk` m`äòøéö,serd uxy mbe ux`d uxy mb `idyLL ä÷Bì ¦§¨¤¥
e`ld meyn zg` cere ,dlnpa x`azdy enk yng ,zeiwln
dxfg dxezdy xacay iia` ixacn gken .serd uxya xn`py
zexdf`d xtqn itk xac eze` lr miwel ,zexdf` dnk ea dxn`e
'lk`i `l' ly e`ld s`y okzi ok m`e .dxeza ea exn`py
oi`e ,mie`l ipya eilr xearl ick `a `nh ycew xyaa xn`py
.d`pda lwqpd xeye gqta ung xeq`l epnn cenll xzein `ed

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` axàkéàc àëéä ìk ¨©¥¨¥¨§¦¨
ïðéLøc Løãîìxacl eyxcl xyt`e dxeza dpypy e`l lk - §¦§©¨§¦©

,eze` miyxec ,xg`éøéúé éåàìa ïðéî÷Bî àìå`ay mixne` oi`e ± §Ÿ§¦©§¨¥§¥¥
oi`y mewna wxe .dxiar dyrn eze` lr sqep e`l aiigl
.mie`l ipya aiigl aezkd `ay mixne` ep` ,xg` oipra ecinrdl
miycw xyaa xn`py 'lk`i `l' xeqi`dy x`azdy xg`l
xeye gqta ung lr cnll `a `l` ,etebl oipr ea oi` ,`nhpy
dn weqtd lk z` yexcl zxfeg `xnbd ,d`pda mixeq`y lwqpd

weqta xn`py dn :`xnbd zl`ey .cnll `a `edøLà øNaäå'§©¨¨£¤
,'ìëàé àì àîè ìëa òbé'xyade' zaizdéLéøczligzay - ¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥§¥¥

,weqtdéì änìlka rbi xy`' azkiy ic `ld ,ok azkp dnl ± ¨¨¦
:`xnbd dper .'lk`i `l `nhäðBáìe íéöò úBaøìeycwzdy §©¥¦§¨

mewn lkn ,dlik`l miie`x md oi`y s`y ,gafnd iab lr zelrl
.d`neh milawn

:weqtd jynda xn`p.'øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå'zl`ey §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨
'xyade' zaiz :`xnbddéôéñc,weqtd seqa xn`py -éì änì± §¥¥¨¨¦

:`xnbd dper .epcnll d`a dnïéøeîéà úBaøìialge ixa` ± §©¥¦
olk`e e`nhp m`y o`kn micnele ,gafnd lr miaxwd zepaxwd
'xyade' zaize .d`neh meyn mb mzlik` lr dwel xedh mc`

i xy` xyade' ,okl mcew weqta xn`py dnl jyndk zyxcprb
lr s`y xnelk ,'xyade sxyi y`a lk`i `l `nh lka

.e`nhp m` df xeqi`a xaer mixeni`d
lr `ld :`xnbd dywnïéøeîéàmi`nhà÷ôð íúäîdyxcn ± ¥¦¥¨¨¨§¨

.mzlik` xeqi` zyxcp zxg`,àéðúczlik` xeqi`a xn`p §©§¨
d`neha miycw(k f `xwie)íéîìMä çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦

'äì øLàmilinde ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,eilr Fz`nhe £¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
mi`ae ,mixzein ''dl xy`'ïéøeîéàä úà úBaøìmiwlgd mdy §©¤¨¥¦

.d`neha mlk` m` xeqi` lr xaery cnll ,'dl miaxwd oaxwa
zvxzn .d`nehl mixeni` zeaxl 'xyade' jxvp dn ok m`e

:`xnbdíúäa mlke`l mixeni` zeaxl aezkd `aóebä úàîeè ¨¨§©©
eaiigl ,`nh etebyk mze` lke`l ±,úøëa`nh mc` oick §¨¥

la` .mixedh miycw xya lke`dàëä`a ,'xyade' aezka o`k - ¨¨
l mixeni` zeaxl aezkdøNa úàîeèmnvr mixeni`dyk ± §©¨¨

mze` lke`d mc`d z` aiigle ,mi`nh,åàìaxedh mc` oick §¨
.zxk yepr epi`e e`la `l` epi`y mi`nh miycw lke`y

:zexeq` zelk`n oica llk d`ian `xnbdeäáà éaø øîàøîà ¨©©¦£¨¨©
ïéøeqéà ìk ,ïðçBé éaødlik` lyàlà ïäéìò ïé÷Bì ïéà ,äøBzaL ©¦¨¨¨¦¦¤©¨¥¦£¥¤¤¨

k mze` lk`ykïúìéëà Cøãzl`ey .mlke`l milibxy jxck ± ¤¤£¦¨¨
:`xnbdéàî éèeòîìhrnl ozip jxck `ly dlik` efi` ± §©¥©

:`xnbd daiyn .opgei iax ixac it lr zewlnnøa éîéL áø øîà̈©©¦¦©
éç áìç ìëà íàL éèeòîì ,éMà[lyean `l]L`ed,øeètiptn ©¦§©¥¤¦¨©¥¤©¤¨

.ig elke`l mc` ipa jxc oi`y
:xg` ote`a opgei iax ly llkd z` d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,zxg` oeylaïéøeqéà ìk ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàd`pd ly ¨©©¦£¨¨©©¦¨¨¨¦¦
àlà ,ïäéìò ïé÷Bì ïéà äøBzaLk mdn mipdp ok m`ïúàðä Cøã± ¤©¨¥¦£¥¤¤¨¤¤£¨¨¨

:`xnbd zl`ey .mdn zepdil milibxy jxckéàî éèeòîì± §©¥©
ixac it lr zewlnn hrnl ozip jxck `ly d`pd efi` ,xnelk

:`xnbd daiyn .opgei iaxíàL éèeòîì ,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦§©¥¤¦
,ì÷ñpä øBL ìL áìç çépä,d`pda xeq` `edy,Búkî éab ìò ¦¦©¥¤¤©¦§¨©©¥©¨

,øeèt àeäL`l` ,d`etxl alga ynzydl milibx oi`y meyn ¤¨
.zexer zgiynl e` dxradl e` dlik`lïkL ìëåm`yáìç ìëBà §¨¤¥¥¥¤

,øeèt àeäL éçlk ,d`pd daeyg dpi` dkxck `ly d`pd m`y ©¤¨
d`ian `xnbd .dlik` daeyg dpi` dkxck `ly dlik`y oky

:opgei iax mya ok dpyy sqep `xen`øa àçà áø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©£¨©
ìò ì÷ñpä øBL ìL áìç çépä ,ïðçBé éaø øîà ,éqà áø øîà ,äéåò©§¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¦¦©¥¤¤©¦§¨©
àlà íäéìò ïé÷Bì ïéà äøBzaL ïéøeqéà ìkL éôì ,øeèt Búkî éab©¥©¨¨§¦¤¨¦¦¤©¨¥¦£¥¤¤¨

.ïúàðä Cøc¤¤£¨¨¨
:xen`d oicl di`x `ian `xif iaxàðéðz énð ïðà óà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨©£©©¦§¦¨

epipy ep` mb ±(b"n `"it zenexz),opgei iax ixackúà ïéâôBñ ïéà¥§¦¤
íeMî íéòaøàäzexit ly dwyn ziizyìò àlà ,äìøòdwyn ¨©§¨¦¦¨§¨¤¨©

íéúéfä ïî àöBiä[ony-]íéáðòä ïîe[oii-]eléàå .ãáìadwyn lr ©¥¦©¥¦¦¨£¨¦¦§¨§¦
`veidíéðBnøå íéðàz íéúezîdlxr lyàì.miwelàîòè éàî ¦¦§¥¦§¦¦Ÿ©©£¨

,el` miwyn lr miwel oi`ïúàðä Cøc eäì ìéëà÷ àìc íeMî åàì̈¦§Ÿ¨¨¦§¤¤£¨¨¨
zenk lk`idl mkxc el` zexity ,mz`pd jxck mlke` epi`y -
meyn miaiig oi`y ixd .mdn `veid dwyn zezyl `le ,mdy

.opgei iax ixacke ,okxck d`pde dlik` lr `l` dlxr
:ef di`x dgec iia`ééaà déì øîà,`xif iaxlïðéòîLà éà àîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨¦©§§¦©

øétL Búàðä Cøc déì ìéëà÷ àìc àôeb éøt`ziixad dzid eli` ± §¦¨§Ÿ¨¨¦¥¤¤£¨¨©¦
`ly elk`yk ixtd seb zlik` lr miwel oi`y epl drinyn

.opgei iax ixacl di`x jka dzid ok` ,dlik` jxckàlà[la`-] ¤¨
àëä,eilr oiwel oi` xg` mrhn ,ixtdn `veid dwynaíeMî ¨¨¦

,àeä àîìòa äòéæc.ixtl aygp epi`y §¥¨§¨§¨
jxck `ly mb mdilr miaiigy d`pd ixeqi` yiy d`ian `xnbd

:mz`pdeléôà ïäéìò ïé÷BlL ,íøkä éàìëa íéãBî ìkä ,ééaà øîà̈©©©¥©Ÿ¦§¦§¥©¤¤¤¦£¥¤£¦
mdn dpdpykeäa áéúk àìc íeMî ,àîòè éàî .ïúàðä Cøãk àlL¤Ÿ§¤¤£¨¨¨©©£¨¦§Ÿ§¦§

oeyl,äìéëàaezkdn mxeqi` `l`(h ak mixac)LnxM rxfz `l' £¦¨Ÿ¦§©©§§
d WCwY oR mi`lM,'mxMd z`EazE rxfY xW` rxGd d`ln ¦§¨¦¤¦§©©§¥¨©¤©£¤¦§¨§©©¨¤

,mi`lkd on dpdz `ly xnelk ,'y` cwez' oewixhep `ed 'ycwz'e
,[ung oebk] dlik` oeyla xn`py xeqi` `weece .mtxyz `l`
miwel oi`y ,dlik`k dpic jkitle ,dlik`l d`pd dywed ixd

.dkxck `l` dilr
:iia` ixac lr dywn `xnbdïépî ,øîBà äãeäé ïa éñéà ,éáéúéî¥¦¥¦¦¤§¨¥¦©¦

øNáìlyazpyøeñà àeäL áìçay ,dlik`aïàk øîàðxyaa §¨¨¤¨¨¤¨¤¡©¨
alge(`k ci my)äzà LBã÷ íò ék'algA icB lXaz `l Lidl` 'dl ¦©¨©¨©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥
,'FO`ïläì øîàðådtixh xeqi`a(l ak zeny)éì ïeéäz Lã÷ éLðàå' ¦§¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦

,dey dxifba cenll epl yie ,'Elk`z `l dtxh dcVA xUaEäî ¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥©
xkfpd dtixh xyaøeñà ïläl,dlik`aóàxkfpd alga xya,ïàk §©¨¨©¨

øeñà:zl`eye `ziixad dkiynn .dlik`aéì ïéàåxyaa xeqi` ¨§¥¦
alga,äìéëàa àlàla`ïépî äàðäa:`ziixad daiyn .xeq`y ¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦
zøîàa df oic cenll jl yi ±äãáòð àlL äìøò äîe .øîBçå ì÷ ¨©§¨©¨¤¨¨§¨¤Ÿ¤¤§¨

dameyäøéáòdzrihpaøNa ,äàðäa äøeñàlyazpyáìça ¨£¥¨£¨©£¨¨¨¨¤¨¨
äøéáò Ba äãáòpLike ,'en` alga icb lyaz `l' lyïéc Bðéà ¤¤¤§¨£¥¨¥¦

àäiL`ed s`.äàðäa øeñà ¤§¥¨©£¨¨
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בידו הדבר תלוי להיות יהודי בריא בנשמתו ויהודי בריא בגופו, על ידי זה שיהיה יהודי בריא בתורתו.
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



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

,jextz m`eøLBkä úòL dì äúéä àì ïkL äìøòl äîzry ± ©§¨§¨¤¥Ÿ¨§¨¨§©©¤
ji`e ,xzidøîàzd`pd xeq`l dpnn cenlläúéäL áìça øNáa Ÿ©§¨¨¤¨¨¤¨§¨

,øLBkä úòL Bì,aiydl yi .xzen did alga lyazpy cryõîç §©©¤¨¥
,øLBkä úòL Bì äéäL ,çéëBé çñtaiptl dlik`a xzen didy ©¤©¦©¤¨¨§©©¤

,gqtå`ed,äàðäa øeñàit lr s`y ,alga xyal oicd `ede §¨©£¨¨
,jextz m`e .d`pda s` xeq` `di ,xzen did ezligznyäî©

úøk Leðò ïkL çñta õîçlji`e ,ezlik` lrøîàzepnn cenll §¨¥©¤©¤¥¨¨¥Ÿ©
d`pd xeq`lúøk Leðò BðéàL áìça øNáayi .ezlik` lr §¨¨¤¨¨¤¥¨¨¥

,aiydlúøk Leðò ïéàL ,eçéëBé íøkä éàìkoi`y ,mzlik` lr ¦§¥©¤¤¦¤¥¨¨¥
,e`l `l` mdaåok it lr s`,äàðäa øeñàoicd `ed ok m`e §¨©£¨¨

.alga xyal
:dziiyew z` `xnbd dwiqnàúéà íàåixack xnel yi m`e - §¦¦¨

,mz`pd jxck `ly s` mixeq` mxkd i`lky ,iia`CBøôéðyi - ¦§
jextl,ïúàðä Cøãk àlL eléôà ïäéìò ïé÷Bì ïkL íøkä éàìël äî©§¦§¥©¤¤¤¥¦£¥¤£¦¤Ÿ§¤¤£¨¨¨

,dlik` jxca `l` ezlik` lr miwel oi`y alga xyan mixenge
.mxkd i`lkn mcnell xyt` i` ok m`e

:`xnbd zvxznééaàå,ef `kxit lr aiyiéàîa øîàzji` ± §©©¥Ÿ©§©
xnel xyt` ike ,ef `kxit miiqzïé÷Bì ïéàL áìça øNáa øîàz'Ÿ©§¨¨¤¨¨¤¥¦

àlà åéìòelk`yk,'Búàðä Cøcmb ezlik` lr miwel ixde ¨¨¤¨¤¤£¨¨
oky ,dlik` jxck `lyeèà[ike-]áìça øNáaoeyläìéëà ¨§¨¨¤¨¨£¦¨

,déa äáéúkmicnl `l` ,exeqi`a dlik` oeyl azkp `l ixd §¦¨¥
jxck `ly elit` aiigl yi ,ok m`e ,dtixhn dey dxifba

.dlik`
:iia`l oywnd oiay zwelgnd z` zyxtn `xnbdà÷c Cãéàå§¦¨§¨

dì áéúBîoywnd ±øáñjxck `ly alga xya lke` xehtl yiy ¦¨¨©
,ezlik`äìéápî øîb à÷ éëäìalga xya xeqi` cnlp okly - §¨¦¨¨©¦§¥¨

,dpnn cenlle siqedl ick ,dtixh epiide ,dliapnäìéáp äîoi` ©§¥¨
a `l` dzlik` lr miaiigdúàðä Cøcdxeqi`y ,[dzlik` jxc] ¤¤£¨¨¨

,dlik` oeyla xn`páìça øNa óà`l` eilr miaiig oi` ©¨¨¤¨¨
a edelk`ykééaàå .Búàðä Cøcmewn lkny xaqéëäì[okl-]àì ¤¤£¨¨§©©¥§¨¦Ÿ

åôeâa äìéëà áúkick ,alga xya xeqi` lyåéìò ïé÷BlL øîBì ¨©£¦¨§©¤¦¨¨
.Búàðä Cøãk àlL eléôà£¦¤Ÿ§¤¤£¨¨

xyaa d`pd xeqi` zcneld `ziixad ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .mxkd i`lkn algaåyi ixdCBøôéì,jk lräî §¦§©

íøkä éàìël,alga xyan xzei md mixengyBì äúéä àì ïkL §¦§¥©¤¤¤¥Ÿ¨§¨
,øLBkä úòLerxfpy xg`l lcbd `l` mi`lk meyn xq`p oi`y §©©¤

.xzid ea did `l mlerny ,cgi
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,äáäà øa àãà áø øîào`kn ± ¨©©£¨©©£¨Ÿ¤¤

y ,di`xíøkä éàìks`ïøwéò[mirxfd-]ïéøñàðeyixydy dryn ¦§¥©¤¤¦¨¨¤¡¨¦
mixeng mpi`y ,alga xyal cenll xyt` mirxfdne ,rwxwa

epnnäLøLä íãB÷ øLBkä úòL ïäì äúéäå ìéàBämixzen eidy ¦§¨§¨¨¤§©©¤¤©§¨¨
.rwxwa eyixydy iptl

:dpynn dad` xa `c` ax ixac lr dywn dirny axáø áéúî¥¦©
,äéòîL`lk zkqna epipy `ldmi(g"n f"t),áe÷ð õéöò øéáònäeae §©§¨©©£¦¨¦¨

,egnv xaky mirxfad jez,íøkmirxfd ewpi awpd zngne §¤¤
,mxkd rwxwn xie`d jxc uivrayéñBä íàócg` rxfd eze` ¦¦

níéúàîelek ixd ,dligz ea didy dn lr,øeñàztqezdy ¨©¦¨
mi`lky ,ezxqe`e rxfa zaxern `ide ,mi`lk meyn dxeq`
ixd .mcbpk xzid ly miiz`n yiyk `l` zaexrza milha mpi`

y dn `weecy dpynd ixaca x`eanéñBäóuivray rxfdïéà ¦¦
axerny meyn dligzn didy wlgd z` xqe`e ,xq`p [ok`±]

m` la` ,enréñBä àìàì óepi` otbde mirxfd xwiry ixd ,xq`p Ÿ¦Ÿ
.xq`p

:`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ éøz ,àáø øîàexn`p miaezk ipy ± ¨©¨¨§¥§¨¥§¦¦
mxkd i`lka(h ak mixac)WCwY oR ,mi`lM LnxM rxfz `l' ,Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©

xq` mixac ipyy ixd .'mxMd z`EazE rxfY xW` rxGd ,d`lnd©§¥¨©¤©£¤¦§¨§©©¨¤
,aezkd'òøfä' áéúk,xeqi`a rxfpy rxfd xwir `edyáéúëe §¦©¤©§¦

'äàìîä'.okn xg`l elcby milecibd mdyãöék àäminiiwzn ©§¥¨¨¥©
,zxq`p `id `weecy rnyn 'd`lnd' oeyln ixde ,miaezkd ipy

y ,`id xacd zaeyz .rxfd `leBøwéòî òeøæezrixf zligzy ¨©¥¦¨
cin xq`p ,mxkaäLøLäala` ,òeøæxzidaàáeokn xg`l §©§¨¨¨©¨

m` `weec if` ,mxka uivr xiarna enk ,mxkléñBäólecibd ¦
miiz`nn cg`ïéàla` ,xeq` rxf eze` ±éñBä àìàì ,ó.xq`p ¦Ÿ¦Ÿ

`c` axe ,eztqez zngn `l` mxka xaryk xq`p epi` uivr okl
ezrixf zligzy rxfa df ixd rxfd xwir z` mb xq`y dad` xa

.xeqi`a
:xeqi`n d`etx xeqi`a dpc `xnbd,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨

ìkamixeqi`dïéàtøúî,d`pd ixeqi`a elit`eäøéLà éöòî õeç §¨¦§©§¦¥£¥£¥¨
zl`ey .mdl ecary e` ,dxf dcear mcarl ick erhipy mivr ±

:`xnbdéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±àkéàc àîéð éàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨§¦¨
ilega yiyeléôà ,äðkñaénð äøéLà éöòxzen didi ok mb ± ©¨¨£¦£¥£¥¨©¦

.xeqi`d z` dgci ytp gewity ,`txzdlàkéìc éàåea oi` m`e ± §¦§¥¨
eléôà ,äðkñaénð äøBzaL ïéøeqéà ìk[ok mb-]àì.`txzi ©¨¨£¦¨¦¦¤©¨©¦Ÿ

:`xnbd daiyníìBòìilega xaecnàkéàcea yiy ±,äðkñ §¨§¦¨©¨¨
éëä eléôàåaàì äøéLà éöòz` dgec epi` ytp gewity ,`txzi ©£¦¨¦£¥£¥¨Ÿ

.xeqi`d,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcdxeza xn`p(d e mixac)Yad`e' §©§¨©¦¡¦¤¤¥§¨©§¨
'jce`n'e ,'Lc`n lkaE LWtp lkaE Laal lkA Lidl` 'd z ¥̀¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤

,dywe .jpenn eyexit,'ELôð ìëa' øîàð íàz` xeqnl aiigy ¦¤¡©§¨©§§
,'d zad` lr eytp,'EãBàî ìëa' øîàð änìyiy oky lk ixd ¨¨¤¡©§¨§¤

,epenn z` xeqnl'EãBàî ìëa' øîàð íàåeaiygdl mrh dfi` yie §¦¤¡©§¨§¤
,xzeie eytp lka s` ead`l jixvy dfn cenll yi dxe`klänì̈¨

,'ELôð ìëa' øîàðexqenl jixvy mdipyn aiagd lr aezkiy ic ¤¡©§¨©§§
.'d zad` ornlàlàaezkd `aáéáç BôebL íãà Lé íà ,Eì øîBì ¤¨©§¦¥¨¨¤¨¦

åéìòxzei,'ELôð ìëa' øîàð Cëì ,BðBînî'd z` aed`l eilry ¨¨¦¨§¨¤¡©§¨©§§
.dpkq mewna elit` dxf dcearn rpndle ,eytpn xzeiåm`Lé §¥

åéìò áéáç BðBînL íãàxzei,'EãBàî ìëa' øîàð Cëì ,Bôebîyiy ¨¨¤¨¨¦¨¨¦§¨¤¡©§¨§¤
lk ciqti elit` xeqi` lr xeari `le ,epennn xzei 'd z` aed`l
xeq`e ,dxf dceara d`cedk d`xp dxiy` ici lr ietixe .epenn

.ytp gewit mewna elit`
:ytp gewit iptn zegcp opi`y zetqep zexiar d`ian `xnbdék¦

àúà`ayk -ïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmyaìka ,ïðçBé éaø £¨¨¦¨©©¦¨¨©Ÿ
ïéàtøúî,dpkq mewnaúBéøò éeléâå äøæ äãBáòî õeç ¦§©§¦¥£¨¨¨§¦£¨
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"חסידות חב"ד".... יכולה להגיע, וסוף כל סוף אכן תגיע, לכל אחד ואחת מישראל, כיוון שזהו עניין ששייך וטוב לכל אחד ואחת, 
ובמילא מובן שזהו דבר המוכרח לכל אחד ואחת.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט



ריט ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtmigqt
øùåëä úòù äì äúéä àì äìøòixtdy Ðdfdhpgxyaa xn`z ,xeqi`a xnbpe xeqi`a

.alga ozipy mcew xyekd zry el yiy algaåçéëåé íøëä éàìëzhigyae Ðoileg

`nipe :jixt onwle ."xyad lk"a dl uxzn mzde .oicd xfge ,gikez dlxr `nipe :jixt

.xyekd zry mdl dzid `l oky mxkd i`lkl dnàúéà íàåi`lkc Ðoiwelg mxkd

.i`d jextil ,oixeqi` x`yn xingdlééáàåÐ

ikid :jl xn`?jextipikiddniiqp,dizlinl

xyaa xn`z :`nip ?dipin alga xya slip `lc

'ek algadaizk dlik` alga xya eh` Ð

jxck `ly elit` eilr oiwel inp mzd !?dia

.dz`pdäìéáðî.dia `aizk dlik` dliape Ð

`dc ,xn`w `wec e`l dliapdtixhnopixnb

`xwc dtixh i`dc meync miyxtn yie .dl

xyaae xa`a ixii`,dhgye da lclecnd

dnda"a opixn`ck(a,br oileg) "clil dywnd

incc ,dliap dil ixwdliapl`lcexzyin

dtixhc ,il d`xp oi`e .dhigya`l inp

`lc meyn i`e .dhigya `ixzyin`inhinÐ

`l inp jpd.e`nhinêãéàå:jl xn` iia` Ð

eteba dlik` aizk `l ikdloiwely jcnll Ð

.'ek alga xyaa xn`z :jixt ivn `l jkld .'ek

íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì äî êåøôéìå
øùåëä úòùoixq`p oi`y jzrc `wlq `we Ð

,odilecib `l`oklezry odl dzid `l

.xyekdúøîåà úàæikd jixt `lcn ÐÐ

xwir s` ,xq`p oxwir mxkd i`lk dpin rny

zry dl dzid drixfe .dxq`p dnvr drixfd

.dyxypy cr dini lk xyekdmiyxtn yi

,zxq`p drixfd s`y rci inp dywn i`dc

zryny xeaq `l`.izrny jke ,zxq`p drixf

:ikd iyextl ol irainc ,dcinrdl `"` la`

mxkd i`lkl dnzry odl dzid `l oky Ð

xn`z ,mi`lk llkl e`ay dryn xyekd

dryn xyekd zry el dzidy alga xyaa

edxey m`c ,df llkl `ayalga meid lkÐ

exq`p oxwir :ipyne .jka xq`p epi`,eyxypyn

`le.erxfpyn:`cg .da yi minebnb dnke

xqzin `lc `nrhcÐxya `l izk`c meyn

algadfe cal df eli`k `ed ixde ,dil aiyg

eyxyp `ly onf lk ,mi`lk oke .calod ixd Ð

oigpenkgqta ung lirl xn` ik :cere .`cka

gikeizry el dzidy xninl dil irain Ð

xyekd`xwpyn:cere .`zil `de ,gqta ung

aizencnsiqed ,dirny axsiqed `l ,oi` Ð

dizrc` wilqc o`n `kilc llkn ,`l Ð

ztqez dizrc `wlq ded `l` .drixf zryn

,ziyixtck rnyn oxwir oeyle .`l xwir ,oi`

`pyillcz`f :xninl dil ded ikd `xza

dyxyda mxkd i`lk zxne`.exq`píøëá áå÷ð õéöò øéáòîäxaky ,ekeza mirxfe Ð

siqed .egnvgnvdmiz`n mxkaon cg` Ðmiz`ndea eid dlgzny ,eiykr ea yiy

ztqezk mixeriy dryze miryz d`nmiz`n ea yi eiykre ,efoi`y itl ,oixeq` Ð

dlxrdy .xeq`d ztqezd lhal ick oey`xd xzidamiz`na `l` oilha oi` mi`lke

`edy lk zegt `l` ,miz`n siqed `l .xeqi`d cal xzid lyea yic ,xzen Ðick

ixtqae .miz`ne cg`a zelrdldlery dnexzn dil sililtky mi`lke ,d`ne cg`a

z`d`pda oixeq`y eixeq`z` ltk Ð.oziilr.xie` jxc rwxwn wpeic ,aewp hwp `wece

éñåä àì.àì ó.zxq`p drixfd oi` :`nl`äàéìî.oilecib Ð.òøæä.oey`xdòåøæåø÷éòî,dyxyda mxka Ðdyxyd mcew ,edin .zxq`p drixfd s`y rnyn "rxfd" :aizkck

.inc `cka `gpnc o`nkàáå òåøæsiqed .okl mcew Ðsiqed `l ,oi` Ð."d`ln" aizkc ,`l Ðïéàôøúî ìëá.d`pd ixeqi`a elit` Ðìëá øîàð äîìêãåàîxn`i Ðaiagd

aiag dfy minrte aiag dfy minrty itl :yxtne .eice ,odipynon xzei j`xea z` aed` :xnel ,odipy ekxved jkl Ðaiagd.jilr`txznde.da dcenk d`xp dxiy` ivra
úåëéôùå
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äîdlxrn slip :xy` oa wgvi epiax dywd Ð xyekd zry dl dzid `l oky dlxrl

eaikxde ,eizexit exnbp `ly xzid ly oli`n spr lhp oebk ,xyekd zry dl dzidy

did `l dfe ,erhp e` eaikxdy xg` lcby dn `l` xqe` epi`c :wgvi epiax xne`e !erhp e`

licadl leki did m`e .xeqi`d zaexrz iptn `l` xq`p epi` envr sprde ,xyekd zry el

ok ixg` lcby dnn sprd eze`oke .xzen did Ð

xiarn e` ,xq`p exwir did `l i` ,mxkd i`lk

,xyekd zry el did `l aeyg aewp uivr

zry mlern el did `l ok ixg` lcbd xeqi`dy

.xyekdäîÐ zxk yepr oky gqta ungl

dlxrl dnc ,gikei xninl ivn `l lwqpd xeyne

lwqpd xeylexyekd zry did `l oky Ð

.dlik`l

éàìëoileg) "xyad lk" wxta Ð egikei mxkd

,gikez dlxr `nipe :jixt (a,ehw.ipyne

epivn dna slinl ivn dedc :wgvi epiaxl d`xpe

mxkd i`lk dnc :ediicegl mxkd i`lknoky Ð

d`pdae dlik`a dxeq`e dxiar ea dcarps` Ð

slinl dil `gip `l` .'eke alga xya `ia` ip`

.ith mil`c ,xnege lwa ipd lknäîi`lkl

dniz Ð 'ek jxck `ly eilr miwel oky mxkd

dna slip `teb `id :mdxa` oa oeyny epiaxl

`ly alga xya lr ewliy ,mxkd i`lkn epivn

,slinl `kilc :wgvi epiax xne`e !d`pd jxck

eilr xary unge lwqpd xeyc xninl `ki`c

xeq`e dxiar ea carpy ,gikei "d`xi la"a

ez`pd jxck `l` xeq` epi`e ,dlik`aÐ

.eda aizk dlik`c

ïø÷éòmby wgvi epiax xne` Ð oixq`p

,xq`p epnn lcby ywde milerabd

itilwa ewiqdy xepz :(a,ek) onwl opixn`ck

ycg ,mxkd i`lk ly oiywa e` dlxr.uzei Ð

"eltpy dy`d" wxtac :wgvi epiaxl dywe

iqkp lr ze`ved `iven iab (mye `,t zeaezk)

`l` lk` `l elit` dcedi ax yxtn ,'eke ezy`

dlk` :xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliag

ziriaye mi`lke dlxrs` :yexit .dwfg ied Ð

,mivrd wx lek`l leki oi` el` lkay it lr

xne`e !exy mi`lk ivr :`nl` .oixeq` zexitdy

mcew eidy mivr oze`a ixiin mzdc :mz epiax

oze` la` .miz`n siqedy mcewe ,mi`lk zrixf

ok ixg` oilicbysiqedy xg`n oixeq` Ð

.miz`n

ìéàåädyxyd mcew xyekd zry el dzide

.e) zegpnc `nw wxta opixn`c `de Ð

zry mdl did `l mi`lkc ,dtixh iab (mye

xyekddwyne ,l`xyi dwyn lr i`w mzd Ð

.xyekd zry mlerl el did `l

õåçmivr x`yn `txzdl leki oi`y oebk ixiinc :wgvi epiaxl d`xp Ð dxiy` ivrn

.dxf dcear xza irhinl iz`c meyn ,xg` xac mey e` micy ici lr oebk ,dfa `l`

a `nc oa iabe`ipkq xtk yi` awri `ae ygp ekypy (mye a,fk sc) ipy wxt dxf dcear

wxta inlyexia yxtne ,`kyn zeqxewit`c meyn ,l`rnyi iax egipd `le eze`txl

zyeagz ici lr la` .xf mya el yegll dvex didy "mivxy dpny"opixn`ck ,ixy Ð

.diwy` `nq d`pin awri dil `nx eda` iaxc (`,gk) mzd
s`
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eznyרכ ina cenr dk sc ± iyily wxtmigqt
íéîã úåëéôùåe`l m`e ,jxiag l`xyi bexd :el exn` oebk Ð.bxdiz Ðäî

äñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîìdxrple" :aizkck ,xeht qpe` da yxit `lde Ð

ywedy `vnpe ,o`k cnll `a gvexy ink d`xp `l` ,"xac dyrz `lzeidl o`k

gvexk :xn`w ikde .o`kn cnldide" enk .oiey odipy ,dxrpkmrkediryi) "odkk

."odkk mrd dide" xn`p `le ,(ckäìéöäì ïúéð
zeyx ozip Ðd`exldixg` scex `edy

mixac) aizkck ,scex ly eytpa epnn dpliviy

riyen yi m` `d ,"dl riyen oi`e" :(akÐ

ezbixda elit` ,leki xy` lka driyedl jixv

cg`a livdl leki oi` m`eixa`n.epbxdi Ð

âøäébxdiz e` bexd :ixkp el xn` m` ÐÐ

.ef dxiar xeari l`e bxdi.éàøåã éøîlyen

.ixir÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî:xnelk Ð

dz`y iptn `l` ,jk lr l`yil dz`a melk

xeaqe ,ytp gewit ipta zcner devn oi`y rcei

ef oi` ,jytp gewit iptn dgcz ef s`y dz`

cea` o`k yi mewn lknc ,zexiar x`yl dnec

devnd z` zegcl dxizd `l dxezde ,ytp

dxiar o`ke .l`xyi ly eytp zaig iptn `l`

daiag jytpy xn`i in .dcea` ytpe ,ziyrp

df ly `nlic ?df lyn xzei mewnd iptl

ytpe ziyrp dxiar `vnpe ,eilr ith daiag

.dcea`ééùó.gyen Ðé÷øäåâäìøòãxqea Ð

xzen :xaqwc .d`etx meyn ,miphw mizif

.d`pd ixeqi`a ze`txzdlàúøéîö àúùéàÐ

enk ,mg = `zxinv .i"ieln oixewy ileg

dxnvc""ixenv.(`,q) `nw `aaaåúàðä êøã
,elyaziy xg`l Ð.cad ziaa opny `veie

úøúåî.yxtnck ,dpnid yextl jixv oi` Ð

:opiqxb ikdøùôàà÷å øùôà àì ïéåëéî à÷å
ïéåëéîxyt` .xiq`c ibilt `l `nlr ilek Ð

eloebk ,zepdil ick axwzdl oiekin `we ,lcail

el xyt` i` elit` e` .dxf dcear ly gix

,`ed oiekzn edine ,lcailaiageel `ed

.zepdiløùôà àìoiekin `w `le ,lcail el Ð

xzidl izxz `ki`c ,zepdil`nlr ilekl Ð

.ixyøùôàã éâéìô éë`le ,lcail el Ð.lcap

iaxe dcedi iaxc `zbelt :oeekin `w `l ,edine

zxixba (`,ak) zay zkqna oerny`qke dhn

,lqtqe.(a,bk) dvia zkqnaeøùôà àìãÐ

leki oi`e ,milk oze`l jixvy oebkodiabdllr

,oerny iax ixy inp miphwa :xaq iia`e .etizk

ikde .etizk lr odiabdl xyt`y it lr s`

iax ixy `l `axle .zay zkqna opixn`

.milecba `l` oernyéøîàã àëéàdcen Ð

xyt`y ab lr s` ,oiekin `w `lc `kid `ax

iaxc ediizbelt ikdac ,oerny iax ixy Ð

iaxl ,`axl oiae iia`l oiae .oerny iaxe dcedi

dcedioerny iaxl ,xeq` Ð.ixy Ðàîìò éìåë
iaxl elit`e ,ixyc ibilt `l `axe iia` Ð

.dcediïéåëéî à÷å øùôà àìã éâéìô éëÐ

,dpeek dil `aiygc oerny iaxc `ail` ,edine

,xyt`ca elit` xiznc:`nl` ,oiekin `w `le li`eddpeek`,oiekn `wc `kid ,citw

xyt` `lc ab lr s`:opiqxb ikd .xeq` Ðàì :øîàã ,äãåäé éáøã àáéìà éâéìô éë
øåñà øùôà ,ïéåëúî ïéà àðù àìå ïéåëúî àðù`l `dc .ixy xyt` `le opiqxb `le Ð

ikd dil opirny i`c .ikd xn`c dil opirny?xqinl `ax bilt ikid Ðéáøë ééáà
.äãåäé,xyt`ca dcedi iax xq`c oeik :xaqwcoiekin `w `lc ab lr s`s` ,xyt` `lc `kid ,jkld .`nrh `ilz xyt` `le xyt`ca `l` ,dpeek dil opiayg `l :dpin rny Ð

oiekin `wc ab lr.dcedi iaxl dil ztki` `l Ð
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óàÐ xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp`id la` .lread :yexit Ð,bxdiz `le lraiz Ð

inp (a,b) zeaezk yixae .(a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa"a xn`ck ,`id mler rwxwc

rnync `dc ,"bxdiz" opiqxb xityc :xne` wgvi epiaxe .ixy qpe`c edl yexcile :jixt

ixy qpe`c zeaezk yixae "dxene xxeq oa"adcar `le ,mler rwxw `idy `kid epiid Ð

dl xne`y oebk ,dyrn zeyrl la` .dyrn

dilr dexrd `iazydyrz l`e bxdiz Ð

xqninl aiigin `l gvexe opitli gvexnc ,dyrn

diytpm` la` ,micia bexdl el xne`yk `l` Ð

bxdiz e` wepizd lr jnvr wexfl gpd xne`Ð

.exiag livdl ick envr xeqnl aiig epi`

dixagc dincc zifg i`n :xninl `ki` ,daxc`c

,edine .ith wneq icic `nc `nlic ?ith wneq

dexra jze` rewzl gpd el mixne` m` dicicl

`pciar `l xninl ivn `lc ,xeari l`e bxdi Ð

`l` ieyiw oi`e ,eze` oirwezy oeikc .dyrn

zenai) "eznai lr `ad" yixa opixn`ck ,zrcl

dywzn `edy dne (`,bp.dyrn ied Ð

àìÐ ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt`

i`w `nlr ilekc yxtl d`xp `nw `pyill

ixyc ibilt `le ,`axe iia``iaxl epiid Ð

`zbelt iwen `ax `dc .xq` dcedi iaxc .oerny

.oeekin `le xyt` `la oerny iaxe dcedi iaxc

.xeq`c oerny iax dcenc xn`w xyt`ac

ilekl ,oiekin `le xyt` `l ixn`c `ki`le

ixyc `nlrdcedi iax epiid `nlr ilek i`d Ð

xcd `l ixn`c `ki`ac xity iz`e .oerny iaxe

`l ikdle ,oey`x oeyln dpyny dn `l` hiwpe

`nlr ilekl oiekine xyt`" ixn`c `ki`ca hwp

wiqtac diyix wiqt ied `lc oebk ixiine ."xeq`

elit`c xninl `kile ,oerny iax dcen diyix

`kdc meyn ,oerny iax `kd ixy diyix wiqta

,opaxc `xeqi` `l` `kilc milkc dxixba ixiin

"oiwilcn dna"a xn`ck ,ci xg`lk xteg `edy

icin dlr iziin `zrnya `dc .(`,hk zay)

jixve .dxt leqte mi`lke dlirn oebk ,`ziixe`c

`l"e .diyix wiqt ied `l iziinc edpd lkc xnel

`lc wgvi epiaxl d`xp ,`zrny ilekc "xyt`

leyliy `dc ,lecb gxeha `l` ekxck xyt`

opixn`c `de .xyt` `l aiyg zetewa oipne`d

,zaya dlgza leral edn iab (a,d) zeaezka

oi`y xac meyn xeq`c dcedi iaxl xn`wc

.oiekin `le xyt` `l iedc ab lr s` ,oeekzn

dna"c ,dinxi iaxk `ibeq `iddc xnel jixve

`le xyt` `l dcedi iaxl xq`c "oiwilcn

miphw xn`c i`na azezi`c ab lr s` .oeekin

mewn lkn ,(azezi`) oerny iaxl elit` mixeq`

dcedi iaxl milecba elit` xq`c i`na`l Ð

.azezi`ééáà:iia` xaqc d`xp Ð dcedi iaxk

`le xyt` `lae ,xeq` oiekin `le xyt`e li`ed

.`ed xyt`c meyn xeqi`c :`nl` .ixy oiekin

(a,hk zay) "oiwilcn dna"a mixtqa didy dne

miphwa zwelgn :`ler xn`c ,`lerc `bilte

xeq` lkd ixac milecba la``kidn xyt` `l ith ixy `zrny ilekac ,`ed yeaiy Ð

milecbe .xyt`c`xza `pyilk epiide ,xzen lkd ixac :qxb `l` .xyt` `l epiid Ð

.ixyc ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt` `lac ,`kdc
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äøæ äãBáò .íéîc úeëéôLe¯éeléb .ïøîàc àä §¦¨¦£¨¨¨¨©£©©¦
íéîc úeëéôLe úBéøò¯ék" :øîBà éaø ,àéðúc £¨§¦¨¦§©§¨©¦¥¦

øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø ìò Léà íe÷é øLàk©£¤¨¦©¥¥§¨¤¤¥©¨¨
?äñøBàîä äøòð ìöà çöBø ïéðò äî éëå "äfä©¤§¦¨¦§©¥©¥¤©£¨©§¨¨
äøòðì çöBø Léwî ,ãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøä£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥©¦¥©§©£¨
BLôða dìéväì ïzéð äñøBàîä äøòp äî .äñøBàîä©§¨¨©©£¨©§¨¨¦¨§©¦¨§©§

¯äñøBàîä äøòðå .BLôða Bìéväì ïzéð çöBø óà©¥©¦¨§©¦§©§§©£¨©§¨¨
çöBø äî ,çöBøî¯äøòð óà ,øBáòé ìàå âøäé ¥¥©¨¥©¥¨¥§©©£©©£¨

äñøBàîä¯íéîc úeëéôLe .øBáòz ìàå âøäz ©§¨¨¥¨¥§©©£§¦¨¦
dén÷ì àúàc àeää ék ;àeä àøáñ ?ïìðî déôeb¥§¨©§¨¨¦©©£¨§©¥
délè÷ ìéæ" éì øîà éàøec éøî :déì øîà ,àáøc§¨¨£©¥¨¦¨£©¦¦§©¥

àì éàå ,àéðìôì¯Ceìè÷éì :déì øîà ."Cì àðéìè÷ ¦§©§¨§¦¨¨§¦¨¨£©¥¦§§
?éôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàî .ìBè÷éz àìå§¨¦§©¨¥§¨¨¦¨¨§¥
øa øî ?éôè ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéc¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥¨©

ééLc àðéáøì déçkLà éLà áødézøáì dì ó ©©¦©§©¥¨¨¦¨§¨¥¨¦§©¥
ïðaø øeîàc øeîéà :déì øîà ,äìøòc é÷øäeâa§©§¥§¨§¨£©¥¥©£©¨©
?øeîà éî äðkqä úòLa àlL ,äðkqä úòLa¦§©©©¨¨¤Ÿ¦§©©©¨¨¦£
äðkqä úòLk éîð àúøéîö àzLéà éàä :déì øîà£©¥©¦§¨§¦§¨©¦¦§©©©¨¨
äàðä Cøc éãéî :déì øîà ,éøîàc àkéà .àéîc̈§¨¦¨§¨§¦£©¥¦¥¤¤£¨¨

?àðãéáò à÷ìòa íãàì Bì äàaä äàðä ,øîzéà ¨¨¥§¨¦§©£¨¨©¨¨¨¨¨§©
øLôà .äøeñà :øîà àáøå ,úøzeî :øîà ééaà .Bçøk̈§©©¥¨©¤¤§¨¨¨©£¨¤§¨

ïéekéî÷å øLôà àì ,ïéekéî à÷å¯àì àîìò élek §¨¦©¥¨¤§¨§¨¦©¥¥¨§¨¨
ïéekéî àìå øLôà àì .øeñàc éâéìt¯àì àîìò élek §¦¦§¨¨¤§¨§¨¦©¥¥¨§¨¨

éâéìt ék .éøLc éâéìt¯àaélàå .ïéekéî àìå øLôàc §¦¦§¨¥¦§¦¦§¤§¨§¨¦©¥§©¦¨
ïéekúî ïéàL øác" øîàc ,äãeäé éaøc¯"øeñà¯ §©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

éâéìt ék .øeñàc éâéìt àì àîìò élek¯àaélà ¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦©¦¨
ééaà ."øzeî ïéekúî ïéàL øác" øîàc ,ïBòîL éaøc§©¦¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨©©¥

¯øîà à÷ àì ïàk ãò :øîà àáøå ,ïBòîL éaøk§©¦¦§§¨¨¨©©¨¨¨¨©
ïBòîL éaø¯àëéä ìáà ,øLôà àìc àëéä àlà ©¦¦§¤¨¥¨§¨¤§¨£¨¥¨

øLôàc¯ïéekéî àìå øLôà :éøîàc àkéà .àì¯ §¤§¨¨¦¨§¨§¦¤§¨§¨¦©¥
øLôà àì .ïBòîL éaøå äãeäé éaøc eäéézâeìt eðééä©§§§©§§©¦§¨§©¦¦§¨¤§¨

ïéekéî à÷ àìå¯éâéìt ék ,éøLc éâéìt àì àîìò élek §¨¨¦©¥¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§¦¦
¯ìéæàc ïBòîL éaøc àaélàå .ïéekéî à÷å øLôà àìc§¨¤§¨§¨¦©¥§©¦¨§©¦¦§§¨¥

äðåek øúa¯éâéìt ék .øeñàc éâéìt àì àîìò élek ¨©©¨¨¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦
¯àìå ïéekúî àðL àì :øîàc ,äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨§¨©¨§¨¦§©¥§¨

ïéekúî ïéàL àðL¯,äãeäé éaøk ééaà .øeñà øLôà §¨¤¥¦§©¥¤§¨¨©©¥§©¦§¨
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רכי ezny ina cenr dk sc ± iyily wxtmigqt
íéîã úåëéôùåe`l m`e ,jxiag l`xyi bexd :el exn` oebk Ð.bxdiz Ðäî

äñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîìdxrple" :aizkck ,xeht qpe` da yxit `lde Ð

ywedy `vnpe ,o`k cnll `a gvexy ink d`xp `l` ,"xac dyrz `lzeidl o`k

gvexk :xn`w ikde .o`kn cnldide" enk .oiey odipy ,dxrpkmrkediryi) "odkk

."odkk mrd dide" xn`p `le ,(ckäìéöäì ïúéð
zeyx ozip Ðd`exldixg` scex `edy

mixac) aizkck ,scex ly eytpa epnn dpliviy

riyen yi m` `d ,"dl riyen oi`e" :(akÐ

ezbixda elit` ,leki xy` lka driyedl jixv

cg`a livdl leki oi` m`eixa`n.epbxdi Ð

âøäébxdiz e` bexd :ixkp el xn` m` ÐÐ

.ef dxiar xeari l`e bxdi.éàøåã éøîlyen

.ixir÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî:xnelk Ð

dz`y iptn `l` ,jk lr l`yil dz`a melk

xeaqe ,ytp gewit ipta zcner devn oi`y rcei

ef oi` ,jytp gewit iptn dgcz ef s`y dz`

cea` o`k yi mewn lknc ,zexiar x`yl dnec

devnd z` zegcl dxizd `l dxezde ,ytp

dxiar o`ke .l`xyi ly eytp zaig iptn `l`

daiag jytpy xn`i in .dcea` ytpe ,ziyrp

df ly `nlic ?df lyn xzei mewnd iptl

ytpe ziyrp dxiar `vnpe ,eilr ith daiag

.dcea`ééùó.gyen Ðé÷øäåâäìøòãxqea Ð

xzen :xaqwc .d`etx meyn ,miphw mizif

.d`pd ixeqi`a ze`txzdlàúøéîö àúùéàÐ

enk ,mg = `zxinv .i"ieln oixewy ileg

dxnvc""ixenv.(`,q) `nw `aaaåúàðä êøã
,elyaziy xg`l Ð.cad ziaa opny `veie

úøúåî.yxtnck ,dpnid yextl jixv oi` Ð

:opiqxb ikdøùôàà÷å øùôà àì ïéåëéî à÷å
ïéåëéîxyt` .xiq`c ibilt `l `nlr ilek Ð

eloebk ,zepdil ick axwzdl oiekin `we ,lcail

el xyt` i` elit` e` .dxf dcear ly gix

,`ed oiekzn edine ,lcailaiageel `ed

.zepdiløùôà àìoiekin `w `le ,lcail el Ð

xzidl izxz `ki`c ,zepdil`nlr ilekl Ð

.ixyøùôàã éâéìô éë`le ,lcail el Ð.lcap

iaxe dcedi iaxc `zbelt :oeekin `w `l ,edine

zxixba (`,ak) zay zkqna oerny`qke dhn

,lqtqe.(a,bk) dvia zkqnaeøùôà àìãÐ

leki oi`e ,milk oze`l jixvy oebkodiabdllr

,oerny iax ixy inp miphwa :xaq iia`e .etizk

ikde .etizk lr odiabdl xyt`y it lr s`

iax ixy `l `axle .zay zkqna opixn`

.milecba `l` oernyéøîàã àëéàdcen Ð

xyt`y ab lr s` ,oiekin `w `lc `kid `ax

iaxc ediizbelt ikdac ,oerny iax ixy Ð

iaxl ,`axl oiae iia`l oiae .oerny iaxe dcedi

dcedioerny iaxl ,xeq` Ð.ixy Ðàîìò éìåë
iaxl elit`e ,ixyc ibilt `l `axe iia` Ð

.dcediïéåëéî à÷å øùôà àìã éâéìô éëÐ

,dpeek dil `aiygc oerny iaxc `ail` ,edine

,xyt`ca elit` xiznc:`nl` ,oiekin `w `le li`eddpeek`,oiekn `wc `kid ,citw

xyt` `lc ab lr s`:opiqxb ikd .xeq` Ðàì :øîàã ,äãåäé éáøã àáéìà éâéìô éë
øåñà øùôà ,ïéåëúî ïéà àðù àìå ïéåëúî àðù`l `dc .ixy xyt` `le opiqxb `le Ð

ikd dil opirny i`c .ikd xn`c dil opirny?xqinl `ax bilt ikid Ðéáøë ééáà
.äãåäé,xyt`ca dcedi iax xq`c oeik :xaqwcoiekin `w `lc ab lr s`s` ,xyt` `lc `kid ,jkld .`nrh `ilz xyt` `le xyt`ca `l` ,dpeek dil opiayg `l :dpin rny Ð

oiekin `wc ab lr.dcedi iaxl dil ztki` `l Ð
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óàÐ xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp`id la` .lread :yexit Ð,bxdiz `le lraiz Ð

inp (a,b) zeaezk yixae .(a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa"a xn`ck ,`id mler rwxwc

rnync `dc ,"bxdiz" opiqxb xityc :xne` wgvi epiaxe .ixy qpe`c edl yexcile :jixt

ixy qpe`c zeaezk yixae "dxene xxeq oa"adcar `le ,mler rwxw `idy `kid epiid Ð

dl xne`y oebk ,dyrn zeyrl la` .dyrn

dilr dexrd `iazydyrz l`e bxdiz Ð

xqninl aiigin `l gvexe opitli gvexnc ,dyrn

diytpm` la` ,micia bexdl el xne`yk `l` Ð

bxdiz e` wepizd lr jnvr wexfl gpd xne`Ð

.exiag livdl ick envr xeqnl aiig epi`

dixagc dincc zifg i`n :xninl `ki` ,daxc`c

,edine .ith wneq icic `nc `nlic ?ith wneq

dexra jze` rewzl gpd el mixne` m` dicicl

`pciar `l xninl ivn `lc ,xeari l`e bxdi Ð

`l` ieyiw oi`e ,eze` oirwezy oeikc .dyrn

zenai) "eznai lr `ad" yixa opixn`ck ,zrcl

dywzn `edy dne (`,bp.dyrn ied Ð

àìÐ ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt`

i`w `nlr ilekc yxtl d`xp `nw `pyill

ixyc ibilt `le ,`axe iia``iaxl epiid Ð

`zbelt iwen `ax `dc .xq` dcedi iaxc .oerny

.oeekin `le xyt` `la oerny iaxe dcedi iaxc

.xeq`c oerny iax dcenc xn`w xyt`ac

ilekl ,oiekin `le xyt` `l ixn`c `ki`le

ixyc `nlrdcedi iax epiid `nlr ilek i`d Ð

xcd `l ixn`c `ki`ac xity iz`e .oerny iaxe

`l ikdle ,oey`x oeyln dpyny dn `l` hiwpe

`nlr ilekl oiekine xyt`" ixn`c `ki`ca hwp

wiqtac diyix wiqt ied `lc oebk ixiine ."xeq`

elit`c xninl `kile ,oerny iax dcen diyix

`kdc meyn ,oerny iax `kd ixy diyix wiqta

,opaxc `xeqi` `l` `kilc milkc dxixba ixiin

"oiwilcn dna"a xn`ck ,ci xg`lk xteg `edy

icin dlr iziin `zrnya `dc .(`,hk zay)

jixve .dxt leqte mi`lke dlirn oebk ,`ziixe`c

`l"e .diyix wiqt ied `l iziinc edpd lkc xnel

`lc wgvi epiaxl d`xp ,`zrny ilekc "xyt`

leyliy `dc ,lecb gxeha `l` ekxck xyt`

opixn`c `de .xyt` `l aiyg zetewa oipne`d

,zaya dlgza leral edn iab (a,d) zeaezka

oi`y xac meyn xeq`c dcedi iaxl xn`wc

.oiekin `le xyt` `l iedc ab lr s` ,oeekzn

dna"c ,dinxi iaxk `ibeq `iddc xnel jixve

`le xyt` `l dcedi iaxl xq`c "oiwilcn

miphw xn`c i`na azezi`c ab lr s` .oeekin

mewn lkn ,(azezi`) oerny iaxl elit` mixeq`

dcedi iaxl milecba elit` xq`c i`na`l Ð

.azezi`ééáà:iia` xaqc d`xp Ð dcedi iaxk

`le xyt` `lae ,xeq` oiekin `le xyt`e li`ed

.`ed xyt`c meyn xeqi`c :`nl` .ixy oiekin

(a,hk zay) "oiwilcn dna"a mixtqa didy dne

miphwa zwelgn :`ler xn`c ,`lerc `bilte

xeq` lkd ixac milecba la``kidn xyt` `l ith ixy `zrny ilekac ,`ed yeaiy Ð

milecbe .xyt`c`xza `pyilk epiide ,xzen lkd ixac :qxb `l` .xyt` `l epiid Ð

.ixyc ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt` `lac ,`kdc
ip`y
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äøæ äãBáò .íéîc úeëéôLe¯éeléb .ïøîàc àä §¦¨¦£¨¨¨¨©£©©¦
íéîc úeëéôLe úBéøò¯ék" :øîBà éaø ,àéðúc £¨§¦¨¦§©§¨©¦¥¦

øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø ìò Léà íe÷é øLàk©£¤¨¦©¥¥§¨¤¤¥©¨¨
?äñøBàîä äøòð ìöà çöBø ïéðò äî éëå "äfä©¤§¦¨¦§©¥©¥¤©£¨©§¨¨
äøòðì çöBø Léwî ,ãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøä£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥©¦¥©§©£¨
BLôða dìéväì ïzéð äñøBàîä äøòp äî .äñøBàîä©§¨¨©©£¨©§¨¨¦¨§©¦¨§©§

¯äñøBàîä äøòðå .BLôða Bìéväì ïzéð çöBø óà©¥©¦¨§©¦§©§§©£¨©§¨¨
çöBø äî ,çöBøî¯äøòð óà ,øBáòé ìàå âøäé ¥¥©¨¥©¥¨¥§©©£©©£¨

äñøBàîä¯íéîc úeëéôLe .øBáòz ìàå âøäz ©§¨¨¥¨¥§©©£§¦¨¦
dén÷ì àúàc àeää ék ;àeä àøáñ ?ïìðî déôeb¥§¨©§¨¨¦©©£¨§©¥
délè÷ ìéæ" éì øîà éàøec éøî :déì øîà ,àáøc§¨¨£©¥¨¦¨£©¦¦§©¥

àì éàå ,àéðìôì¯Ceìè÷éì :déì øîà ."Cì àðéìè÷ ¦§©§¨§¦¨¨§¦¨¨£©¥¦§§
?éôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàî .ìBè÷éz àìå§¨¦§©¨¥§¨¨¦¨¨§¥
øa øî ?éôè ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéc¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥¨©

ééLc àðéáøì déçkLà éLà áødézøáì dì ó ©©¦©§©¥¨¨¦¨§¨¥¨¦§©¥
ïðaø øeîàc øeîéà :déì øîà ,äìøòc é÷øäeâa§©§¥§¨§¨£©¥¥©£©¨©
?øeîà éî äðkqä úòLa àlL ,äðkqä úòLa¦§©©©¨¨¤Ÿ¦§©©©¨¨¦£
äðkqä úòLk éîð àúøéîö àzLéà éàä :déì øîà£©¥©¦§¨§¦§¨©¦¦§©©©¨¨
äàðä Cøc éãéî :déì øîà ,éøîàc àkéà .àéîc̈§¨¦¨§¨§¦£©¥¦¥¤¤£¨¨

?àðãéáò à÷ìòa íãàì Bì äàaä äàðä ,øîzéà ¨¨¥§¨¦§©£¨¨©¨¨¨¨¨§©
øLôà .äøeñà :øîà àáøå ,úøzeî :øîà ééaà .Bçøk̈§©©¥¨©¤¤§¨¨¨©£¨¤§¨

ïéekéî÷å øLôà àì ,ïéekéî à÷å¯àì àîìò élek §¨¦©¥¨¤§¨§¨¦©¥¥¨§¨¨
ïéekéî àìå øLôà àì .øeñàc éâéìt¯àì àîìò élek §¦¦§¨¨¤§¨§¨¦©¥¥¨§¨¨

éâéìt ék .éøLc éâéìt¯àaélàå .ïéekéî àìå øLôàc §¦¦§¨¥¦§¦¦§¤§¨§¨¦©¥§©¦¨
ïéekúî ïéàL øác" øîàc ,äãeäé éaøc¯"øeñà¯ §©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

éâéìt ék .øeñàc éâéìt àì àîìò élek¯àaélà ¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦©¦¨
ééaà ."øzeî ïéekúî ïéàL øác" øîàc ,ïBòîL éaøc§©¦¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨©©¥

¯øîà à÷ àì ïàk ãò :øîà àáøå ,ïBòîL éaøk§©¦¦§§¨¨¨©©¨¨¨¨©
ïBòîL éaø¯àëéä ìáà ,øLôà àìc àëéä àlà ©¦¦§¤¨¥¨§¨¤§¨£¨¥¨

øLôàc¯ïéekéî àìå øLôà :éøîàc àkéà .àì¯ §¤§¨¨¦¨§¨§¦¤§¨§¨¦©¥
øLôà àì .ïBòîL éaøå äãeäé éaøc eäéézâeìt eðééä©§§§©§§©¦§¨§©¦¦§¨¤§¨

ïéekéî à÷ àìå¯éâéìt ék ,éøLc éâéìt àì àîìò élek §¨¨¦©¥¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§¦¦
¯ìéæàc ïBòîL éaøc àaélàå .ïéekéî à÷å øLôà àìc§¨¤§¨§¨¦©¥§©¦¨§©¦¦§§¨¥

äðåek øúa¯éâéìt ék .øeñàc éâéìt àì àîìò élek ¨©©¨¨¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦
¯àìå ïéekúî àðL àì :øîàc ,äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨§¨©¨§¨¦§©¥§¨

ïéekúî ïéàL àðL¯,äãeäé éaøk ééaà .øeñà øLôà §¨¤¥¦§©¥¤§¨¨©©¥§©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc migqt(iriax meil)

.íéîc úeëéôLe§¦¨¦
migcp mpi` elld mixeqi`y jkl xewnd z` zyxtn `xnbd

:ytp gewit iptnäøæ äãBáòn ,zigcp dpi`ïøîàc àäefn ± £¨¨¨¨©£¨¨
lirl epxn`y(`"r)e .'jytp lka' aezkdn micnl oky ,úBéøò éeléb¦£¨

íéîc úeëéôLek ,ytp gewit iptn migcp mpi`àéðúc,`ziixaa §¦¨¦§©§¨
,øîBà éaødqxe`nd dxrp qpe`a xn`p(ek ak mixac),øLàk ék' ©¦¥¦©£¤

.'äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø ìò Léà íe÷é,le`yl yieäî éëå ¨¦©¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤§¦¨
äñøBàîä äøòð ìöà çöBø ïéðò,mdipic z` dxezd dznic dnle ¦§©¥©¥¤©£¨©§¨¨

ca jxev oi` dqep` `idy meyn dliwq ypern dxhetl ixdoein
`l` .'xac dyrz `l dxrple' xn`p xaky ,df,äæ éøägvexd £¥¤

ãnìì àa,dqxe`nd dxrp lràöîðå`ed s`yãîìepiide .dpnn ¨§©¥§¦§¨¨¥
yLéwîaezkd,äñøBàîä äøòðì çöBø,df ywida cenll yieäî ©¦¥©§©£¨©§¨¨©

ïzéð äñøBàîä äøòpdlivdl lekiy inl zeyxBLôða dìéväìly ©£¨©§¨¨¦¨§©¦¨§©§
,dlivdl ick ebxedl xzen ,jixv m`y ,scexdçöBø óàscexd ©¥©

,ebxedl exiag xg`ïzéðd`exd lkl zeyxBìéväìscxplBLôða ¦¨§©¦§©§
.ebxedle scexd lyecenll yi ipy cvn,çöBøî äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¥¥©

çöBø äîy epic,øBáòé ìàå âøäém`e ipelt z` bexd el exn` m`y ¨¥©¥¨¥§©©£
,gvxi `le bxdi ,jbxdp `løBáòz ìàå âøäz äñøBàîä äøòð óà©©£¨©§¨¨¥¨¥§©©£

.zeixr xeqi` lr
:`xnbd zl`eydéôeb íéîc úeëéôLe[envr-]ïìðîepl oipn ± §¦¨¦¥§¨¨

:`xnbd daiyn .xeari l`e bxdia `idyàeää ék .àeä àøáñ§¨¨¦©
àáøc dén÷ì àúàce ,`ax iptl `ay mc`a dyrn eze`k ±øîà ©£¨§©¥§¨¨¨©

éàøec éøî ,déì[da xc ip`y xird lyen-]déìè÷ ìéæ ,éì øîà ¥¨¥©¨©¦¦©§¥
Cì àðéìè÷ àì éàå ,àéðìôìbexd` `l m`e ,ipelt z` bexd jl ± ¦§¨§¨§¦Ÿ¨§¦¨¨

.jze`déì øîà,`axìBè÷éz àìå Ceìè÷éì,xird lyen jbxdi ± ¨©¥¦§§§Ÿ¦§
c meyn ,bexdz l`eàîc àîìéc ,éôè ÷îeñ Cãéc àîãc úéæç éàî¥¨¥¦§¨¦¨¨§¥¦§¨§¨

éôè ÷îeñ àøáb àeääcenc `ny ,xzei mec` jncy zi`x dn ± §©©§¨¨§¥
gewit meyny dz` xeaq ji` ,xnelk .xzei mec` ipelt eze` ly
lr xearl dxezd dxizd `l ixd ,dgivx zxiar jl xzez jytp
mc` ly eytp zeaiag iptn `l` ytp gewit mewna xeqi`
l`xyi bexdze jytp z` livz m` df dxwna la` ,l`xyin
jl oipne ,dxiar dyrn `di mb sqepae ,ytp ceai` o`k didi xg`

.xg`d ly eytpn xzei mewnd iptl daiag jytpy
:dlxrn d`etx z`pd xizdy `piaxa dyrn d`ian `xnbdøî©

déçkLà éMà áø øa[`vn-]ééLc ,àðéáøìé÷øäeâa dézøáì dì ó ©©©¦©§§¥§©¦¨§¨¦¨¦§©¥§£©¦
äìøòcly miphw xqea izif ly onya eza z` gyen didy - §¨§¨

.dz`etx jxevl dlxrdéì øîà,iy` ax xa xnøeîéàdn ± ¨©¥¥
xnel ep` milekiyïðaø øeîàc`wec `ed ,mixeqi`a mi`txzny §¨©¨¨

ä úòLa,äðkqla` ,ytp gewit meyneéî äðkqä úòLa àlL ¦§©©©¨¨¤Ÿ¦§©©©¨¨¦
øeîà.xzen xacdy [exn` ike±]déì øîà,`piaxàúMéà éàä ¨¨©¥©¦¨¨

àzøéîöizaa fg`y df zgcw meg ±àéîc äðkqä úòLk énð± §¦§¨©¦¦§©©©¨¨¨§¨
.ytp gewit meyn ea yiy ,dnec `ed dpkqd zryléøîàc àkéà¦¨§¨§¦

jky mixne` yie ±déì øîà,`piaxàðãéáò à÷ äàðä Cøc éãéî± ¨©¥¦¦¤¤£¨¨¨¨¦§¨
oi` `ld ,mizifn d`pdd jxck `id dl iziyry ef dgiyn ike
,mkxv lk mizifd elyazpy xg`l `l` mda ynzydl jxc
xacd xzen ,mz`pd jxc ef oi`y xg`ne .cad ziaa mpny `veie

.d`etx jxevl
dpdp mc`d xy`k ,d`pd ixeqi`n d`pd zxzen m` dpc `xnbd

:dligz dpeeka `ly mdnøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±äàðä ¦§©£¨¨
,dxf dcear gixn gixdl oebk ,d`pda mixeq`d mixacnBì äàaä©¨¨

,øîà ééaà ,Bçøk ìòa íãàìef d`pd,úøzeîyextl jixv epi`e ¨¨¨§©¨§©©¥¨©¤¤
,dpnn,øîà àáøåd`pdd,äøeñà,egxk lra el d`a `idy s`e §¨¨¨©£¨

.zepdl `le dpnn yextl eilr
y ote`a :ewlgp dna zyxtn `xnbdøLôà`eal `ly mc`l el ¤§¨

,dnewnl axwzdl `ly oebk ,ef dxeq` d`pd icilïéekéî à÷å± §¨¦©¥
y ote`a elit` e` ,zepdle axwzdl oiekzn `edeøLôà àìel Ÿ¤§¨

,ef d`pd icil `eal `lyïéekéî÷åoiekzn `ed mewn lkne ± §¨¦©¥
,zepdl eilr aiageéâéìt àì àîìò élekmpi` `ax oiae iia` oia ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦

,xaca miwlegøeñàcoke .d`pdd on yextl eilre xacd xeq`y ± §¨
y ote`aøLôà àì,ef d`pd icil `eal `ly ele`ed mewn lkn Ÿ¤§¨

ïéekéî àì,dpnn zepdléøLc éâéìt àì àîìò élekmicen lkd ± Ÿ¦©¥¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦
.d`pddn yextl jixv epi`e xacd xzenyéâéìt ékdne ± ¦§¦¦

ote`a df ixd ,`axe iia` ewlgpyøLôàcicil `eal `ly el §¤§¨
,ef d`pdåmb `ed mewn lkn ,jkn rpnp epi`y s`ïéekéî àì §Ÿ¦©¥

.dpnn zepdl
rc efi` itl zyxtn `xnbd.mzwelgn inrh md dne ,ewlgp d

:`xnbd zxne`àaélàå[ezhiyae-]ïéàL øác øîàc äãeäé éaøc §©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥
ïéekúîdyrn ab` dyrpe ezeyrl mc`d oiekzd `ly xac ± ¦§©¥

,dyry xzidéâéìt àì àîìò élek ,øeñà`axe iia` micen ± ¨¥¨§¨Ÿ§¦¦
øeñàczeyrl oi`y myky ,myn yextl eilre ,zepdl `ed §¨

zeyrl oi` ok enk ,eziiyrl dpeek oi` xy`k mb xeqi` dyrn
dyer epi` xy`k mb ,d`pd ixeqi`n d`pd ea dkexky dyrn
.d`a `linn d`pdde zxg` dxhnl `l` jk myl dyrnd z`

éâéìt ékdf ixd ,`axe iia` ewlgpy dne ±àaélà[ezhiya-]éaøc ¦§¦¦©¦¨§©¦
.øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ïBòîL,ewlgp jkaeééaàxn`y ¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨©©¥

`le xyt`' ly ote`a ,egxk lra mc`l el d`ad d`pddy
z`f xn` ,zxzen ,'oiekinkzrc,ïBòîL éaøiax xizny myky §©¦¦§

jk ,dpeek `ll dyrp `ed xy`k xeqi` dyrn zeyrl oerny
epi` xy`k ,xeqi` z`pdl `iand dyrn zeyrl mb xizn `ed

.df dyrnl oiekznøîà à÷ àì ïàk ãò ,øîà àáøåïBòîL éaø §¨¨¨©©¨Ÿ¨¨©©¦¦§
,xzen oiekzn epi`y xacyàëéä àlà[ote`a-]øLôà àìcel ¤¨¥¨§Ÿ¤§¨

dyrn `a eziiyr ab`y dyrn eze` z` z` zeyrl `ly
,xeqi`døLôàc àëéä ìáà,df dyrn zeyrl `ly elàìxn` £¨¥¨§¤§¨Ÿ

xyt`y oeik ,o`k s`e ,ezeyrln rpndl `ed jixv `l` ,xzeny
.dpnn yextle rpndl eilr ,d`pdd icil `eal `ly el

:mzwelgn xe`iaa zxg` drc d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦
y ote`ay ,zxg` oeyla ef dreny exn`yøLôà`eal `ly el ¤§¨

ef d`pd icilå`edïéekéî àì,xeqi`dn zepdleäéézâeìt eðééä± §Ÿ¦©¥©§§§©§
mzwelgn `id ef,ïBòîL éaøå äãeäé éaøcxqe`d dcedi iaxy §©¦§¨§©¦¦§

zepdl mb xqe` ,eil` dpeek `ll mb xeqi` dyrn zeyrl
mb xizn ,z`f xiznd oerny iaxe ,zepdl oeik `ly s` xeqi`n
iia` ewlgp jka `le ,jkl oiekzd `l xy`k xeqi`n zepdl

y ote`a oke .`axeøLôà àìxeqi`d icil `eal `ly elà÷ àìå Ÿ¤§¨§Ÿ¨
ïéekéî,epnn zepdl oiekzn epi`e ±éøLc éâéìt àì àîìò élek± ¦©¥¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦

jixv epi`e ,dcedi iaxl elit` xzen xacdy `axe iia` micen
.myn yextléâéìt ékote`a df ixd ,ewlgpy dne ±øLôà àìc ¦§¦¦§Ÿ¤§¨

,xeqi`d icil `eal `ly elïéekéî à÷åzepdl oiekzn `ede ± §¨¦©¥
,eilr aiag xacde xeqi`dnàaélàå[ezhiyae-]ïBòîL éaøc §©¦¨§©¦¦§

äðåek øúa ìéæàc,mc` ly ezpeek xg` jledd ±àì àîìò élek §¨¦¨©©¨¨¥¨§¨Ÿ
øeñàc éâéìtxizdy oeiky ,xacd xeq`y `axe iia` micen ± §¦¦§¨

xzidde xeqi`d miielz ezrcly ixd ,'oiekin `le xyt`'a
ote`a xeq`le xingdl mb jkn cenll yie ,dyerd zpeeka

.'oiekine xyt` `l'a ,jetddéâéìt ék,`axe iia` ewlgpy dne ± ¦§¦¦
df ixdàaélà[ezhiya-]àìå ïéekúî àðL àì øîàc ,äãeäé éaøc ©¦¨§©¦§¨§¨©Ÿ§¨¦§©¥§Ÿ

øeñà øLôà ïéekúî ïéàL àðLxeqi` dyrn zeyrl mc`l xeq` ± §¨¤¥¦§©¥¤§¨¨
xeqi`l oiekzn `ed m` oia ,ezeyrl `le rpndl leki `ed m`

,ewlgp jkae ,el oiekzn epi` m` oiaeééaàef d`pdy xn`y ©©¥
,zxzenäãeäé éaøkxyt`'a dcedi iax xq`y oeiky ,z`f xn` §©¦§¨

`le ,cala dyrna miielz xzidde xeqi`dy ixd ,'oiekin `le
el xyt` i`y e` ezeyrl `le rpndl el xyt` m` ,dpeeka
`l'a ,jetdd ote`a xizdle lwdl mb jkn cenll yie ,rpndl

.'oiekine xyt`
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc migqt(iying meil)

àáøå,dxeq` ef d`pdy xn`yéaø øîà÷ àì ïàk ãò ,Cì øîà §¨¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦
äãeäédf z` oecl yiyïéekúî ïéàLxeqi`d dyrnlïéekúîk §¨¤¥¦§©¥§¦§©¥

,dyrna dpeekd el daeyg oi`e ,eil`,àøîeçì àlàxeq`l ¤¨§§¨
,dpeek `ll mb dyrpy dyrnìáà`edy df z` oeclïéekúî £¨¦§©¥

xeqi`d dyrnlkdfïéekúî ïéàLeil`àle÷ìxnele lwdl ± §¤¥¦§©¥§¨
xyt` i`y oeik xacd el xzen didie llk dpeekd daeyg oi`y

,rpndl elàì.dcedi iax xn` Ÿ
`xnbd .'oiekine xyt` `l'a `axe iia` ewlgp ,dipyd oeyld itl

.ef oeyl itl ,mdixacl `axe iia` e`iady zei`x d`ian
:ezhiyl iia` zii`xdì àðéîà àðî ,ééaà øîàz` izcnl oipn ± ¨©©©¥§¨¨¦¨¨

,dcedi iaxl xzen 'oiekine xyt` `l'y ,ixacàéðúc,`ziixaa §©§¨
ìëéä ìL Bléöa áLBé äéäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìò åéìò eøîàzia ¨§¨¨©©¨¨¨¤©©¤¨¨¥§¦¤¥¨

,ycwndLøBãåjyna ,miaxl bgd zekld z`àäå .Blek íBiä ìk §¥¨©§¨
àëä,o`k `lde ±øLôà àìcz` miaxl yexcln rpndl el ¨¨§Ÿ¤§¨

,bgd zekldïéekéîeyiye d`pda xeq`d lkidd lvn zepdl `ed ¦©¥
,ez`pda dlirnéøLårpndl el xyt` `ly oeik xacd xzene ± §¨¦

`ax ixack `lye ,xzen 'oiekine xyt` `l'y ixd ,jkn.
:`ax ziigc z` d`ian `xnbdøîà àáøå,ef di`x zegcl yiy §¨¨¨©

éðàLd [dpey-]BëBúìc ,ìëéä`edéeNòekeza yeniyd myly - ¨¦¥¨¦§¨
,ez`pd jxc `ly `id el dvegn `edy elivn d`pdde ,dyrp
rpndl xyt` did m` elit`e ,xaca xeqi` llk did `l jkle

.jkn
:ezhiyl `ax zii`xdì àðéîà àðî ,àáø øîàz` izcnl oipn ± ¨©¨¨§¨¨¦¨¨

,dcedi iaxl xeq` 'oiekine xyt` `l'y ,ixac[ïðúc] (àéðúã)± ¦§©
dpyna epipyy(d"n c"t zecn),ïéìeì[zeaex`-]úéiìòa ïéçeút eéä ¦¨§¦©£¦©

íéLãwä éLã÷ úéa,dizgzy miycwd ycw l`ìLî ïäaLïéìL ¥¨§¥©¢¨¦¤¨¤§©§§¦
íéðneàä úàxy`k miycwd ycw zia zneg z` owzl mi`ad ¤¨¨¦

mixebq mdyk ,wfp da dlbzpeðeæé àlL éãk ,úBáéúaeriayi-] §¥§¥¤Ÿ¨
[z`,íéLãwä éLã÷ úéaî íäéðéòepeekzi `ny miyyegy xnelk ¥¥¤¦¥¨§¥©¢¨¦

l.miycwa elrnie ,eiep z` mzii`xa zepdàëä àäåote` `lde ± §¨¨¨
`ed dføLôà àìcixdy ,miycwd ycw zial qpkdl `ly one`l §Ÿ¤§¨

,epwzl eilrïéekéî à÷å,zepdl one`dey dpyna x`eanøeñà §¨¦©¥¨
xyt` `l'y ixd ,zeaiza mipne`d z` elyly ok lry ,xacd

.iia` ixack `lye ,xeq` 'oiekine
:di`xd z` dgec `xnbdàøañúåoicd xwirny dz` xeaq ike ± §¦§§¨

,xacd xeq`øîàäå[xn` `lde-]éaø øîà ,éæt ïa ïBòîL éaø §¨¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦
ìB÷ ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäémixxeynd ly xiy ilk §ª©¤¥¦¦©©¨¨

,ycwnaäàøîe,ycwndçéøå,zxehwdïäa ïéà[mdn d`pda-] ©§¤§¥©¥¨¤
äìéòî íeMîxeqi` lr xaer el` lkn dpdpd oi`y ,dxezd on ¦§¦¨

,ynn mda oi`e li`ed ,dlirn oaxwa aiig epi`e miycwa dlirn
,o`k j` .el` mipte`a mb miycwdn zepdl exq` minkg mpn`e
minkgl did `l ,miycwd ycw z` owzl mipne`d lr lheny

.z`f eyr recne ,zeaiza lylzydl mgixhdlàlà,jgxk lr ¤¨
íéLãwä éLã÷ úéáa eNò äìòîxacdy mewna s` epnn epdi `ly ©£¨¨§¥¨§¥©¢¨¦

okziy ,xeq` 'oiekine xyt` `l'y o`kn cenll oi` okle ,xzen
.xaca eyr dlrn ok it lr s`e ,iia` zrcke ,xzen `edy

di`x `ax `iad iel oa ryedi iax ixacn ,daxc`y mixne` yi
:eixacléøîàc àkéàjk ,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¦

dì àðéîà àðî ,àáø øîà'oiekine xyt` `l'y izcnl oipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,xeq`àéðúc,`ziixaaïa òLBäé éaø øîà ,éæt ïa ïBòîL éaø øîà §©§¨¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤

ìB÷ ,àøt÷ øa íeMî éåì,ycwna mixxeynd ly xiy ilkäàøîe ¥¦¦©©¨¨©§¤
,ycwndçéøå,zxehwd,äìéòî íeMî ïäa ïéàmdn dpdpd oi`y §¥©¥¨¤¦§¦¨

`weecy wiicl yie ,dlirn oaxwa aiiegnàkéìc àeä äìéòîoi` ± §¦¨§¥¨
,dlirn oaxwa aiiegn mdn dpdpdàkéà àøeqéà àäyi la` ± ¨¦¨¦¨

lkn zepdl xeq` `edy xaecnd in lre .dpdpy dna xeqi` ecia
,el`åàì éàîdpeekd oi` m`de ±ïúBàìmipdkdíéðôa ïéãîBòä± ©¨§¨¨§¦¦§¦

,dcearl dxfrd jezaøLôà àìc,my zeidl `ly mdlà÷å §Ÿ¤§¨§¨
ïéekéî,zepdl md mipeekzne ±øeñàå`l'y ixd ,zepdl mdl ¦©¥§¨

.xeq` 'oiekine xyt`

:di`xd z` dgec `xnbdàìoa ryedi iax ixacn gikedl lkez Ÿ
ezpeeky eixac z` cinrdl xyt`y ,jixack ielïéãîBòä ïúBàì§¨¨§¦

õeçampn` ,ycwnd on mipdp md m`y ,my zeidl mikixv mpi`e ©
,mcia xeqi` yi la` ,minelyzle oaxwl dlirn aeig mcia oi`
mcia oi` mipta micnerd mze` la` ,'oiekine xyt`' df ixdy
xzene ,'oiekine xyt` `l' miaygp mdy meyn ,llk xeqi`

.iia` ixack ,xacd
dlirn zece` ,iel oa ryedi iax ixac z` x`al day `xnbd

:gixe d`xne lewaàôeblirlc iel oa ryedi iax ixacl aeyp ± ¨
,mx`apeøa íeMî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,éæt ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©

ìB÷ ,àøt÷,ycwna mixxeynd ly xiy ilkäàøîe,ycwndçéøå ©¨¨©§¤§¥©
,zxehwd,äìéòî íeMî ïäa ïéàoaxwa aiiegn mdn dpdpd oi`y ¥¨¤¦§¦¨

.dlirn
:`xnbd dywn .gixd ly epic z` zxxan `xnbdBa ïéà çéøå§¥©¥

àéðz àäå ,äìéòî íeMîcigi ,`ziixaa epipy `lde ±úà íhôîä ¦§¦¨§¨©§¨©§©¥¤
úøBèwäick xeaiv ly dpi`yda ãnìúäì,ziyrp `id cvikBà ©§¤§¦§©¥¨

ick dnhtn `edyøeèt ,øeaévì døñBîìmhtnd eli`e .zxkn §§¨©¦¨
ick zxehwd z`áéiç ,da çéøäì,zxkda çéønäåly zxehwa - §¨¦©¨©¨§©¥¦©¨

,xeaivøeèt,zxknìònL àlàoaxw aiigedpdp ixdy ,dlirn ¨¤¨¤¨©
.iel oa ryedi iax ixack `lye ,gixa dlirn yiy ixd .miycwn

:`xnbd zxne`,àtt áø øîà àlà,iel oa ryedi iax xn` jkìB÷ ¤¨¨©©¨¨
äàøîemlerlLnî ïäa ïéàL éôì ,äìéòî íeMî ïäa ïéà ©§¤¥¨¤¦§¦¨§¦¤¥¨¤©¨

,[zeynn-]åeli`çéø,zxehwdBúeøîz äìòzL øçàìxg`l ± §¥©§©©¤©£¤¦§
,dpyr dlre ycwna dxhwed xakyìéàBä ,äìéòî íeMî Ba ïéà¥¦§¦¨¦

.Búåöî úéNòðåoi`y meyn epi` ,gixa dlirn oi`y oicd mrhy §©£¥¦§¨
xaky oeiky `l` ,zxehwd ipnnqa ynn yi ixdy ,ynn ea
llkn d`vi ,deabl jxev cer da oi`e zxehwd zevn dzyrp
micnerd mixac md ''d iycw'y ,dlirn mda yiy ''d iycw'
mcew ,okle .mda eynzyd xaky mixac `le ,ycew ly yeniyl
zxehwa gixndy epipyy edfe ,dlirn da yi zxehwd dxhwedy
ozpy epiide ,dzevn dzyrpy mcew da gixdy epiide ,lrn

.da gixde milgb iab lr eziaa zxehw
ezevn dzyrpy xacy xn`y ,`tt ax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .dlirn ea oi`àøîéîìxnel ozip ok` m`d ±ìëc §¥§¨§¨
àëéä[xac lky-]Búåöî úéNòðcaeyéøäå ,äìéòî íeMî Ba ïéà ¥¨§©£¥¦§¨¥¦§¦¨©£¥

dúåöî úéNòðc ,ïLcä úîeøz,enewna gpede oycd mxedy jka §©©¤¤§©£¥¦§¨¨
åok it lr s`da Lé[oyca-]äìéòî íeMîgpede mxedy xg`l mb §¤¨¦§¦¨

,enewnaáéúëc(b e `xwie)z` W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde' ¦§¦§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤
gAfOd lr dlrd,'çaænä ìöà BîNå'enye'n miyxeceøfôé àlL ¨Ÿ¨©©¦§¥©§¨¥¤©¦§¥©¤Ÿ§©¥

n miyxec cere ,oycd z`äðäé àlL 'BîNå'`edy oeiky ,epnn §¨¤Ÿ¤¡¤
s` dlirn ea yie d`pda xeq` `edy jkn cenll yi ,dfipb jixv
cenll yi ,oycd znexza ok xn`py oeik .ezevn dzyrp xaky
`tt ax xn` cvike ,ezevn dzyrpy xaca mb dlirn yiy
xg`l zxehwd gixa dlirn oi`y ,iel oa ryedi iax ixac xe`iaa

.dzevn dzyrpy
,dlirn meyn ea oi` ezevn dzyrpy xac ok` :`xnbd zvxzn
mb dlirn da yiy oycd znexza dxez dxn`y it lr s`e

,xg` mewnl dpnn cenll oi` ,dzevn dzyrpy xg`líeMî¦
ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ,äpeäë éãâáe ïLcä úîeøz eåäcipy ± §¨§©©¤¤¦§¥§¨§¥§¦©¨¦§¤¨

mb mdn zepdl oi`y xn`p mdipyay ,cg` oic micnlnd miweqt
,mzevn dzyrpy xg`lãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëåoic cnll-] §¨§¥§¦©¨¦§¤¨

,[cg`ïéãnìî ïéàoic xn`p mda wxy mixne` ep`y ,xac mixg`l ¥§©§¦
mixg`a `le dficbaae oycd znexza `ed cgein oic ,ok lre .

cenll oi`e ,mzevn dzyrpy xg`l mb dlirn mda yiy dpedk
dzyrpy xg`l dlirn oi` ok` mday ,mixg` mixacl mdn

.mzevn
icbaae oycd znexza miaezkd ipy md dn zx`an `xnbd

:dpedk,ïLcä úîeøzxg`l mb dlirn da yiy da xn`p §©©¤¤
,dzevn dzyrpyïøîàc àäenye' ,lirl d`aedy dyxcd ± ¨©£¨¨
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רכג ezny in` cenr ek sc ± iyily wxtmigqt
ïàë ãò êì øîà àáøå`lc `l` ,dpeek xza lif` `lc dcedi iaxl dil zrny `l Ð

oiekin oi`y ieyne ,lkd ixacl xeq` oiekznc ,xyt`ca oiekzn oi` meyn dil xht

oiekznkoiekzn oi`yk oiekn ieync ,dpeek dil `aiyg `lc la` .xeq`l `xnegl

xyt` `lc oebk ,`lewl,ixy oiekzn oi`ya Ðixyipe`lc oiekzna dcedi iax inp

llk dpeek aiyglkidd :dil zrny `l `d Ð

,dn` d`n edaebelivejledwegxnlc`n

aegxy jezne .ziad xd iptly aegxalecb

wifgne ,diddaxd mc` ipamy yxec did Ð

.owifgn yxcnd zia jl oi`y ,dngd iptnàìã
øùôà.bgd zekld miaxl yexcln Ðà÷å
ïéåëéîzepdil Ðlvn.ycewdåëåúìãéåùòÐ

.ez`pd jxc df oi`c ,dxq`p eliv z`pd oi`e

.ìåìdiilray daex`.lel ixw zial zcxeid

ïéðîåàäznega wca yiyk Ðiycw zia

.miycwdåðåæé,zepefnk ,d`pd oeyl Ð

envr riaynyzi`xnn.dpdpe dk`lnd iep

øùôà àìã àëä àäå,owzl ecxi `ly Ð

zeaiza oze` zzl jixv ikd elit`eelkei `ly

`nlic ,dp`e dp` lkzqdl,zepdil ipeekin

.xeq`eìå÷.ycwd ody xiy ilk ly ÐçéøåÐ

.zxehwdäìéòî íåùî ïäá ïéà,`ziixe`c Ð

,exy `ziixe`cnc oeike ,ynn mda oi`e li`ed

`kd oebk xyt` `l iki`n` Ðedpigxh`

.i`ed `nlra dlrn `l` ?opaxíéðôá íéãîåòä
xyt` `lc ,ynyl Ðcenrlnedl xeq`e ,my

zeidl.mipeekznõåçá íéãîåòä ïúåàìÐ

la` .`ki` `xeqi` `d dlirn oi` ,xn`w

oicnerlmipta.`kil `xeqi` elit` Ðíèôîä
úøåè÷ä úà.xeaiv ly dpi`y dxf zxehw Ð

äøñåîì åà äá ãîìúäì íàdnehit xg` Ð

ripvdl ezrc m` la` .zxkn xeht xeaivl

oipnnqa d`yre ,da gixdl ekxevlmiaezkd

zeny) aizkc ,zxk aiig Ðxy` yi`" :(l

."zxkpe da gixdl denk dyriäá çéøîäåÐ

xeaiv ly zxehwa,z`hgne zxkn xeht Ð

.gixdl mhtn `l` dxez daiig `lcàìà
ìòîùmy` `iane ,ycewd on dpdpy Ð

.zelirnäàøîå ìå÷xehte ,ynn mda oi` Ð

.mlerlçéøåjkitl ,oipnnqa ynn ea yi Ð

xeht ryedi iax xn` `wce .aiigxg`l Ð

meync ,xn`w ycwna ezxnz dlrzy

da cer deab jxev oi`e ezevn ziyrpcdzvi Ð

d iycw llkn,eziaa da gixna `ziixae .'

.milgbd lr dpnn ozepyåúøîúcenr Ð

.epyrïùãä úîåøú`ln lhep did mei lka Ð

`ide ,gafnd lv` dpzepe dzgnzrlap

,'ebe "oycd z` mixde" :aizkck ,dnewna

enye" :aizkck .da oilrene ,d`pda dxeq`e

"gafnd lv`.dfipb dperh `nl` Ðéãâáå
äðåäëqpkp lecb odky oal icba drax` Ð

oixeq`c ,mixetkd meia miptle iptl mdaaey

."my mgipde" :aizkck ,oda ynzydlàçéð àä
ïðáøì.(`,ck) `nei zkqna ediizbelt Ð

èåéãä ïäëì íä ïéøéùëod ody ,dpyd lk Ð

zpezk :heicd yeniyl oiie`xd micbad

.hpa`e ztpvne miqpkneäôåøò äìâò`dz my rnync ,"my" aizk Ð.dzxeaw.ïéãîìî øîàã ïàîì àìàidlya oixcdpq zkqna ,dcedi iax.(a,fq) "zezin rax`"éèåòéî àëä
éáéúëxnbiz `lc `xninl ,ipda Ð"enye" .ediipin"dtexrd" ,xg`l `le dfl Ð.xg` xac `le Ðä÷áøì äñéðëärax` oixyewy ,dxf frla `"ltew = dwax .dtexr dlbr Ð

.cgia zextäùãå.dizexag mr d`eaz Ðäøéùë.`id dcear e`le ,jkl oiekzp `ly Ð÷ðéúù ïéåëúð íàåäìåñô ùåãúå`ly xyt` `l `kde Ðdpqipki,wpizyoiekzn ike

yecze wpizy.dleqt Ðíå÷î ìëî äá ãáåò àì øùà.xeq` `kd xqzin `l `nlrac ab lr s`c Ð
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éðàùjxc df oi`y ,zxq`p eliv z`pd oi`e :qxhpewd yxit Ð ieyr ekezlc lkid

!xeq` `di d`pd jxck `ly elit`e ,dlik` aizk `l `de :xn`z m`e .ez`pd

wxta xq`c `de ,dlik` aizk dnexzae ,dnexzn "`hg" "`hg" opitli dlirnc :xnel yie

dxiy` zgz ayil (a,gn dxf dcear) "minlvd lk"`ide ,dieyr lvl dxiy`c meyn Ð

aizk `l dxf dcear iabc :cere .d`pd jxc

.dlik`àäåxeq`e oiekinwe xyt` `lc `kd

`ail`c ,oerny iaxk `nwe`l iia` ivn ded Ð

.ibilt dcedi iaxc

àøáñúålew ift oa oerny iax xn`de

dlirn meyn oda oi` gixe d`xne

`l ik ,ixy `ziixe`cnc oeike :qxhpewd yxit Ð

xyt`epiaxl dywe ?opax degxh` i`n` Ð

,`ziixe`c `xeqi` `kilc ,dxixba `d :wgvi

`w i`ne ,oeekine xyt` `la xq`e `ax bilte

oeik :eyexit ikdc :xnel yie ?`axl iia` giken

jxevl `edyk ok m` ,opaxcn `l` ixiq` `lc

miycwd iycw zia owzl oebk`ed `xaq Ð

.`kil opaxc `xeqi` elit`c

äìéòîÐ `ki` `xeqi` `d `kilc `ed

`,bp dkeq) "lilgd" wxtac :dniz

zia ly xe`l mihg zxxea dy` :`ipz (mye

opzck ,ycew ly eid dliztde onyde ,da`eyd

oi` gixe d`xne lewc dpin wiic inlyexiae .mzd

.dlirn meyn oda

ïúåàì`l` `xeqi` `kil Ð uega micnerd

gixdl ick dxfrl onvr eaxwi `ly

dlk dzid `l :(a,gl `nei) opixn` `dc ,xzei

.zxehwd gix iptn milyexia myazdl dkixv

áéúëdniz Ð dtexrd mzd aizke enye `kd

cga ?iherin ixz jixhvi` i`n` :wgvi epiaxl

:xnel yie !ediipin slinl `lc diazk ikdlc ,ibq

`herin cg `l` aizk `l i`civn ded `l Ð

,xqinl jk lk inc `lc `zlin `l` ihernl

xqinl incc `zlin la`jixhvi` ikdl .`l Ð

.ediieexz

äñéðëäiab dil ipz `ztqeza Ð dwaxl
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ïéàL äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò :Eì øîà àáøå§¨¨¨©§©¨¨¨¨©©¦§¨¤¥
ïéekúîk ïéekúî¯ïéàLk ïéekúî ìáà ,àøîeçì àlà ¦§©¥§¦§©¥¤¨§§¨£¨¦§©¥§¤¥
àle÷ì ïéekúî¯dì àðéîà àðî :ééaà øîà .àì ¦§©¥§¨Ÿ£©©©¥§¨¨¦¨¨

¯äéäL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìò åéìò eøîà :àéðúc§©§¨¨§¨¨©©¨¨¨¤©©¤¨¨
àäå .Blek íBiä ìk LøBãå ìëéä ìL Bléöa áLBé¥§¦¤¥¨§¥¨©§¨

ïéekéîe øLôà àìc ,àëä¯éðàL :øîà àáøå .éøLå ¨¨§¨¤§¨¦©¥§¨¥§¨¨¨©¨¥
dì àðéîà àðî :àáø øîà .éeNò BëBúìc ìëéä¯ ¥¨¦§¨£©¨¨§¨¨¦¨¨

,íéLãwä éLã÷ úéa úéiìòa ïéçeút eéä ïéìeì :àéðúc§©§¨¦¨§¦©£¦©¥¨§¥©¢¨¦
ìLî ïäaLeðeæé àlL éãk ,úBáéza íéðneàä úà ïéìL ¤¨¤§©§§¦¤¨¨¦©¥§¥¤Ÿ¨

øLôà àìc ,àëä àäå .íéLãwä éLã÷ úéaî íäéðéò¥¥¤¦¥¨§¥©¢¨¦§¨¨¨§¨¤§¨
ïéekéî à÷å¯ïBòîL éaø øîàäå !?àøañúå .øeñàå §¨¦©¥§¨§¦§§¨§¨¨©©¦¦§

:àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨
äìòî :àlà !äìéòî íeMî ïäa ïéà çéøå äàøîe ìB÷©§¤§¥©¥¨¤¦§¦¨¤¨©£¨
:àáø øîà ;éøîàc àkéà .íéLãwä éLã÷ úéáa eNò̈§¥¨§¥©¢¨¦¦¨§¨§¦£©¨¨

dì àðéîà àðî¯,éæt ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc §¨¨¦¨¨§©§¨¨©©¦¦§¤¨¦
äàøîe ìB÷ :àøt÷ øa íeMî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨©§¤
,àkéìc àeä äìéòî .äìéòî íeMî ïäa ïéà çéøå§¥©¥¨¤¦§¦¨§¦¨§¥¨

àøeqéà àä¯åàì éàî .àkéà¯ïéãîBòä ïúBàì ¨¦¨¦¨©¨§¨¨§¦
øeñàå ,ïéekéî à÷å øLôà àìc ,íéðôa¯ïúBàì ,àì ¦§¦§¨¤§¨§¨¦©¥§¨Ÿ§¨

øîà ,éæt ïa ïBòîL éaø øîà ,àôeb .õeça ïéãîBòä̈§¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦¨©
çéøå äàøîe ìB÷ :àøt÷ øa íeMî ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨©§¤§¥©
?äìéòî íeMî Ba ïéà çéøå .äìéòî íeMî ïäa ïéà¥¨¤¦§¦¨§¥©¥¦§¦¨
Bà da ãnìúäì úøBèwä úà íhôîä :àéðz àäå§¨©§¨©§©¥¤©§¤§¦§©¥¨

øeaévì døñBîì¯da çéøäì ,øeèt¯çéønäå .áéiç §§¨©¦¨§¨¦©¨©¨§©¥¦©
da¯ìB÷ :àtt áø øîà àlà .ìònL àlà ,øeèt ¨¨¤¨¤¨©¤¨¨©©©¨

äàøîe¯.Lnî ïäa ïéàL éôì ,äìéòî íeMî ïäa ïéà ©§¤¥¨¤¦§¦¨§¦¤¥¨¤©¨
BúBøîz äìòzL øçàì ,çéøå¯,äìéòî íeMî Ba ïéà §¥©§©©¤©£¤¦§¥¦§¦¨

éøäå ?äìéòî íeMî Ba ïéà Búåöî úéNòðc àëéä ìëc àøîéîì .Búåöî úéNòðå ìéàBä¦§©£¥¦§¨§¥§¨§¨¥¨§©£¥¦§¨¥¦§¦¨©£¥
"çaænä ìöà BîNå" :áéúëc ,äìéòî íeMî da Léå dúåöî úéNòðc ,ïLcä úîeøz¯ §©©¤¤§©£¥¦§¨¨§¥¨¦§¦¨¦§¦§¨¥¤©¦§¥©

"BîNå" ,øfôé àlL¯ïéáeúë éðL äpeäë éãâáe ïLcä úîeøz eåäc íeMî !äðäé àlL ¤Ÿ§©¥§¨¤Ÿ¥¨¤¦§¨§©©¤¤¦§¥§¨§¥§¦
ïLcä úîeøz .ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä¯,ïøîàc àä ©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦§©©¤¤¨©£©©

äpeäk éãâa¯"íL íçépäå" :áéúëc¯ìî :éøîàc ,ïðaøì àçéðä .äæéðb ïéðeòhL ãnìîãn ¦§¥§¨¦§¦§¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨¨¦¨§©¨©§¨§¦§©¥
éàîe ,èBéãä ïäëì ïä ïééeàø ìáà :øîàc ,eäééìò âéìôc àñBc éaøì àlà ,äæéðb ïéðeòhL¤§¦§¦¨¤¨§©¦¨§¨¥£©§§¨©£¨§¦¥§Ÿ¥¤§©

"íL íçépäå"¯eåäc íeMî ?øîéîì àkéà éàî ,øçà íéøetk íBéa íäa LnzLé àlL §¦¦¨¨¤Ÿ¦§©¥¨¤§¦¦©¥©¦¨§¥©¦§¨
ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL äôeøò äìâòå ïLcä úîeøz§©©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥
?øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä .ïéãnìî§©§¦¨¦¨§©§¨©¥§©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©¦¨§¥©
äLãå ä÷áøì dñéðëä :òîL àz ."äôeøòä" áéúëe ,"BîNå" áéúk ,éáéúk éèeòéî éøz§¥¦¥§¦¦§¦§¨§¦¨£¨¨§©¦§¦¨¦§¨¨§¨¨

Leãúå ÷ðézL ìéáLa ,äøéLk¯!äìeñt éðú÷å ,ïéekéî à÷å øLôà àìc ,àëä àäå .äìeñt §¥¨¦§¦¤¦©§¨§¨§¨¨¨§¨¤§¨§¨¦©¥§¨¨¥§¨
"da ãaò àì øLà" :áéúëc íúä éðàL¯!éîð àLéø eléôà ,éëä éà .íB÷î ìkî ¨¥¨¨¦§¦£¤Ÿª©¨¦¨¨¦¨¦£¦¥¨©¦
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רכד
ezny ina cenr ek sc ± iyily wxtmigqt

àéîã àì àä.`ed `vexiz Ðóåò äéìò ïëùgxty ,i`w dnec` dxta Ð.dab lr gpe

meyn i`e ,`nlra dilr elit` dilr rnync ,"ler dilr dlr `l" :aizkc ab lr s`

"ler" aizkc`da ,ikd elit` .(`,en) dheq zkqna zecear x`y dia opiaxn `d Ð

.dyce dwaxl dqipkdl oicd `ede .dil `gip `lc ,dxyk diilräìåñô øëæ äéìò äìò
oicd `ede .dil `gipc Ðwpizl.yecizeãáåò

car ,`linn rnyn Ðlr s`e .micia rnyn Ð

aizk dlbra i`dc abiccdn opitli ediieexz Ð

.(`,en) dheq zkqna ,"ler" "ler"c dey dxfba

äðçèùé àì`vena Ð.i`w dcea` cbaãåâîÐ

.`"iliawäëøåöìeplk`i `ly ick Ð.yr

.'åëå ïéçøåà åì åðîãæðab lr s` :`nl`

oiekzne li`ed ,xyt` `l epiide .`ed dkxevlc

oigxe`a exiag lya cakzdl,lfb dil aiyg Ð

`l` ,`ed dpeek meyn e`l :ipyne .xiq`e

dgihyac meyn:xnelk .dl ilw efdca`n

`nlc meyn i` ,`yia `pir meyn i` .micia

.dl iapbe ,edpip iapb oigxe`ïëøãë ïéøëåîÐ

oithernz`pdl oiekzn oi`c ,mi`lk zeqka

.dyial.íéòåðöäåoiwgxzny ,miyexton

xerikd.el dnecd oneàáøã àî÷ àðùéìÐ

,oerny iaxl elit` xeq` oiekzn `le xyt`

oirehy yi ?ipn `d ok m`coiywnydpyn lr

`l mi`lk ea ca`y cba epipyy dze` ,ef

zerhe .xeknl xeq` mi`lk :`nl` .iebl epxkni

`wec ca` mzdc ,mciaieb xefgi `ny Ð

epxkniemi`lk ea yiy xiki `le ,l`xyil

.epyaliemi`lk la`xkipdlka xzen Ð

ze`pd.dxiknäìøò éôéì÷ámifeb` itilw Ð

meyn oixeq`e ,ixt llka md s`y ,mipenxe

mxkd i`lk ly oiyw oke .dlxr,xeq` lkd Ð

mi`lkac.ixt aizk `lùãçõúåélr ixdy Ð

.elek miiwzne xnbp dlxr ly df wqid iciïùé
dte`y `l` ,el liren df wqid oi`y Ð.zt ea

ïöåédt`i `ly Ðwqida zt ea.dfúô åá äôà
dwea`yk dl iwen onwl .df wqida Ð,ecbpk

xe`d wlec did xepza zt dzidy dry lky

drya xeqi`d on dpdp didy ,edte`e

xeqi`dy.oiraäøåñà úôä øîåà éáøyic Ð

.zta xeqi` ivr gayúôä íéøîåà íéîëçå
úøúåîzta mivr gay oi` ixaq (`dc) Ð

ycg inp edl zilc oicd `ede ,ynnuzei`l`

,ovei.oizrnya opixn` ikdeäìùéáéáâ ìò
íéìçâ.iaxl elit`e ,zxzen ztd lkd ixac Ð

xeqi`n zt ipdzi` ikc,lhae dlk xak Ð

izk` `niz `lc ,dil `kixhvi` milgbe

oi`e sexb xepza oky lke .dipira `xeqi`

.ecbpk dwea`éáø àäuzei ycg :ipzwc Ðmeyn ,dxeq` ztd :xn`c ,`id iax Ð

dxnbcxnbpy ,ycg xepzl oicd `ede .xeqi`a.xeqi`d ici lr inpäéì úòîùã øåîéà
úôá íéöò çáù ùéã éáøìopaxc` iax biltc dil zrny ik Ðzta mivr gay yia Ð

gay oi` :ixn`c .lek`l zt elit` exye ,ith iliwn eed opaxc ,dil zrnyc `ed `cegl

:xaq iaxe .`ed dlk xak day xeqi`e ,wqid gay `l` ,da mivrli`eddwea`eecbpk

xepz iabe .da xenb xeqi`e ,mivr gay yi Ðea mivr gay yic idp ,ycgedin Ð

`l` ,lk`p oi` envr `edwqidl`,cner xget`iezt z`vnpe ,eazt`pdzxnbp ea

ea) exnby xeqi` ivr ,xzide xeqi` ici lr,xepzd z` (ivre?iax xq`c dil opirny `kid `de .ztd z` exnby xzidøæòéìà éáø àä.xeq` mxeb dfe df dil opirnyc Ð

.d`pda xeq` `aiy el enxb xzide xeqi`y xacäñéò êåúì.oileg ly Ðàá éðà ïåøçà øçàuxznck ,oey`xd z` wliq m` Ð.iia` dil
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àädlr dizlin xn` `tt axc meyn dl iziin Ð ser dilr oky `dl `l` `inc `l

.dpyn `idy itl

äìò,dxt ciqtdl dil `gip `l i`ce `d ,dleqt i`n` :xn`z m`e Ð dleqt xkf dilr

dxiyk xn`p m`c :xnel yie ?hren xac liaya mixwi dincy,dil `gip ded Ð

dwaxl dqipkd :xn`z m`e .dxiykdl oi` jkle

xkf dilr dlrn `py i`n ?dxiyk i`n` ,dyce

,dzyica dil `gip `l mzdc :xnel yie !dleqtc

dyecip ikd e`lac ,dzyica melk giexn oi`y

dxt mzqc :yxit dcedi epiax axde .d`eazd

.dgixhdl dvex mc` oi` `nzqne ,`id dxega

xfril` iax ,zxaern dxt :opzc `de ,xn`z m`e

dilr dlr :xn` `kde .oilqet minkge xiykn

.oilqetc minkgk `kdc :xnel yie !dleqt xkf

dlrd `wec xn`e ,bilt dcedi iax inp ikdc

envrn dlr la` ,xkf dilr,inp i` .dxiyk Ð

dleqt `kd xn`c `dzrya d`exyk epiid Ð

`nw wxta) xykd iab xn`ck .dil `gipe diilr

gnye odilr lhd edcer :(`,bi) (oilegcdf ixd Ð

eabp ,ozei ika`inec ozei opirac .ozei ika opi` Ð

odilr lhd cera rcei did m`y it lr s` .ozic

"dtexr dlbr" wxta opixn`c `de .gny did

oiae dcear zrya oia lqet ler :(`,en dheq)

oilqet opi` mixac x`y ,dcear zrya `ly

da ynyn xkfdy dn ,dcear zrya `l`Ð

.dcear aeyg

ãåâî`nilb dil cebp enk :mz epiax yxit

.(`,cv oiaexir)

ùãçikde ,zta mivr gay yi :xaqw Ð uzei

mxeb dfe dfe ,xepza mivr gay yi inp

zta mivr gay yie .xeq`ody mivrd epiid Ð

:ixaq opaxe .ecbpk dwea`yk ,ztd ziit` minxeb

,ecbpk dwea`dy it lr s` ,zta mivr gay oi`

zngn `l` mivrd on d`a dpi` zadlyc

oi`c zlgb enk `id ok m`e ,sxypd edyn

epiax axd dywd .i"yx yxit oke ,oira xeqi`d

dpyn ipy wxt zenexz) xn`c `d ,iaxl oxd`

,zaya elit`e ,lk`i bbeya zaya lyand :(b

milgbc ,zta dvwen gay yi `nip ?i`n`e

`l` jiiy `lc :wgvi epiax xne`e !od oivwen

wxta qxhpewd yxit oke ,`weec d`pd ixeqi`a

ewiqdy xepz iab (mye `,eq) dxf dcearc `xza

.dnexz ly oenka

äìùéá`weec dlyia Ð milgb iab lr

oitxypd lkc ab lr s` ,carica

dlgzkl elit` xzen oxt`oxt` oia wlgl yi Ð

.milgbl

ïéá,xzen carica `wec mxeb dfe dfc ab lr s` .xzen mxeb dfe dfc Ð ovei oyi oia ycg

feb` oirhep oi` :iqei iax xn`c (a,gn dxf dcear) "minlvd lk" wxt seqa gkenck

iqei iax dcene .dlxr lyrhp m`yied `kdc ,mxeb dfe df dil aiyge .xzen `edy Ð

uzei ycg xn`p m`c ,carick.xepzd ciqti Ð

ïéáxzen mxeb mbe dfc ab lr s`e Ð ovei oyi oiae ycgdil ibqc oeik ,oyi mewn lkn Ð

dcegl d`pd xeqi` `l` icin ciqtn `le oepiva.oepiv jixv jkl Ð
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óBò äéìò ïëL :àäì àlà àéîc àì àä¯,äøéLk ¨¨¨§¨¤¨§¨¨©¨¤¨§¥¨
øëæ äéìò äìò¯áø øîà ?àîòè éàî .äìeñt ¨¨¨¤¨¨¨§¨©©§¨¨©©

"ãáò" ïðéø÷å "ãáò" áéúk éà :àtt¯ãéáòc ãò ©¨¦§¦¨©§¨¥©¨©©§¨¥
"ãaeò" ïðéø÷å "ãaeò" áéúk éà .eäéà da¯eléôà ¨¦¦§¦©§¨¥©©£¦

"ãaeò" ïðéø÷å "ãáò" áéúëc àzLä .éîð àìénî¦¥¨©¦¨§¨¦§¦¨©§¨¥©©
¯déì àçéðc ãáò äî .ãáòc àéîec ãaeò¯óà ©§¨§¨©¨¨©§¦¨¥©

äpçèLé àì ,äãéáà :òîL àz .déì àçéðc ãaeò©§¦¨¥¨§©£¥¨Ÿ¦§¨¤¨
ìáà ,BkøBöì ãBâî éab ìò àìå ähî éab ìò àìŸ©©¥¦¨§Ÿ©©¥¨§§£¨
eðncæð .ãBâî éab ìòå ähî éab ìò dkøBöì dçèBL§¨§§¨©©¥¦¨§©©¥¨¦§©§

ïéçøBà Bì¯àìå ähî éab ìò àì äpçèLé àì §¦Ÿ¦§¨¤¨Ÿ©©¥¦¨§Ÿ
íúä éðàL !BkøBöì ïéa dkøBöì ïéa ,ãBâî éab ìò©©¥¨¥§§¨¥§§¨¥¨¨
àz .éápb íeMî éà ,àLéa àðéò íeMî éà ;dì éì÷c§¨¥¨¦¦¥¨¦¨¦¦©¨¥¨
ïéekúé àlL ãáìáe ,ïkøãk ïéøëBî úeñë éøëBî :òîL§©§¥§§¦§©§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥
ïéòeðväå .íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî änça©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦§©§¦
ãáòîì øLôàc ,àëä àäå .ìwna íäéøBçàì ïéìéLôî©§¦¦©£¥¤©©¥§¨¨¨§¤§¨§¤¡©

ïéekî àì éëå ,ïéòeðvk¯éðúîc ïàîì àzáeéz !éøL ©§¦§¦¨¦©¥¨¥§§¨§©§©§¥
.àzáeéz ,àáøc àn÷ àðMéì."'åëå Ba ÷éqé àìå" ¦¨¨©¨§¨¨§§¨§Ÿ©¦

ìL ïéM÷a Bà äìøò étéì÷a B÷éqäL øepz :ïðaø eðz̈©¨©©¤¦¦¦§¦¥¨§¨§©¦¤
Lãç ,íøkä éàìk¯ïLé ,õzeé¯úà Ba äôà .ïveé ¦§¥©¤¤¨¨©¨¨©¨¨¤

útä :íéøîBà íéîëçå ,äøeñà útä :øîBà éaø ,útä©©©¦¥©©£¨©£¨¦§¦©©
íéìçb éab ìò dìMéa .úøzeî¯.øzeî ìkä éøác ¤¤¦§¨©©¥¤¨¦¦§¥©Ÿ¨
ïLé ïéáe ,Lãç ïéa :àéðz àäå¯àä ,àéL÷ àì !ïveé §¨©§¨¥¨¨¥¨¨©¨©§¨¨

¯éaøì déì zòîLc øeîéà .ïðaø àäå éaø¯íeMî ©¦§¨©¨©¥§¨§©§¥§©¦¦
íøBb äæå äæ ,úta íéöò çáL Léc¯zòîL éî §¥§©¥¦©©¤¨¤¥¦¨§©§

àä :àéL÷ àì àlà !?déì¯àä ,øæòéìà éaø¯ ¥¤¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¨
,øBàNc øæòéìà éaø àîéìéà ?øæòéìà éaø éä .ïðaø©¨©¥©¦¡¦¤¤¦¥¨©¦¡¦¤¤¦§
CBúì eìôpL äîeøz ìLå ïéleç ìL øBàN :ïðúc¦§©§¤¦§¤§¨¤¨§§
,õéîçäì éãk äæa ïéàå õéîçäì éãk äæa ïéàå ,äqéò¦¨§¥¨¤§¥§©§¦§¥¨¤§¥§©§¦
éðà ïBøçà øçà :øîBà øæòéìà éaø ,eönçå eôøèöðå§¦§¨§§¦§©¦¡¦¤¤¥©©©££¦
,älçzëì øeqéà ìôpL ïéa :íéøîBà íéîëçå .àä©£¨¦§¦¥¤¨©¦§©§¦¨

óBqáì øeqéà ìôpL ïéáe¯.øñBà Bðéà íìBòì ¥¤¨©¦§©§¨¥¥
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

מהראוי הי', אם באפשרי הוא, להוסיף גם כן לימוד – על כל פנים איזה רגעים – של פרשת השבוע עם פירוש המתאים.
ממכתב כ"ב כסלו תשי"ג



רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc migqt(iying meil)

:`xnbd zvxznàéîc àì àädf oic dnec oi` ±àäì àlàdnl ± ¨Ÿ¨§¨¤¨§¨
dnec` dxt iabl dpyna epipyy(c"n a"t dxt)m`y ,óBò äéìò ïëL̈©¨¤¨

,dab lr gpe ser gxt ±,äøéLkm` eli`e,äìeñt øëæ äéìò äìò §¥¨¨¨¨¤¨¨¨§¨
eàîòè éàîep`y oeikny ,`tiql `yixd oia weligd edn ± ©©£¨

xkf dilr dlr m` ok lre dlqet dilr dlry dn lky mixne`
e ,dlqetl yi ser dilr oky m` s` ,zlqtp,àtt áø øîàwelig ¨©©¨¨

micnl dpnn] dtexr dlbra miaezkd zyxcn ecnell yi df
dlbr `iadl dxeza xn`p ,dyxcd `id jke ,[dnec` dxtl

e ,'da car `l xy`'áéúk éàazkp did m` ±ïðéø÷å ,'ãáò's`e ± ¦§¦¨©§¨¦©
`l xy`' daizkd itk dzid d`ixwdãáòdpi`y oicd did ,'da ¨©

zlqtpeäéà da ãéáòc ãòoke ,dk`ln da dyr envr `edy cr ± ©§¨¦¨¦
áéúk éàazkp did m` ±ïðéø÷å ,'ãaeò'itk dzid d`ixwd oke ± ¦§¦©§¨¦©

`l xy`' daizkdãaeòy oicd did ,'daeléôàdk`ln dzyr m` ©£¦
àìénî[dnvrn-]énðmle` ,zlqtp `id ok mb ±áéúëc àzLä± ¦¥¨©¦©§¨¦§¦

azkpy dzr,'ãáò'rnyny ,'da car `l xy`' e`xewl yiy ¨©¨©
,envra dk`ln da dyr m` wx zlqtpyïðéø÷å`id d`ixwde ± §¨¦©

`l xy`'ãaeòdk`ln dzyr m` mb zlqtpy rnyny ,'da ©
d`ixwa yiy zexzeqd zeiernynd cgi eyxtzi cvik ,dnvrn

xn`py dny yexcl yi `l` ,'car' daizkae 'caer','ãaeò'oi` ©
wx `l` ,dk`ln dzyry ote` lka zlqtp `idy zeaxl `a df

àéîecote`a [enk-],'ãáò' äî ,'ãáò'cdk`ln da dyryk xnelk §¨§¨©¨¨©
i`ce ,envradéì àçéðc,dzyry dk`lna el gepy ±'ãaeò' óà §¦¨¥©©

ote`a `l` dlqet epi` ,dnvrn dk`ln dzyry ±déì àçéðc± §¦¨¥
yi ,aizkde ixwd z` ayiil ick ,xnelk .dzk`lna el gepy
dzyr xy`k zlqtp dlbrdy cnll dxezd d`ay yxtl
dk`ln ly dpiga da yi xy`k wx ['caer'] dnvrn dk`ln

.dzyry dk`lna el gepy epiide ,['car'] micia
,dnec` dxtl dpnn eze` micnle ,dtexr dlbra xn`p df oic
,jka zlqtp dpi`y ser dilr dlr m` oia dpynd dwlig ok lre
`idy xkf dilr dlr m` oial ,jka dilral gep `ly meyn edfe
lirl epipyy `ziixad zx`ean jkae .jka el gepy itl ,dleqt

(`"r)`la dyce dwaxl dqipkd m`y s`y ,dtexr dlbr iabl
df oi`e ,dleqt dyce wpil dqipkd m` mewn lkn ,dxiyk ,ezrc
itk ,dpeekk aygp 'oiekine xyt` `l'e jkl oiekzdy meyn
,dpeekk aygp xacd oi` m` s`y `l` ,lirl gikedl epxaqy

.jka zlqtp `id ixd dzyica el gepy oeik
:egxek lr mc`l d`ad d`pd ly oecipl zxg` di`xòîL àz± ¨§©

,xacl di`x rnye `eaäãéáàoiicre ,mc` e`vne ca`y cba ± £¥¨
,exear ezcia` lr xney `ede eilral eaiyd `làì äpçèLé àìŸ¦§¨¤¨Ÿ

ãBâî éab ìò àìå ähî éab ìò[czi-],BkøBöì,da cakzdl oebk ©©¥¦¨§Ÿ©©¥¨§§
.dlfeb `ed ixd df yeniyay `vnp ,ely dpi`y oeikyìáà£¨

dkøBöì dçèBLjk myl dgipne ,yr dplk`i `ly ick ±éab ìò §¨§§¨©©¥
ïéçøBà Bì eðncæð .ãBâî éab ìòå ähî,ezialéab ìò àì äpçèLé àì ¦¨§©©¥¨¦§©§§¦Ÿ¦§¨¤¨Ÿ©©¥

.BkøBöì ïéa dkøBöì ïéa ,ãBâî éab ìò àìå ähî`tiqay oicd mrh ¦¨§Ÿ©©¥¨¥§§¨¥§§
cakzn `ed ,migxe` ezial mi`a xy`ky meyn ,zehyta ,`ed
el xyt` i` o`k `lde .ekxevl mb dghey `edy `vnpe ,da
it lr s`e ,deghyiy dwewf `id ixdy ,dkxevl dgheyl `ly
ixd ,jkn zepdl oiekn `ede li`ed lfb meyn xacd xeq` ok
.dipyd oeyld itl iia` ixack `lye ,xeq` 'oiekne xyt` `l'y

:`xnbd zvxzníúä éðàL,epnn gikedl oi`e `tiqa oicd dpey ± ¨¦¨¨
el mipncfn xy`k dcia`d z` gehyl `ziixad dxq`y dny
meyn `l` ,dpnn dpdpe da cakzn `edy meyn df oi` ,migxe`

dì éì÷c`ed xy`k micia dca`ne dtxey `ed ef dgihyay ± §¨¥¨
,migxe`d ipta dgheyàLéa àðéò íeMî éàmdy meyn m` ± ¦¦¥¨¦¨

,rxd oir da lihdl miieyréápb íeMî éàmiyyegy meyn m`e ± ¦¦©¨¥
.deapbie md miapby

:xen`d oecipl ztqep di`xòîL àz,xacl di`x rnye `ea ± ¨§©
dpyna epipy(d"n h"t mi`lk),úeñk éøëBîmda yiy micba ixken ± §¥§

,mi`lkïéøëBîdze`,ïkøãkjxck ,da miyeal mdyk xnelk §¦§©§¨

itl ,mipewl mze`xdl ick micbad z` miyaeld mixkend
,dyial z`pdl mipeekzn mpi`yïéekúé àlL ãáìáezepdl ¦§©¤Ÿ¦§©¥

zeqkdnad zeniänçeilr obzy [uiwa-]áe änçä éðtîzeni ¦©¨¦§¥©©¨¦
díéîLbeilr obzy [sxega-]ïéòeðväå ,íéîLbä éðtîmiyextd ± §¨¦¦§¥©§¨¦§©§¦

yeall jka miliwn mpi` ,xeqi`l dnecd xacn miwgxznd
md `l` ,df ote`a elit` fphry da yiy zeqkïéìéLôîdze` ©§¦¦

íäéøBçàìdielz `idyk,ìwna.mipewl dze` mi`xn md jke ©£¥¤©©¥
oerny iax zrcl `id ,xen`d ote`a mi`lkd zyial xzid
zeqkd zyiala oiekzn epi` o`k s`e ,xzen oiekzn oi`y xacy

.zxzen `id ok lre ,dyial z`pdlàëä àäåo`k `lde ±øLôàc §¨¨¨§¤§¨
ãaòîì[zeyrl-]ïéòeðökzlyten `idyk mipewl dze`xdle §¤§©¦§¦

,dyaell ilan eixg`låok it lr s`éøL ïéekî àì ékxy`k ± §¦Ÿ¦©¥¨¦
`le xyt`'y `eti` gken ,xacd xzen ,dyiall oiekzn epi`
iaxe dcedi iax jka ewlgpy ,lirl dipyd oeylle .xzen 'oiekin
z` cinrdl xyt` ,xizn oerny iaxe xqe` dcedi iax ,oerny
iia`l mpn` ,my dpey`xd oeyll mle` .oerny iaxk dpynd
z` cinrdl iia` lkeie ,oerny iaxe dcedi iax jka ewlgp
df ote`ay `id `ax zrc `ld mle` ,oerny iax zrck dpynd
in zrck ,dywe ,xeq`y micen lkd 'oiekin `le xyt`' ly

ef oi` m`de ,dpynd z` cinriàúáeéz`kxit ±éðúîc ïàîì §§¨§©§©§¥
àáøc àn÷ àðLéìoeyld itl `ax zrc z` dpyy inl ± ¦§¨©¨§¨¨

.dpey`xd
:`xnbd dwiqnàúáeézi`cey ,ef drc zigcpe ,`id `kxit ok` ± §§¨

dzpyp ezenke ,oerny iax zrcl xzen 'oiekin `le xyt`'y
.dpynd

:dpyna epipy'åëå Ba ÷éqé àìåungdy dryny ,mixike xepz §Ÿ©¦
.ungdn dpdpy itl ,mixike xepz ea wiqdl xeq` ,d`pda xeq`

,d`pd ixeqi`a wqedy xepz iabl dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:epic dnétéì÷a B÷éqäL øepz ,ïðaø eðzly mipenixe mifeb` ¨©¨¨©¤¦¦¦§¦¥

Bà ,äìøòewiqdyïéM÷ad`eazníøkä éàìk ìLmixeq`d ¨§¨§©¦¤¦§¥©¤¤
xepzd m` ,d`pdaõzeé ,Lãçdf wqidy oeik ,exaeyl jixv - ¨¨¨

elek miiwzd xepzde ,ea zet`l elkeiy eniiwne xepzd z` wfgn
,eze` miiwy d`pdd xeqi` ea xkipe ,mi`lk e` dlxr zngn

xepzd m`e .evzpl jixv jkitlïLé,el liren wqidd oi`yïöeé- ¨¨¨
dlxr ici lr xvepy mega ztd dt`i `ly ,xxwziy oizndl yi

.mixzen mivra ea zet`l xzen xxwzpy xg`le .mi`lke
ote`a xepza dzt`py zt oic dn x`al dkiynn `ziixad

m` :xeq`dBa äôàdf wqida -,äøeñà útä ,øîBà éaø ,útä úà ¨¨¤©©©¦¥©©£¨
miiw mivrd ly gaye ,mixeq`d mivr ici lr dgazypy meyn

.da,úøzeî útä ,íéøîBà íéîëçåwqidd zngn dgazypy s`y ©£¨¦§¦©©¤¤
yiy aygp df oi`y ,dze` xqe` df oi` ,mixeq`d mivra wiqdy
sexyd wlgd on d`a y`d oky ,ynn mivrd gay z` zta
mzhiyl ok enke .d`pdd xeqi` lha xak f`e [zlgbd-] uray

vra wqedy ycg xepzoi`y oeik ,uzei `l ,mi`lk e` dlxr i
zt ea zet`l xzene ,xepza mixeq`d mivrd gay miiwy aygp

.ophvdy xg`l
xg`l zt dt`y ote`a oicd dn x`al dtiqen `ziixad

m` :etxyp xak mivrdydìMéaztd z` dt` -íéìçb éab ìò ¦§¨©©¥¤¨¦
l ,mi`lke dlxr lyøzeî ìkä éøácztdy dcen iax s` - ¦§¥©Ÿ¨

lhae dlk xak ,wqiddn zgazyn ztdy dryay meyn ,zxzen
.milgb eyrp mixeq`d mivrdy ,xeqi`d

dywn .ef `ziixa ixacl zxzeqd `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd,àéðz àäåly ywa e` dlxr ly zetilwa ewiqdy xepz §¨©§¨
,mi`lkïéaxepzd m`ïéáe ,Lãç`ed m`ïöeé ,ïLéoizndl yi - ¥¨¨¥¨¨¨

dpey`xd `ziixaa eli`e .ea zet`l xzen jk xg`e ,xxwziy
.evzpl jixv ,el` d`pd ixeqi`a ycg xepz ewiqd m`y epipy

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìepipyy dpey`xd `ziixad - Ÿ©§¨¨
zhiyk `id ,uzei ycg xepzyéaøy`a dzt`py zty xaeqd ©¦

,xeqi`a dxnbpe dzt`py meyn ,dxeq` ,mixeq`d mivr ly
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המשך בעמוד פס



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc migqt(iyiy meil)

Ba àäiL ãòecal dnexzd xe`ya -õéîçäì éãk.dqird z` ©¤§¥§¥§©§¦
,`xnbd dtiqeneðL àì ,ééaà øîàåm`e ,oexg`d xg` mikledy §¨©©©¥Ÿ¨

,zxzen dqird oexg` oilegd xe`y ltpàlàote`a÷léñå íãwL ¤¨¤¨©§¦¥
úàxe`yøeqéàäcer oilegd xe`y zlitp xg`l cin dqirdn ¤¨¦

xnb oilegd xe`yy `vnpe ,ungzdl dqird dwitqdy iptl
.zxq`p dpi` dqird okl ,ecal dze` uingdlìáàm`íã÷ àì £¨Ÿ¨©

÷léñådqirdnúàxe`y,øeqéàäuingdl exnb cgi mdipye §¦¥¤¨¦
,dze`øeñà:`xnbd dwiqn .dqird z` lek`l mixflàîìà- ¨©§¨

xaeq xfril` iaxy ixd,øeñà 'íøBb äæå äæ'xe`yy s`y ¤¨¤¥¨
xe`y sexiva wx `l` ,dqird uenigl ecal mxb `l dnexzd

.zxq`p dqird mewn lkn ,oilegd
:`xnbd dgecøæòéìà éaøc àîòèc éànîeiax ly enrhy oipne - ¦©§©£¨§©¦¡¦¤¤
`ed xfril`kixac,ééaàiptl xeqi`d z` wliq m` wxy §©©¥

,zxzen `id dqird z` uingdyøæòéìà éaøc àîòè àîìéc- ¦§¨©£¨§©¦¡¦¤¤
oilegd xe`yyk dqird z` xizny xfril` iax ly enrh ile`

`ed ,oexg` ltpàa éðà ïBøçà øçàc íeMîoexg`d xe`ydy - ¦§©©©££¦¨
xe`ydn reiq el yiy s` ,epic z` raewd `ed uenigd z` xnby

e ,ltpy oey`xdíã÷ àì àðL àì ,øeqéàä úà ÷léñå íã÷ àðL àìŸ§¨¨©§¦¥¤¨¦Ÿ§¨Ÿ¨©
øeqéàä úà ÷léñåxe`y z` wliqe mcw m` oia welig oi`e - §¦¥¤¨¦

z` wliq `l m` oiae ,uingde xnb oilegd xe`yy mcew dnexzd
.okl mcew dnexzd xe`yìáàmdipy da elti m`,úçà úáa £¨§©©©

,xeqi`d ici lr wx xnbp `l uenigd f`yéøLc énð éëämb ok` - ¨¦©¦§¨¦
.xzen 'mxeb dfe df'y meyn ,zxzen dqird didz

'mxeb dfe df'y xfril` iax ixacn xg` xewn d`ian `xnbd
:xeq`àlàixacn `ed ,xeq` mxeb dfe dfy xewndøæòéìà éaø ¤¨©¦¡¦¤¤

äøéLà éöòc.dxf dcear ly dxiy` ivr oica -ïðúcepipyy - ©£¥£¥¨¦§©
dxf dcear zkqna dpyna(:hn)m` ,äpîéä ìèð[dxiy`d on-] ¨©¥¤¨

íéöòmd ixd ,mitpr -ïäa ÷éqä .äàðäa ïéøeñà[mivr oze`a-] ¥¦£¦©£¨¨¦¦¨¤
,øepzä úàxepzd m`,Lãç,eniiwne ewfgn df wqideõzeéjixv - ¤©©¨¨¨

m`e .dxf dcearn miiwzdy df xepzn zepdil xeq`y ,exayl
xepzdïöeé ,ïLéivr ly df wqidn ophviy cr oizndl yi - ¨¨¨

m`e .mixzend mivra ea zet`l xzen jk xg`e ,dxf dcearäôà̈¨
Badf wqida -äøeñà ,útä úàztdäáøòúð .äàðäaztd ¤©©£¨©£¨¨¦§¨§¨

,d`pda dxeq`dazt zexkkúBøçàå ,úBøçàzexkk oze`ne - §£¥©£¥
zg` xkk odn dyxit ,d`pda dxeq`d ztd oda daxrzpy

daxrzde dxfgeazexkkïlek ,úBøçàoia ,zexkkd lk - §£¥¨
,dipyd zaexrza oiae dpey`xd zaexrza,äàðäa ïéøeñàitl £¦©£¨¨

.aexa zlhazn dpi` dxf dcearyøæòéìà éaøe wlegøîBàyiy ©¦¡¦¤¤¥
y ici lr ,dpwz ztd zexkk zaexrzléìBéCd ieey z`äàðä ¦£¨¨

,mda wiqdy mivrd inc z` xnelk ,dxiy`d ivrn dpdpy
mkilyie,çìnä íéì.ztd zxzip jkaeBì eøîàiaxl minkg §¨©¤©¨§
,xfril`äøæ äãBáòì ïBéãt ïéàlr xzip dxf dcear xeqi` oi` - ¥¦§©£¨¨¨

ivrn dt`py ztd xeqi` z` riwtdl xyt` i` okle ,oeict ici
.glnd mil dxf dceard z`pd inc zkled ici lr ,dxf dcear

ieey z` jiled `ly lky ,xfril` iax zhiya ok m` x`azd
ycg xepz iabl oia `nw `pzl dcen `ed s` ,glnd mil d`pdd
oicdne .dxeq`y zt iabl oiae ,oveiy oyi xepz iabl oia ,uzeiy
,zt ea et`iyky s` ,uzei dxf dcear ivra wqedy ycg xepzy
dfe df' xfril` iaxly gken ,mixzend mivrn mb dt`iz `id

lirl epipyy dpey`xd `ziixad ok m`e .xeq` 'mxeb(:ek)xepzy
iax zhiy ,uzei ycg ,mi`lk ly oiywae dlxr itilwa ewiqdy
xepz oiae ycg xepz oiay epipyy dipyd `ziixade .`id xfril`
,dpey`xd `ziixaa iax lr miwlegd minkg zrck `id ,ovei oyi
zlgbd on `a wqidd mzhiyl oky ,zxzen ztd s`y mixaeqe
wqid z`pd aygp epi` xeqi` ivra wqide ,oira dpi` xaky
xzen ycg xepzy oky lke ,cg` mxeb `l` o`k oi`y elit`
oi` mlerle diit`l `l` cner epi`e lk`p epi` ixdy ,ophviykl

.xzid ly xg` mxeb `la epnn mipdp

:`xnbd dywn .ef dgked zegcl dqpn `xnbdøeîéàepl yi-] ¥
[xneløæòéìà éaøì déì úòîLcxfril` iaxy eprnyy dn lk - §¨§©¥§©¦¡¦¤¤
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la` ,xeng dxeqi`y -déì úòîL éî äøBzaL ïéøeqéà øàLa- ¦§¨¦¦¤©¨¦¨§©¥

.d`pd ixeqi` x`ya s` ok xn`y eixacn zrny m`d
:`xnbd daiynïk íà àlà'mxeb dfe df'y xfril` iax xn` `ly ¤¨¦¥

,cala dxf dceara `l` ,xeq`dééîøz ïànàzhiya -cinrz in ©©¦§§¨
e` dlxr itilwa ewiqdy xepzy epipyy dpey`xd `ziixad z`
ef `ziixay xnel epilr gxkdae .uzei mxkd i`lk ly oiywa
dxf dcear oia xfril` iax wlig `le ,xfril` iax zhiy `id

.mixeqi` x`ylãBòåc ,ok wlgn `l xfril` iaxy gikedl yiàä §¨
øñBà øæòéìà éaø äéä ïëå ,àéãäa àéðzwqedy xepzïéøeqéà ìëa ©§¨§¤§¨§¥¨¨©¦¡¦¤¤¥§¨¦¦

d`pd ixeqi` lk ly mivra -,äøBzaL.xeq` 'mxeb dfe df'y itl ¤©¨
xepza etxvpy qxg ilk ly mpic dn iax zrcl zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .xeqi`a wqedyøîBì àöîz íà ,ééaà øîàm` - ¨©©©¥¦¦§¨©
,xepza xq` jk ,zta iax xq`y myky zyxetn `ziixa `vnz

y xaeq iaxy x`azie,øeñà 'íøBb äæå äæ'z` dpyy df mb `ede ¤¨¤¥¨
dpey`xd `ziixad ly `yixd(:ek lirl)itilwa ewiqdy xepzy

zhiy ok m` ,uzei ycg dlxreðééä éaøzhiyk,øæòéìà éaølke ©¦©§©¦¡¦¤¤
.xq`i ,d`pd xeqi` ly wqida eyriy dnøîBì éöîz íàåla` - §¦¦§¥©

y xaeq iaxy xn`p m`'íøBb äæå äæ',øzeîepipyy `ziixade ¤¨¤¥¨
,iax zhiyk `le xfril` iax zhiyk `id uzei ycg xepzyàëäå§¨¨

,zt xq` iaxy dne -àeä úta íéöò çáL Léc íeMîgaydy - ¦§¥§©¥¦©©
,dnvr ztd jeza `vnp ztd ziit`a egiayd mixeq`d mivrdy
xeqi` ly cg` mxebn dzlik`a dpdp mc`d seby `vnpe

.dze` giaydyéðäoze` -úBiçBìöe úBñBëå úBøò÷,qxgn ¨¥§¨§§¦
,dxiy` ivr ly wqida exnbpe etxvpyéøéñàzhiyl mb d`pda £¦¦

`la eteba mda ynzyn `ede ,xeqi`d ivrn egazypy oeik ,iax
cr epnn dpdp eteb oi`y xepzl dnec epi`e ,xzid ly sqep mxeb

.mxaeyl jixv jkld ,ipy mxeb didiyéâéìt ékly mzwelgn - ¦§¦¦
,xeq` 'mxeb dfe df' xaeqy xfril` iaxe zta `l` xq` `ly iax

wx `idäøéã÷e øepúaivr ly wqida exnbpe etxvpy ,miycg §©§¥¨
ici lr wx `l` ,mnvr mdn dpdp mc` ly eteb oi`y ,xeqi`

y .xzid ivr ly wqid `ede ,sqep mxeb sexiväæå äæ' øîàc ïàîì§©§¨©¤¨¤
øeñà 'íøBb,[xfril` iax-]øeñàxepz jkitle ,mda ynzydl ¥¨¨

e .evzei dycg dxicwe ycgøzeî 'íøBb äæå äæ' øîàc ïàîì,[iax-] §©§¨©¤¨¤¥¨
éøL.xzid ly mxeb sexiva mda ynzydl xzen - ¨¦

:dxicw iabl iia` ixac lr zwlegd drc d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàcy ,mixne` yi -øzeî 'íøBb äæå äæ' øîàc ïàîì eléôà §¨§¦£¦§©§¨©¤¨¤¥¨

,[iax-]äøéã÷,xeqi` ivr ly wqida dze` exnbe etxivyäøeñà §¥¨£¨
,dxaeyl jixveàøézéäc íéöò ïzéðc énwî àìeLéa äìa÷ àäc- §¨¦§¨¦¨¦©¥§¦©¥¦§¤¥¨

cal dpnn yinyz z`pd mc`l yi ixdy`la da ynzyny ,d
dna dpdpe ,da lyal dvexy dn z` dkeza ozep oky ,xg` mxeb
lyal xzid ivr dizgz ozepy iptl cer liyazd z` dwifgny

.da
ewiqdy xepz iabl `ziixaa zxg` `qxib d`ian `xnbd

:d`pd ixeqi`aøepz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥©
,íøkä éàìk ìL ïéM÷a Bà äìøò étéì÷a B÷éqäLxepzd m`Lãç ¤¦¦¦§¦¥¨§¨§©¦¤¦§¥©¤¤¨¨

,df wqid ici lr xnbpe.õzeéxepzd m`e,ïöeé ,ïLéokn xg`le ¨¨¨¨
m`e .ea zet`l lekiBa äôàdf wqidaútä ,øîBà éaø ,útä úà ¨¨¤©©©¦¥©©

.äøeñà útä ,íéøîBà íéîëçå ,úøzeî¤¤©£¨¦§¦©©£¨
:l`eny ixac lr `xnbd dywnàëtéà àéðúäå`ziixaa ixde - §¨©§¨¦§¨

lirl(:ek)mixne` minkge dxeq` ztd xne` iaxy ,jtidl epipy
:`xnbd daiyn .zxzenéðz àëtéà ìàeîLz` dpy l`eny - §¥¦§¨¨¥

aeyii .yxcnd ziaa dze` epyy dnn jtidl lirlc `ziixad
:sqepàîéà úéòaàåjtd l`eny ,ayiil jk xen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

ztd z` xeq`l dkldl ewqtiy ick zercd z`ipa ekli `le ,
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רכז ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtmigqt
åðù àìxzen seqa xzid ltp m`e ,`a ip` oexg` xg`c Ðmciwy `l` Ðxeqi`d z`

,ewliqeuingd `l oiicre ewliqe li`edc ,cin xzid ea ltpy oeikn.el jlde lha Ð

liredc ab lr s`eeci lr uenig xenbl oexg`d df lekiy ,zvw daxak ok it lr s` Ð

xeripe xfeg oi` aeye ,el lhamcw `l la` .ea,wliqeleki epi`e ,mdipy ici lr xnbpe

lhail.xeq` mxeb dfe df :`nl` .xeq` Ð

.àá éðà ïåøçà øçàãxza lf`c meyn `nrhe

nbxzida exnb .dyrn x`l elit`e ,xzen Ð

xeqi`a exnb .mxeb dfe df `ki`c ,wliqe mcw

.(xeqi`d z` wliqe mcw elit`e) xeq` Ðìáà
úçà úááexnb `kilc ,zg`k eltp m` Ð

xeqi`a.xzen mxeb dfe dfc ,ixyc inp ikd Ð

äðîéäon Ð.dxiy`dçìîä íéì äàðä êéìåé
dnk lk ,dil opirny mewn lkn .mivr inc Ð

`lcihnnglnd mil d`pd`ed dcen Ð

oia `nw `pzlycg`uzeioyi` oia,oveioia

uzei ycg ipzwc oeik :`nl` .zt xeqi``Ð

lirl `ipzc `de .xeq` mxeb dfe df dil zi`

ovei ycg,iaxc dilr ibiltc ,`id opax Ð

edl `aiyg `lc meyn zxzen ztd ixn`e

mxeba elit`e wqid z`pdmeyn ,ecal cg`

,xepza oky lke .dipira `xeqi`l dizilc

mxeba ez`pd oi`e ,envra `ed lk`p epi`y

minxeb ipya `l` ecal cg`.xzid lye ely Ð

ztl exy `d ?il dnl ovei opaxl :xn`z m`e

diet`dwqidala` ,caric ilin ipd !xeqi`

.xeqi` wqida zet`l exy `w `l dlgzkl

zgkyn ikid opaxl xeqi`c mivr :jixt onwle

ivnc oicd `ede ?`ziixe`cn ixiq`c dl

ycgc `dl `nwe`l`nw `pzk lirlc uzei

,epn opirci `lc meyn `l` ,xfril` iaxc

ezwelgne `ede ,xfril` iax hwpinl dil `gipe

.xn`wïë íà,dil ip`y `nlic zkxtc Ð

dlxr iab lirl `ipzc `dl diinxz o`n`

xn`c `pz zgkyn `lc oeik ,jigxk lr ?uzei

,ezwelgne xfril` iax `l` xeq` mxeb dfe df

,dxf dcear zkqna`pifgex`ya ipzc `nzq

ikd inp ixeqi``le ,dl xn`w xfril` iax Ð

.dil ipyøîåì éöîú íà ééáà øîà`ziixa Ð

zta iax xq`c ikid ikc ,ikd zyxetnikd Ð

.lk`p envr oi`y it lr s`e ,xepza xq` inp

`ziixac `yixe .xeq` mxeb dfe df dil zi`c

dlxrc lirlc.dlek dl xn`w iax Ðéáø åðééä
.øæòéìà`kile .`zegipairainl.iciníàå

.øîåì éöîú,xzen mxeb dfe df dil `xiaqc

xfril` iax `l` `ed iax e`l `eddc `yixe

iax xq`c `ed zta mzde ,`edyic meyn Ð

dlke`yk `vnpe ,dteba mivr gayeteb Ð

mxeba xeqi`d on dpdpd `edxepza la` .cg`

ycgeppive.ixy Ðúåéçåìöå úåñåë úåøò÷ éðä
otxvy ,qxg ly Ðdxiy` ivra,oda mivr gay yi `dc ,iaxl elit` ,ixiq` Ðoz`pdeynzyn `ed oey`x mxeb ici lre ,`ed ipy mxeb `la,xepzl enc `le .eteb z`pd oda

.ipy mxeb `ki`c cr dipin sebl d`pd `ihn `lcéâéìô éëxeq` mxeb dfe df dil zi` xfril` iaxe ,zta `l` xq` `lc ,iax Ð,dxicwe xepza Ð`aiy cr odn dpdp sebd oi`y

.xzid ly `ede ,ipy mxebäøéã÷dtxvy Ð.xeqi` ivra dycg `idykäìåùéá äìá÷î àäãzt ea oipzep oi` xepz la` .xg` mxeb `la da ynzyny yinyz z`pd `ki`e Ð

xg`l `l`dwiqd.xzid mxeb lyäì éðú àëôéà.diipz` `kti`e ,lirlc `ziixa `dl Ð.àîéà úéòá éàåjtd edi`e .exy opaxe xq` iaxc dil zi`e ,diipz` ikd inp l`eny

zewelgna ,`nlrac .xizdl miax ixg` mc` ipa ekli `ly ick dliax lr miax ewlgpy zexg`dkld oi` ,cigi mewna exiagn iaxk dkldc ab lr s`c l`enyl dil `xiaq Ð

.dilr ibilt miaxc ab lr s`e ,ezenk dkldc dil `xiaq `dae .miax mewna xnelk ,eixiagn ezenkäëôàäééðúàå.dpkt`ewizc ikid ik ,dpipy`e,opax mya `xeqi`c `zlin `d

cigi `edy iaxk dkld xne` ip` m`y ,miax ixg` oikled lkdy ,ozenk mc` ipa eyrie`l Ðepin`i.ilúåîîåò íéìçâ,zeieak Ðl`wfgi) aizkck`l mifx`" :(`l."edennr

"ddk" :opinbxzneÐ.`inr.úåùçåì,zexrea milgbzerprpznk ze`xpzeygele.efl efïéøåñà.iaxl Ðåãâðëd cbpk Ð.xepzd ita mivrd xiran zt
íéöò
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ãòuingdl ick xzida mbe xeqi`a yi i`c .xeqi`a :yexit Ð uingdl ick ea `diyÐ

(`,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta `dc ,ixyc mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

,uingdl ick dfae uingdl ick dfae ,dqirl eltpy dnexz lye oileg ly xe`y :`ipz

evnigeseqa opzc `de .`kdc opaxk oerny iax ied `zyde .xizn oerny iaxe .xeq` Ð

ungn xg` ungn oi` :(`,ai) dxenzc `nw wxt

xe`y ltp m`y .day oeayg itl `l` ,[xqe`]

dqirl dltpe dxfge ,dvnige dqira dnexz ly

uingdl ick xe`ya yi m` ,z`fn dlecb zxg`

dipydici lr dvngzpy it lr s` ,dxeq` Ð

didy dpey`x dqir ici lre ,xeqi` ly xe`y

xne` ,`kdc opaxk mzd dl opinwene .xzid ly

oi`y oebk ixiin mzdc xninl ivn :wgvi epiax

ick yi dnexz ly xe`yae ,uingdl ick dqira

.uingdl

åáøòúð`lc :mz epiax xne` Ð zexg`a

xcqac zexg`a zexg`e opiqxb

`le dxf dcear zkqna `l ,dil qxb `l dpynd

.mirxf xcqa

ïëåoixeqi` lka xqe` xfril` iax did

zi` mewn lkac rnyn `zyd Ð dxezay

dnize .xeq` mxeb mbe dfc xfril` iaxl dil

axl `kdn iywizc :mdxa` oa oeyny epiaxl

lk" wxta dxenza `ipzc ,`ppig xa `ped

gafn iabl oixeq`d lk :(mye a,l) "oixeq`dÐ

.xqe` xfril` iax :dlr `ipze .oixzen odizecle

exairyk zwelgn :`ppig xa `ped ax xn`we

en` jxi xaer xaq xfril` iaxc ,eraxp seqale

exair seqale eraxp la` ,`edlkd ixac Ð

.xzen mxeb dfe df xfril` iaxl `nl` .oixzen

àäáåmeyn iaxc `nrhe Ð eixiagn elit`

.mxeb dfe dfc mrhn `le ,zta mivr gay yic

"minlvd lk" wxta `icda wiqt l`enyc

dfe dfc ,iqei iaxk dkld (`,hn dxf dcear)

.xzen mxeb
llkn
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רכח
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxtmigqt

àøåñéàã íéöòixqznc Ð?edl zgkyn ikid opaxl ,d`pdaàôéùøùáayil `qk Ð

e` ,eilrmecdlwqid z`pd la` .ynn ici lre ,oira odyk oz`pdc .eilbxez`pd oi` Ð

.exeria zrya e` exeria xg`l `l`íéúàîá äìéèádlkyn `xing `l jkld Ðxrape

.exeqi`÷éñîä ìòî àìäåoebk ,sebd zyecw ea oi`y xac lke .dlirn oaxw aiige Ð

zxy ilk epi`y ilke ,oaxw ly dpi`y dnda

dlirn) opzc ,oilegl `vi ea lrny oeik Ð

`l` oiycwena lren xg` lren oi` :(a,hi

`pixg` icin lk la` .cala zxy ilke dnda

:ol `niiwc ,oilegl `wtp dpey`x dlirnn Ð

dpzypy ,iepiy `l` mewn lka dlirn oi`

,ezyecwnepzpy mcew `d ?dxeq` zt i`n`e

did ztd!oileg wqiddíéîìù éöòáÐ

odinca gwile oxkenl ,minly incl oqitzdy

e`lc ,dlirn mdl oi` milw miycwe .minly

d iycw"oi`e ,milral oleky ,dia opixw "'

z` minc zwixf xg`l `l` oda deabl

,ediilr daikx `din `xeqi`e .oixeni`d

dlirnne,ihirni`c `ed.dlirn zkqna

.äãåäé éáøã àáéìàå`cqg ax dil hyt

cifna ycwd :xn`c ,(`,dp) ipy wxta oiyecwa

cifna epnn dpdp m` .llgzn oi``vi `l Ð

cifnk edcic bbey minlya ,jkld .oilegl

ycwdcinp ikde .edpip dlirn ipa e`l `dc Ð

ewiqdyk `kd :xninl ivn ded.opiwqr cifn

,cifne bbey rnyn ewiqdy edinivnc oeike

cifna oia bbeya oia dnwe`l.dnwe` Ðìë
ïéôøùðädxenzc `xza wxt idliya Ðyxtn

.oixawp el`e oitxyp el`íìåòì ùã÷ä øôàå
øåñàiabe ,'mlerl' ycwd iab hwp ikdl Ð

yi dxiy`c meyn ,mlerl hwp `l dxiy`dl

oi` ycwd la` .dlhae ixkp dtxey m` xzid

xa inx :dxenz idliya yxetn ikde .lehia ea

dirny axe `ngxt``xeq` mlerl ycwd

.ixcdnäæéðâ ïåòèù øôà åúåàáxn`w Ð

`ly ,oycd znexz ly xt` edfe ,xeq` mlerl

.ewiqda dlirn dzidïã äúàù ïéã ìëÐ

ixdy ,eilr xingdl ick epc dz` ezlgzny

,xg` xneg el `ian dz`e .`ed xeng

oic oi` "d`xi la"a `edy ung :zxn`wck

dz`y xnegy `vnp eteqe .dtixy oerhy

.lwdl el mxeb eilr siqenïéã åðéàixdy Ð

`ed ixde ,xeng `diy cnln oicd.eliwníàù
ìèáéå áùé íéöò àöî àìlr s`e .dinza Ð

la`" :dcedi iaxl (a,ai) `nw wxta opixn`c ab

"xac lka ezzayd exeria zryaiab Ð

dvex `edy ina ,`id `lew `din ediizbelt

wewf :opixn`c ,miyly jeza e` ,`xiiya z`vl

oi`yke .xraletxeyl mivr,lhae ayei `di Ð

.epxrai `leåðãåøçà ïéã,xnege lw epi`y Ð

`xnegl oiae `lewl oiae ,dey dxifb `l`Ð

aiydl oi`e ,`ed aezkd zxifbc ,opilf` dxza

."lwdl eteqe xingdl ezlgz" eilr
õîç
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ììëîaiyg ecbpk dwea`ae li`ed ,opaxl :xn`z m`e Ð ecbpk dwea`yk exy opaxc

lfebd"ae (`,n dkeq) "lefbd alel" seqa jixt i`n ,milgbd on d`a zadly enk

d`pd zrya `d ?dey oxeriae oz`pdy ,ogync mivr `ki` `de :(a,`w `nw `aa) "mivr

oxeria xg` d`pd aiyg `l dfk xeriyc meyn :xnel yie !zadlyd mewna xak od oixrean

mzd opitli dpinc dlik`a ixdy ,ziriay oiprl

opihrnn `le ,dey oxeriae d`pd ixnbl `kil

eyrpy xg` `l` oz`pd oi`y mivr x`y `l`

ogyn `lc mivr iaxle .ixnbl milgbded inp Ð

oz`pd ecbpk dwea`yk diciclc ,xqinl dil

d`pd aexe li`ed :xninl `ki`e .dey oxeriae

xeria xg`dxez dxq` `lc xninl ol zi` Ð

iaxl zeygel xn`c o`nl :dniz la` .oda

,ziriaya mivr lka xq` `l i`n` ,mixeq`

edl aiyg `le li`ed .dey oxeriae oz`pd ixdy

.d`pd xwir ied oze`ac ,zeygel odyk zexrean

ùã÷ädn :dniz Ð liha `l sl`a elit`

el yiy xac ycwd `ld ?ef `id xneg

epic oi` df mrhne ,lelig ici lr `ed oixizn

,opaxcn elit` ,lw xeqi`a elit` lha zeidl

.(`,c) dvia yixa opixn`ckéöòáminly

`ail`e ,cifnae ycwd ivra inwe`l ivn dedÐ

xearl `zlnc `gxe` e`lc `l` ,dcedi iaxc

.cifnaåäðéîøåivn ded Ð 'eke oitxypd lk

.minly ivra inwe`lõåçÐ dxiy` ivrn

zceark iediz :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

opixn`ck ,`ixyc ,dil`n dxazypy milelb

) "minlvd lk" wxtaoi`e !(a,`n dxf dcear

dl oi`c ,l`xyi ly dxiy`a ixiin `kdc xnel

yxtn (`,cl) dxenz seqa `dc .zinler lehia

mlerl dxiy`e ycwd xt` ipze aixr `l ikdlc

oixeq`dtxey m` xzid dl yi dxiy`c meynÐ

.dlhac ,milelib caer

ïéàdkldc d`xp Ð dtixy `l` ung xeria

wxta dizek `pz ol mzqc ,dcedi iaxk

`da ok m` :xn`z m`e .(a,bl) dxenzc `xza

rax`a `l` zbdep dpi` dkeq :dcedi iax xn`c

ezenk dkld inp `di ,alelay oipininp mzdc Ð

ezlgzy oic lkc mrhn `l` opax ibilt `l

dkeqc `nw wxtae .oic oi` lwdl eteqe xingdl

dilr dlcd :ipzwc ,opaxk `pz ol mzq (`,`i)

ovvw m` ,zrlcd z`e otbd z`yie !dxiyk Ð

oic meyn dcedi iaxk ol `niiw `kdc :xnel

el exn`c ab lr s` .epivn dna silic ,xg`

wizye ,egikei ielz my`e serd z`hglkn Ð

my`e z`hg ixn`c .opaxk ol `xiaq ocicl mewn

.gikez `kile ,dtixya

äîm`e Ð dtixya ung s` dtixya xzep

xzepd (`,ck) lirl yixcc o`nl :xn`z

iax sili ikid ,dtixya xg` xac oi`e dtixya

oeyny epiax uxize ?xzepn dtixya ung dcedi

x`y `l` xzepn ihernl ol zilc :mdxa` oa

laae zxka xzepl incc ung la` ,oixeqi`

exizezikid lirl :xn`z m`e .opihrnn `l Ð

unga `xw iwep ?oipr epi` m`a oixeq` x`y sili

unglc :xnel yie !ith dil incc ,`wec gqta

.epivn dna slinl ivnc ,[`xw] jixv `l gqtaåáìç."exizez la"a inc `lc :uxize ,dil incc dtixya `diy xzepn slip dteb `id :xy` oa wgvi epiax dywd Ð gikei lwqpd xey ly
xfg
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyììkî,jkn x`azn ±déìò éâéìôc ïðaøcopaxy ± ¦§¨§©¨¨¦§¦¦£¥
,iax lr miwlegdeøLztd z` mixizn ±ä÷eáàLk eléôàly ¨£¦§¤£¨
mixeq`d mivrdàlà .Bãâðk,ok m`éëéä ïðaøì àøeqéàc íéöò §¤§¤¨¥¦§¦¨§©¨¨¥¦

eäì úçkLîeidi xeqi` ivry opax zrcl `vnp ote` dfi`a ± ©§©©§
dxf dceara epipy jky .d`pda mixeq`(:hn)dpnid lhp'

micen mi`pzd lky rnyne ,'d`pda oixeq` ,mivr [dxiy`n]
.dfa

:`xnbd zvxzn,àîç øa énà áø øîàmixeq` mivrd eay ote`d ¨©©©¦©¨¨
`ed opax zrcl s` d`pdaàôéLøLa`qk mivrdn dyry ± §©§¦¨

mivrdn dpdpy ,eilbx z` eilr gipdl mecd e` ,eilr zayl
.zeynn mda yie oira oiicr mdyk

:ycwd ivr ly wqida dzt`py zt oica dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥
,útä Ba äôàå ,Lc÷ä éöòa B÷éqäL øepz ,àcñç áøî àîç øa éîø̈¦©¨¨¥©¦§¨©¤¦¦©£¥¤§¥§¨¨©©

àúéén÷a eøLc ïðaøìdligza epipyy itk minkg zhiyl ±lirl) §©¨¨§¨§©©§¨
(:ekmivr gay oi`y meyn dlxr itilwa dzt`py zt mixizny

,ztaéàî.dpic dn ±déì øîàdf ote`a ,`ng xa inxl `cqg ax ©¨©¥
äøeñà útä.minkg zhiyl s` ©©£¨

:`xnbd dywnïéa äîeztBæycwd ivr ly wqida dzt`pyìoia ©¥§
itilw ly wqida dzt`py zt.äìøò,`xnbd daiyn,àáø øîà ¨§¨¨©¨¨

àzLä éëä`ld ,dfl df minecy jipira d`xp jk ike ±äìøò ¨¦©§¨¨§¨
,xzida daxrzpyíéúàîa äìéèamiaexnd xzid ly miwlg §¥¨§¨©¦

zt xeq`zy minkg exingd `l ,lehia da jiiyy oeike ,dilr
la` .dxeqi` xrazpe dlky xg`lLc÷ä,xzida axrzdy ¤§¥

óìàa eléôàoileg iwlg,ìéèa àì,lehia iabl xeng `edy myke £¦§¤¤Ÿ¨¦
.xrazpy elit` ztd z` xeq`l xeng `ed jk

:`cqg ax ixac lr zxg` `iyew dywn `axéà ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¦
àéL÷ àä ,déì àéL÷ax ixac lr zeywdl oywnl mewn yi m` ± ©§¨¥¨©§¨

,dxeq` ztd recn ,zeywdl yi jk ,`cqg÷éqnä ìòî àìäå± ©£Ÿ¨©©©¦
aiige ycwdd ivra wiqnd lrn mda wiqdl ligzdyk cin `lde

,ef dlirn lr oaxw `iadleäì e÷ôð ÷éqnä ìòîc àëéä ìëå§¨¥¨§¨©©©¦¨§§
ïéleçìmivr mze` e`vi ,ycwd ivra wiqnd lreny mewn lke ± §¦

xak md dit`d zrya ixd ,dxeq` ztd recn ok m`e ,oilegl
.oileg ivr

:`xnbd zvxznïðé÷ñò íéîìL éöòa àëä ,àtt áø øîàxaecn ± ¨©©¨¨¨¨©£¥§¨¦¨§¦©
oaxw mdinca `iadle mxkenl ick mze` eyicwdy mivra
.dlirn oic ea oi`y minly oaxw zyecwk `id mzyecwe ,minly

Lc÷ä øîàc äãeäé éaøc àaélàåea elrny,ìlçúî ââBLala` §©¦¨§©¦§¨§¨©¤§¥§¥¦§©¥
ea elrn m`,ìlçúî Bðéà ãéæîas`y xnel epl yi eixac itle §¥¦¥¦§©¥

dlirna oilegl mi`vei oi` ,minly jxevl eycwedy el` mivr
lrenyk oky ,efàì àîòè éàî ãéæîa,oilegl `veiøa åàìc ïåék §¥¦©©£¨Ÿ¥¨§¨©

àeä äìéòîlr ynege my` oaxw aeig oi` cifna lrnyky oeik ± §¦¨
,ef dlirn÷éôð àì`vei oi` ±,ïéleçìeze` daiigy mewna wxy Ÿ¨¦§¦

zdok m`e .ef dlirna oilegl `vi ,ezlirn lr ynege oaxwa dxe
énð íéîìL,minly ly ycwd s` ±eäðéð äìéòî øa åàìc ïåék± §¨¦©¦¥¨§¨©§¦¨¦§

,dlirn aeig mda oi`y oeikïéleçì à÷ôð àì.ef dlirn ici lr Ÿ¨§¨§¦
,dxeq` ztd ,minly jxevl eycwedy mivra zt dte`d okle

.df wqida oilegl e`vi `l mivrdy oeik
mi`vei wiqnd lrny lky `ax ly eziiyew lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .oilegl mivrdàëéä ìëåmewn lkae ±ìòîc §¨¥¨§¨©
÷éqnäycwd ivraé÷ôðmd mi`vei ±ïéleçì,ef dlirnaàäå ©©¦¨§¦§¦§¨

ïéôøNpä ìk ,àéðz,dtixya mzeevny d`pd ixeqi` lk ±ïøôà ©§¨¨©¦§¨¦¤§¨
äøéLà éöòî õeç ,øzeîmzeevny s`y ,dxf dcear ivr ± ¨¥£¥£¥¨

,xeq` mxt` ,dtixyaåokøôàivr ly.øeñà íìBòì Lc÷äm`e §¥¤¤§¥§¨¨
ycwd xt` recn ,dlirn xg`l oilegl `vei ycwdy xn`p

q`.oilegl e`ivede ea lrn sxeyd ixd ,xe
:`xnbd zvxzn,àîç øa éîø øîàxaecn `ziixaaäìôpL ïBâk ¨©¨¦©¨¨§¤¨§¨

Lc÷ä éöòa äéìéàî ä÷éìc,xt` dyrpeìBòîðc Lðéà àkéìc± §¥¨¥¥¤¨©£¥¤§¥§¥¨¦¦§¦§
:sqep uexiz .oilegl e`vi `l okle ,mda lrny mc` did `lyáø©

,øîà äéòîL`ed ,xeq` ycwd xt`y epipyy dnaly xt`ïúBà §©§¨¨©§¨
miycw,äæéðb ïéðeòhLdwqddy oycd znexz ly xt` epiide ¤§¦§¦¨

,oilegl `vi `le dfipb oerh xt`de ,xzida dzid,àéðúcxn`p §©§¨
oycd znexz zyxta(b e `xwie)dnn miyxece ,'gAfOd lv` FnUe'§¨¥¤©¦§¥©

xn`py'BîNå'gafnd lv` eze` gipdl yiy ,'jilyde' xn`p `le §¨
úçðaxn`py dnn miyxec oke .dklyd jxca `le'BîNå'`le §©©§¨

z` my gipdl yiy ,'mUe'Blekic `le ,dnexzd xeriy lk z` ±
xn`py dnn miyxec oke .ezvwn z` my gipdl'BîNå','mUe' `le §¨

øfôé àlLelek z` miyi `l` ,zenewn dylye mipya eze` ¤Ÿ§©¥
,gafnd lv` dfipb dperh oycd znexzy o`kne .cg` mewna

oeikemlerl ycwd xt` `ziixaa epipyy edfe ,d`pda xeq` jky
.xeq`

:dpyna epipy'åëå øeòéa ïéà øîBà äãeäé éaø,dtixy `l` ung ©¦§¨¥¥¦
.mil lihn e` ,gexl dxefe xxtn s` mixne` minkge

iax ly zwelgnd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:minkge dcediïéà ,äãeäé éaø øîà ,àéðzzevn miiwnõîç øeòéa ©§¨¨©©¦§¨¥¦¨¥

àlàaïúBð ïécäå .äôéøNlw' zcina oicd on df xac cenll yie ± ¤¨§¥¨§©¦¥
,'xnegeøúBp äîe,mzlik` onf xg`l zepaxwd on xzepd xya - ©¨

a BðéàLxeqi`,'àöné ìá'e 'äàøé ìa'ea dxingd ok it lr s` ¤¥§©¥¨¤©¦¨¥
`edy exeriaa dxezõîç ,äôéøN ïeòèxengda BðLiLxeqi`ìa' ¨§¥¨¨¥¤¤§§©

ïkL ìk àì ,'àöné ìá'e 'äàøéexeriaa xingpyL`ed.äôéøN ïeòh ¥¨¤©¦¨¥Ÿ¨¤¥¤¨§¥¨
:dcedi iax ly ecenil z` minkg migecBì eøîàiaxl minkg ¨§

,dcediïéc ìk[xnege lw-]ïc äzàLa eze`Búlçzickøéîçäì ¨¦¤©¨¨§¦¨§©§¦
,cnlpd xacd oicaBôBñåmb ef `xneg ici lr `a dz`ì÷äì §§¨¥

,epicaïéc Bðéàlr xingdl xnege lwa `a dz`e .eze` mipc oi` ± ¥¦
,ea lwdl `a dz` jk ici lr j` ,dtixya xeria oerhy ung

m`yBôøBNì íéöò àöî àì,[ungd z`-]ìèáe áLBé àäé`le Ÿ¨¨¥¦§§§¥¥¨¥
,ungd z` xraiäøîà äøBzäå(eh ai zeny)øBàN eúéaLz' §©¨¨§¨©§¦§

,'íëézaîungd z` ziaydl yiy aezkd zernyneøác ìëa ¦¨¥¤§¨¨¨
,BúéaLäì ìBëé äzàLeilr lwin 'xnege lw'd ly eteqy `vnp ¤©¨¨§©§¦

.dtixy jxc dpi`y dzaydn exhete
,'xnege lw'dn cenild z` egc minkgy oeikBðãå äãeäé éaø øæç̈©©¦§¨§¨
n ,dtixya `l` epi`y ung xeria aeigløçà ïécceniln - ¦©¥

,dcedi iax oc jke ,'a` oipa'a `l` ,xnege lwa `le zxg` dcina
å ,äìéëàa øeñà øúBðok,äìéëàa øeñà õîçminec mdy dnne ¨¨©£¦¨§¨¥¨©£¦¨

,mipic x`yl mb dfn df cenll yi cg` oicaäîy myk -øúBp ©¨
epicõîç óà ,äôéøNaepicBì eøîà .äôéøNajextl yi ,minkg ¦§¥¨©¨¥¦§¥¨¨§

oky ,df cenil,äôéøN äðeòè dðéàå äìéëàa äøeñàL çéëBz äìéáð§¥¨¦©¤£¨©£¦¨§¥¨§¨§¥¨
e xfg .dtixy oerh epi` ung s`y okzi ok m`eïäì øîàdcedi iax ¨©¨¤

,minkglLøôäoky ,dliap oial unge xzep oia yiøeñà øúBð ¤§¥¨¨
å ,äàðäáe äìéëàaok,äàðäáe äìéëàa øeñà õîçdf eeyedy oeike ©£¦¨©£¨¨§¨¥¨©£¦¨©£¨¨

,'a` oipa'a dfn df cenll yi ,d`pda mbe dlik`a mb dfläî- ©
y myk,äôéøN ïeòè õîç óà ,äôéøN ïeòè øúBpdliap ok oi`y dn ¨¨§¥¨©¨¥¨§¥¨

.dpnn jextl oi`e ,d`pda zxzen
Bì eøîàoky ,xg` mewnn jextl yi oiicr ,dcedi iaxl minkg ¨§

L çéëBé ì÷ñpä øBL`ed,äôéøN ïeòè Bðéàå ,äàðäáe äìéëàa øeñà ©¦§¨¦¤¨©£¦¨©£¨¨§¥¨§¥¨
e xfg .dtixy oerh didi `l ung s`y okzi ok m`eïäì øîàiax ¨©¨¤

,minkgl dcediLøôäoky ,lwqpd xey oial unge xzep oia yi ¤§¥
å äàðäáe äìéëàa øeñà øúBðelke`då ,úøk Leðòokøeñà õîç ¨¨©£¦¨©£¨¨§¨¨¥§¨¥¨

å äàðäáe äìéëàaelke`d,úøk Leðòxeqi`a dfl df eeyedy oeike ©£¦¨©£¨¨§¨¨¥
,'a` oipa'a dfn df cenll yi ,zxk yperae d`pde dlik`øúBp äî©¨

epicõîç óà ,äôéøNaepic,äôéøNalwqpd xey ok oi`y dn ¦§¥¨©¨¥¦§¥¨
.zxk yepr epi` elke`dyBì eøîà,df z` mb jextl yi ,minkg ¨§

okyå äìéëàa øeñàL ,çéëBé ì÷ñpä øBL ìL Baìçxeq` `ed ok ¤§¤©¦§¨¦©¤¨©£¦¨§
äàðäá,lwqpd xey oickåelke`dúøk Leðò,alg lke` oick ©£¨¨§¨¨¥

emewn lknïéà`ed,äôéøN ïeòèdidi `l ung s`y okzi ok m`e ¥¨§¥¨
yepr elke`de d`pdae dlik`a xeq` `edy s` ,dtixy oerh
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc migqt(ycew zay meil)

Bðãå äãeäé éaø øæça dtixy oerhy ungløçà ïéc'a` oipa'a ± ¨©©¦§¨§¨¦©¥
.zxg` jxca xzepn'eøéúBz ìá'a BðLé øúBðxeq` ycew xyaa - ¨¤§§©¦

,ezlik` onf xg` cr epnn xi`ydlåokõîçepyi,'eøéúBz ìá'a §¨¥§©¦
,'`vni `l'e 'd`xi `l' lr xaer gqta ung ezeyxa xi`yndy

,dfn df mze` cenll yieäîy myk ±øúBpepicõîç óà ,äôéøNa ©¨¦§¥¨©¨¥
epic.äôéøNa¦§¥¨

Bì eøîàoky ,jextl yi ,minkgéeìz íLàmiaiigy my` ± ¨§¨¨¨
,xzep e` leqt ea rxi`e ehgye ,dbby wtq lr e`iadlúàhçå§©©

÷ôqä ìò àaä óBòäaiigzd m` wtq el yiyk serd z`hg ± ¨©¨©©¨¥
,e`iadléøáãìE,mdly xeriad oica jzhiy itl -eçéëBé`ly ¦§¨¤¦

,dtixy oerh 'exizez la'a epyiy in lkLixdïämpyiìá'a ¤¥§©
,'eøéúBzonf xg`l mxyan xizedl xeq`y miycw llka md oky ¦

,mzlik`eðàL[minkg-]íéøîBàmxeriayäôéøNaxya lk enk ¤¨§¦¦§¥¨
,leqt ycewåeli`äzà[dcedi iax-]øîBàepi` mxeria oicy §©¨¥

mind zn`l ekilyn wtqd lr `ad serd z`hg `l` ,dtixya
exeria oic lqtpy ielz my` xyae ,dxfray,äøeá÷ajzhiyle ¦§¨

yi ok m`e ,dtixya epic oi`e 'exizez la' ea yiy xac epivn
.dtixya exeria oicy xzepn ung lr cenild z` jextl÷úL̈©

,äãeäé éaød `ly.ef dprh lr aiydl dn el di ©¦§¨
eay ,dfk ote` lr mlerd ita zexebyd zexin` d`ian `xnbd

:envr ixac it lr mc` ixac mikxetéøîàc eðééä ,óñBé áø øîà̈©©¥©§§¨§¦
éLðéà,mixne` miyp`y dn edf ±àøbð àèçc àtkwwgy jfa sk ± ¦§¥©¨©£¨©¨¨

,mivr yxg one` dze`àìcøç óBøNð dåeâaz` sexyi ekeza ± §©¥¦§©§§¨
.lcxg ea lk`iyk ,ekg z`e epeyl,[øîà ééaà] (ééáà øîà)xacd ©©¥¨©

,mixne` miyp`y xg` lynl dnecàðcñmicq dyerd xbp ± ©¨¨
,mixiq`d ilbx z` mda miqtezyáéúé éðãñaoikdy cqa ayei ± §¦§¥¨¦

,envradéãé ìéåcî,ezk`lnne eici znxdn ±íélzLîexky ¦§¦§¥¦§©¥
.envra oikdy ilka eyper z` lawn xnelk ,apb `vnpykàáø̈¨

,øîà,mixne` miyp`y xg` lynl dnec xacd(éøéâá àøéâ) ¨©
ìéèwî [déøéâa äàøéb],bxdp ely uga mivigd dyer -déãé ìéåcî ¦¨¨§¦¥¦§¦¦§¦§¥

,ezk`lnne eici znxdn ±íélzLîeyper z` lawn xnelk ,exky ¦§©¥
.envra oikdy ilka

:dpyna epipyøøôî íéøîBà íéîëçå'åëå äøBæå.mil lihn e` gexl ©£¨¦§¦§¨¥§¤
:mil dlhd ici lr mixran cvik ,minkg zrca dpc `xnbd

øîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàm`d ,`pzd xn` ji` ±øøôîungd z` ¦©§¨§¥¦¨¨©§¨¥
äøBæåmixexitd z`å ,çeøìy ici lr xral leki okìéhîe øøôîz` §¤¨©§§¨¥©¦

mixexitd,íiìe`' xn`y dn lr mb zxfeg 'xxtn' zaizy xnelk ©¨
.ie`xk ungd xrazn jk ici lr wxy ,'mil lihnàîìéc Bàjk ¦§¨

,xnel ezpeekçeøì äøBæå øøôîz` jilyi `le ,mixexitd z` §¨¥§¤¨©
.eplk`ie xg` ep`vni `ny ,mly ungdìáàe`' xn`y dnìéhî £¨©¦

,'íiìezpeekdéðéòajixv oi`e ,`edy zenk oira ungd cera ± ©¨§¥¥
.envrn ca`pe mina genipe qnp `edy itl ,mcew exxetl

:dxf dcear xeria oecipa dnec wtq d`ian `xnbdénð ïðúeoke ± §©©¦
epipy(:bn f"r)léabxeriaàðåeb éàä ék äøæ äãBáò,df ote`a ±éaø ©¥£¨¨¨¦©©§¨©¦

÷çBL ,øîBà éñBé,dxf dcear mdn dyry zkznd ilk z`äøBæå ¥¥¥§¤
mixexitd z`çeøì,eca`ie exftziy ickàéòaéàå .íiì ìéhî Bà ¨©©¦©¨§¦©§¨

øîà÷ éëéä ,eäìm`d ,iqei iax xn` ji` ±÷çBLdxf dceard z` §¥¦¨¨©¥
äøBæåmixexitd z`å ,çeøìy ici lr xral leki okìéhîe ÷çBLz` §¤¨©§¥©¦

mixexitd,íiìe`' xn`y dn lr mb zxfeg 'wgey' zaizy xnelk ©¨
.'mil lihnàîìéc Bà,xnel ezpeek jk÷çBLilkd z`äøBæåz` ¦§¨¥§¤

mixexitdìáà ,çeøìe`' xn`y dn,'íiì ìéhîezpeekdéðéòa± ¨©£¨©¦©¨§¥¥
.mil dlhdd mcew dwgeyl jixv oi`e ,oira `idyk

:zewitqd ipy z` zhyet `xnbdàøazñî ,äaø øîàoicdy ¨©©¨¦§©§¨
iably ,welgàìæà à÷ çìnä íéìc ,äøæ äãBáò,[zkled `id±] £¨¨¨¦§¨©¤©¨¨§¨

oi`y ,glnd mi epiid dxf dcear xeria iabl xkfend mi mzqy
,zepitq da mixaeréòa àì[jixv-]ä÷éçLoeik ,dlihny iptl Ÿ¨¦§¦¨

iabl la` .da ynzydl `eaie dze` `vni mc`y yyg oi`y
ìc õîçìéæà÷ úBøäð øàL[jled `ed±],øeøét éòaexxetl jixv ± ¨¥§¦§¨§¨¨¨¦¨¥¥

yeygl yie ,zepitq zexaer zexdp x`yay oeik ,elihny iptl
.ung `edy rci `ly itl elke`l `eaie ,ep`vni xg`y

óñBé áø déì øîà,daxlàøazñî àëtéà ,äaøcàxazqn ± ¨©¥©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨

iabl ,jtidläñéîî àìc ,äøæ äãBáòz` miqinn mpi` mindy ± £¨¨¨§Ÿ§¦¨
,zkzndä÷éçL éòadze` lihny iptl ilkd z` wegyl jixv ± ¨¦§¦¨

iabl la` .milñéîîc ,õîçenvrne ,ztd z` miqinn mindy ± ¨¥§¥¦
,ca`pøeøét éòa àì.mil eze` lihny iptl exxetl jixv oi` ± Ÿ¨¥¥

,dax ixacl zriiqn zg`dy ,zeziixa izy d`ian `xnbd
:sqei ax ixacl zriiqn zg`de,äaøc déúååk àéðzedéúååk àéðz ©§¨§¨¥§©¨©§¨§¨¥

äéä ,äaøc déúååk àéðz .óñBé áøcmc`øaãna Cläî,gqt axra §©¥©§¨§¨¥§©¨¨¨§©¥©¦§¨
,ung zt yi ezeyxaeøøôîztd z`äøBæåmixexitd z`,çeøì §¨¥§¤¨©

m`eìéhîe øøôî ,äðéôña Cläî äéämixexitd z`.íiìiptly ixd ¨¨§©¥¦§¦¨§¨¥©¦©¨
.dax ixack ,exxetl jixv ,mil ungd z` lihnydéúååk àéðz©§¨§¨¥

äéä ,óñBé áøcmc`øaãna Cläîdxf dcear ly ilk ezeyxae §©¥¨¨§©¥©¦§¨
,xeria dperhd÷çBL,ilkd z`äøBæåmixexitd z`.çeøìm`eäéä ¥§¤¨©¨¨

ìéhîe ÷çBL ,äðéôña Cläîmixexitd z`.íiìlihny iptly ixd §©¥¦§¦¨¥©¦©¨
.sqei ax ixack ,dwgeyl jixv mil dxf dceard z`

ly `ziixad :`xnbd dywnä÷éçLdxf dceard z` wgeyy ± §¦¨
,mil lihneäaøì àéL÷jixv oi`y xaeqd dax ixac lr dyw ± ©§¨§©¨

ly `ziixade .mil dlihny iptl dxf dcear wegyløeøét± ¥
,mil elihny iptl ungd z` xxtny,óñBé áøì àéL÷xaeqd ©§¨§©¥

.mil elihny iptl ung xxetl jixv oi`y
ly `ziixad :`xnbd zvxznä÷éçLdxf dceard z` wgeyy - §¦¨

,mil elihneàéL÷ àì äaøìoky ,dax ixac lr dyw dpi` -àä §©¨Ÿ©§¨¨
dlihny xaecn dpyna ±,çìnä íéìmc` `eaiy yyg oi`e §¨©¤©

j` .dwgeyl jixv oi` okle ,elhieàäote`a xaecn `ziixaa - ¨
elihnyúBøäð øàùìz` wegyi `l m`e ,mda zexaer zepitqy ¦§¨§¨

oke .eze` lehie dpitqa mc` my xeariy miyyeg ,ilkd
ly `ziixadøeøét,mil lihne ungd z` xxtny ±àì óñBé áøì ¥§©¥Ÿ

àéL÷,sqei ax lr dyw dpi` -àä±zxacn `ziixadéhéça± ©§¨¨§¦¥
jixv okle ,mina zeqnp opi`y ,evingdy mihg el yiy mc`a

e .ohwll mc` lkei `ly mind lr mihgd z` xftlàädpynde - ¨
zxacnàîäðaiptl exxetl jixv oi` okle ,mina qnpy ,mgla ± §©£¨

.elke`l e`eaiy yyg oi`y ,mil elihny

äðùî
wxtd zligza epipy(.`k lirl),d`pda s` gqta xeq` ungy ,

x`azp cere(.d :c lirl)`l m`e .gqtd iptl ungd z` xral yiy ,
m` dpc epzpyn .dyrz `la xaer ,gqta ezeyxa ddye exria

:gqtd xg`l d`pda xzen gqtd eilr xary ung,éøëð ìL õîç̈¥¤¨§¦
å ,äàðäa øzeî ,çñtä åéìò øáòLungìàøNé ìLeilr xary ¤¨©¨¨©¤©¨©£¨¨§¤¦§¨¥

,gqtdäàðäa øeñàmeyn ,gqtd xg`løîàpL(f bi zeny)`le' , ¨©£¨¨¤¤¡©§Ÿ
e ung Ll d`xiøàN Eì äàøé àìxeq`y ,epiidc ,'LlaB lkA ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨§ª¤

,df e`l lr xare ungd z` ddydy oeike ,gqta ung zedydl
eqpw.gqtd xg`l s` d`pda ungd z` exq`e minkg

àøîâ
dxeza xen`d e`ld lr xaer ,gqta ung lke`d(b bi zeny)`le'§Ÿ
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xary unga oke ,meid zevg xg`l gqt axra ung zlik` lr
s` ungd xeq` m` ,ewlgp cere .gqta wx e` ,gqtd eilr
,epzpyn diepy el` mi`pzn in zrck zxxan `xnbd .d`pda
lya dxizde ,gqtd eilr xary l`xyi ly ung d`pda dxq`y
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רלי ezny in` cenr gk sc ± iyily wxtmigqt
åøéúåú ìáá åðùé õîç.`vni `le d`xi `l Ðéåìú íùà:oebk ,zxk wtq lr `a Ð

alg,eiptl oneyebbyeehgy m`e .lk` odn dfi` rcei epi`e ,odn cg`arxi`eleqt ea

xzep e`,dxeawa dcedi iaxl ,dxenzc `xza wxt idliya opaxe dcedi iax ibilt Ð

.dtixya opaxl÷ôñä ìò àáä óåòä úàèçcle epi` wtq cle wtq ,dlitd oebk ÐÐ

cr ,`ed cle `ny ,miycwa zlke` dpi`

:i`pz lr d`a dlerd .dzxtk `iazym`

izcli`id ixd Ð,izaegle`l m`e`id ixd Ð

serd z`hge .dacpez`iano`k oi`e .wtqd lr

,xifp zkqna witp i`xwnc ,dxfra oileg meyn

dlik`a dxeq`e .(`,hk) "xn`y in" wxta

dzwilne ,`id oileg `nyibilte .dliap diey

:dxenzc `xza wxta opaxe dcedi iax da

wtqd lr `ad serd z`hgiax ,sxyz Ð

:xne` dcedidplihi.dn`løîåà äúàå
äøåá÷ámy`` Ðdcedi iax xn`wc ,i`w ielz

xzepdy ab lr s`e ,xawidlik`a xeq` epnn

,d`pdae.exizez laa `ede ,zxk yepreàôë
àøâð àèçãjfa sk Ðone`d wwgyekeza Ð

z`e epeyl z` sexyiekg.lcxga`pyil

dtxey enk ,f"rla x"ined = sexyi :`pixg`

"dxf dcear"a ,dig.(a,hk)àðãñdyer xbp Ð

cqcqa myze" :enk ,mixiq` ilbx ea meyl

.(bi aei`) "ilbxäéãé ìéåãîíéìúùîznxdn Ð

ezk`lnne eci.apb `vnpyk ,exky mlzyn

äàøéâ.mivg dyer Ðàîìéã åà`ed gexl Ð

`ny ,xexit iracmly epwxfiep`vniexg`

.eplk`iemil la`qinnc ,dipira lihn Ð

wenipedwigy oeyl .eil`noeyle zkzna jiiy

xexit.zta jiiyçìîä íéx"in `xwpd] Ð

.ea zxaer dpitq oi` ,[d"`ihaøåøéô éòáÐ

dpitq ea rbtz `ny,eplhze.ediizrc` e`le

àìäñîîmind oi` Ðzeqnn.eze`àéðú
äáøã äéúååë.xexit ira ungc Ðäéúååë àéðú

óñåé áøã.dwigy ira dxf dcearc ÐéèéçáÐ

evingdyxexit iraxefit :xnelk Ð`ly Ð

wya mpzi,mwxfie`l`mxfti,mind ipt lr

mc` lkei `lyohwll.mind ipt lrn

äðùî.êì äàøé àì øîàðù íåùî`xnba

la meyn dilr xarc ,`qpw meyn dl yxtn

.d`xiàøîâåðîæ éðôì ïéázery yyn Ð

.jygzy cråðîæ øçàìxaer gqtd xaryn Ð

elk` m`e ,e`la eilronwle .zxk yepr epi` Ð

.e`ll yxtnåðîæ êåú.crena Ð
äòùîå
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øæçepiax xne` ,lirlc ipdn ith xg` oic `zyd dil ixwc `dÐ xg` oic epce dcedi iax

cva `l` ,zxk yepre d`pde dlik` xeqi`l jixv oi` `zydc meyn :xy` oa wgvi

.edleka dizilc ,slinl epivn dicegl exizez lacõîçådniz Ð exizez laa `ed ixd

`kd aiyg `de ?`vni lae d`xi laa epi`y xzepn xnege lw lirl ciar ikid :wgvi epiaxl

:wgvi epiax xne`e !d`xi la enk exizez la

xzepc ,xnege lw xity ciarc d`xp mewn lknc

xizedy cinc ,d`xi laa epi`epi` aeye ,xaer Ð

xizedy xg`l elit` ,ung la` .xaerxaer Ð

.d`xi laa dry lka

åøîàepiaxl dniz Ð gikei ielz my` el

,opaxc mdixacl :mdxa` oa oeyny

dtixya mdy exn`cung opitli `l i`n` Ð

:wgvi epiax xne`e ?dtixya `edy xzepn

oixeqi` lk `le ,dtixya xzepd edl rnync

.ung elit`e ,dtixya dxezayäúàåxne`

zxeza yixc dcedi iaxc `nrh Ð dxeawa

"`ed ycw ik"n mipdk`le dtixya `ed Ð

.dtixya ielz my`e ser z`hg

ïðúå:wgvi epiax xne` Ð dxf dcear iab inp

lk" wxtc iqei iax epiid oizipznc opaxc

oizipzn ,inp i` .(a,bn dxf dcear) "minlvd

`id s` :el exn`c ,mzdc opaxk xity iz` `kdc

waci `l" :xn` `pngxe ,mignv lcbne laf dyrp

`kd exyc `de ."'ebe jciaungac meyn epiid Ð

ike .d`pd jxck `l` xeq` epi`e ,lk`i `l aizk

dxf dceara la` .`id d`pd jxc e`l `peeb i`d

` aizk `l.d`pd jxck `ly elit` xeq`e ,dlik

õîçdpey didy epivn `lc Ð zexdp x`ylc

iab la` .glnd mi ung iab mewn meya

dnka ogky` dxf dcearlirlc i`d ik ,oizkec

iab ipzc mi mzq :jkld .glnd mil d`pd jilei

dxf dcearzlren daxl ,edin .glnd mi ied Ð

mia o`k :jenqa xn`wck zexdp x`ya dwigy

.zexdp x`ya o`k glndàëôéàÐ `xazqn

oeik ;`kti` jiiy dnc ,ayein epi` `kti` oeyl

.mze` deyn daxy

äøæ äãåáòÐ dwigy ira dqinn `lc

sqei axlc rnyn dxe`kl

i`n` `nzqnc ,glnd mia elit` dwigy ira

glnd mia epiidc dwigy jixv oi` dax xn`wc

x`ya i` :cere .dwigy irac sqei ax xn`w Ð

`le ,dwigy irac sqei ax xn`w `wec zexdp

`l` dxf dceara dax` bilt `le ,glnd mia

ungaaxc dizeek `ipz xn`w i`n ok m` Ð

itle ?daxl `iyw dwigy inp xn`w i`ne ?sqei

,dwigy ipdn `l zexdp x`ya sqei axl df

`dc ,d`xp oi`e .glnd mil jiledl jixvnwcn

"mind ipt lr xfie"n di`x iziin iqei iaxÐ

glnd mi ipzwc epivn oizkec dnkae ,dwigy xikfn `l oizkec x`yae dxf dceara glnd mi xikfnc mewn lkac :cere .zexdp x`ya dwigy `ipdnc rnynx`ya ipdn ikd elit`e Ð

sc) dlirnae (`,ck) xifpa oke .`xdpl icye ifef 'c lewy :ziag iab `xnba mzd opixn`e .glnd mil d`pd jilei :xne` xfril` iax ,opz (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" seqac .zexdp

zne xifpl zern yixtn iab opz (`,`i`l sqei axl mbc d`xp jkl .`xdpa icye ifef drax` lewy :ycwd iab opixn` (`,hk) oikxrae .glnd mi ira ycwd :`nl` .glnd mil jilei Ð

dxf dcearc mzq mil lihnc dil `xiaq daxc `l` .daxl enk ,zexdp x`ya `l` dwigy ira,izkec dnkae dng zxeve dpal zxev iab `yix `pzck dwigy `lae ,glnd mi epiid Ð

edl zilc ,opaxl :xn`z m`e .zexdp x`ya ung `l` sqei axl dax oia `kile .glnd mil lihi `icda ipz `lcn ,dwigy ici lre ,zexdp x`ya dl iwen sqei axe .glnd mil jilei

[wgey] (xxtn) dxf dcearaxne` `ed ixd di`x myn :el exn` ,mzd ipzwc ,zexdp x`ya dwigy ipdn `l opaxlc ?glnd mil jilei dry lk eh` ?dxf dcearn eyri dn gexl dxefe

"mind ipt lr xfie"`nrh i`dl jixhvi`cne .dheqk owceal `l` dyn oiekzp `l Ðyie .xdpd zeci lr eze` mikilen mindy itl :`nrhe .zexdp x`ya dwigy ipdn `lc llkn Ð

.mzd opixn` oke ,mignv lcbn oi`y mewna gexl dxefe xxtn opaxlc :xnel
iax
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לימוד תורת החסידות והנהגה בדרכי החסידות מהווים תוספת-כוח בעבודת השם יתברך, בלימוד התורה וקיום המצוות.
משיחת י"ט כסלו תשי"ב



רלב
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxtmigqt

äìéëàá øåñàù äòùîå`de .e`la epnf iptl oxn`c ,dlrnle zery yyn epiid Ð

`zlin.`nw `pzl o`z` :`xnba yxtnck ,dl xn`w dcedi iax Ð'åëå êîöò ìò äîú
.ixq`c ipd` dnzn `we ,d`pda xzenc xn`w crend jeza elit`c Ðåéìò ìëàú àì

dngy ,dlrnle zery yyn epiidc ,dhigy zryn Ð:opiqxb ikd .aixrdl dhepõîç
íéøöî çñôì ïéðî .åéìàî õîçúðù àìà éì ïéà
.cg` mei `l` ung xeqi` ea ebdp `ly Ð

íåéä äéì êéîñå õîç ìëàé àì øîåì ãåîìú
íéàöåé íúà.meid ung lk`i `l Ðúéòá éàå

ùéøã àì ïéëåîñ àîéà`l` dcedi iax Ð

wxta dil opirny ikde ,cegl dxez dpyna

iqei iaxc dil zil jkld ,(`,c) zenaic `nw

.ililbdäáåç åòáå÷ìmini zray" i`d Ð

zevnl ung xeqi` iyew`l e`l "zevn elk`z

dvn zlik` iyew`l `l` ,`z` dvn zlik`

reawl Ðzxdf`l zexecl daeg dvn zlik`

elit`e ,ungd lr xdfen `edy onf lk ung

mixexne zevn lr" :`niz `lc .gqt oi`y onfa

gqt `ki` i` ,aizk "edelk`iaiigin Ð

`l i`e ,dvn zlik`a.`l Ðåìëàú áøòá
úåöîlr" :aizk `dc ,`ed dxizi `xw Ð

."edelk`i mixexne zevnàîèìêøãá äéäùå
ä÷åçøgqt dyer epi`y it lr s`y Ðaiig Ð

.dvn zlik`aìåëéð àì.aiigzp `l ÐìøòÐ

.dlin zngn eig` eznyøëðä ïácnyn Ð

exkpzpylkl `le ,minyay eia`l eiyrn

.dxezdéàäá áéúë`nh aizke ,xkp oae lxr Ð

ab lr s`e ,zevn lekilc dwegx jxca didye

`yiwid jixhvi` jkld .dipin sili ivnc

oebk ,`aeh ipixg` i`xwne .daeg eraewl

lk`i zevn" oebke ,"elk`z zevn mini zray"

"minid zray z`zeriaw dil `wtp `l Ð

lk`i zevn :`l` ,edpip daeg e`l edpdc ,daeg

dvx m`e .ung `leoefil`lye ungn `ly

dvnnedleka `dc ,rcze .ecia zeyxd Ð

` dvn zaege ,"minid zray z`" :aizkepi

la` .`xza wxta opitlick ,oey`xd dlil `l`

,oey`xd dlil zaeg ol `wtp `xw `eddn

aizkcn`yiwidliablk`z" :aizkcke ,gqt

`yiwid s` ,oey`xd dlil gqt ik ,"zevn eilr

gqt onfa `lyipd`e .dpey`x dlill Ð

"eilr" ipd`e ,dfd onfa daeg eraewl `yiwid

zriawc `xninllkl e`l `yiwidc daeg

.oey`xd dlill `l` ,dray
ìàøùéã
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éáød`xp Ð melk `la eilr xaer epi` epnf xg`le epnf iptl ung xne` oerny

epnf iptl ungc e`la eilr xaer oi`c idp ,oerny iaxlcxeq`c `ed dcen Ð

dnexz oitxey oi` :(`,ci migqt) `nw wxta opixn`cn ,dlrnle zery yyn dlik`a

dcal `d :rnyn ,d`nhd mr dxedhlek`l zxzen i`e .yya oitxey Ðdplk`i Ð

xeq`y dryn xn`wc :cere !dlild cr

d`pda xeq` dlik`a.`nw `pzl o`z` Ð

it lr s` ,dlik`a xeq` oerny iaxlc llkn

d`xpe .yy xg` epiidc ,d`pda xeq` epi`y

:rnyne .wlg "j`"ne "eziayz"n dil `wtpc

la` .dlik` epiidc ,d`pd jxck `ly eziayz

eliyaz zgz ewiqdl.oerny iaxl xzen Ð

?oerny iaxl yya oitxey dnl :xn`z m`e

yie !eliyaz zgz hrn hrn dlild cr epwiqi

iqei iaxl oke .eplk`i `ny opixfbc :xnel

eliyaz zgz ewiqdl ung ixyc ,ililbdÐ

hrn hrn la` ,cgia lkd epiid`ny ,`l Ð

xyr drax`l xe` dil zi` `nzqnc .eplk`i

.'eke oiwcea

íàÐ eilr lk`z `l xnel cenlz dn ok

oa oeyny epiaxl d`xpe ,wegc oeyld

lk`z" xn`p xak `lde :eyexit ikdc mdxa`

"eilr" `edde "zevn eilrzlik`` jgxk lr Ð

i`w gqt"ung eilr lk`z `l" inp ikd Ði`wÐ

jixhvi` i`n` :dywe .gqt zlik` zry` inp

ung lk`z laa `diy iziz `kidn ,ikdl `xw

onwl opikxvn i`xw edlek `dc ?xyr drax`a

.oerny iaxc `ail`

ãçåolpn diwfgle :xn`z m`e Ð epnf iptl

cg `l` `kilc epnf iptl d`pd xeqi`

!epnf jezl opinwen `xaqn `edde "lk`i `l"

rnyn i`xw edpdn cgc oeik :wgvi epiax xne`e

d`pd xeqi`.mdipia wlgp `l Ð

úîçîoa wgvi epiax yxit Ð xg` xac

,epin e`lc xg` xac zngn :xy`

,eil`n ungzpyn ith ung ixwin xe`y ici lrc

`l` .(a,ap zegpn) "zegpnd lk" wxta gkenck

oiyaiiny ,oii ixny ici lr ungzpy oebk

`le ,fpky` ux`a oiyer xy`k xepza mixnyd

da yie zxk dia zilc ,oiia dyelipy dqirl inc

.e`l

êãéàådniz Ð zevn elk`z axran dl `wtp

oiyecwc `nw wxtac :wgvi epiaxl

aizkc "mkizeayen"n dfd onfa ol `wtp (a,fl)

`g` axl dniz :cere !cgk `lc epiide ,dvn iab

"migqt iaxr" idliya dil zi`c ,awri xa

mzd yixce ,opaxc dfd onfa dvn (`,kw migqt)

.mi`pzd lkk `lc i`xw edlekl

ìëea ea lk`i `l xkp oa lke ea lk`i `l lxr

xexne dvna `ed lke` la` lke` epi` `ed

jixhvi` i`n` ,xnen `edy ,xkp oa iab :dniz Ð

lka aiig `dc ,dvn lek`l aiigy `hiyt ?`xw

ivnc ol rnynw i`e !dxeza zexen`d zevn

gqta xeq`c ab lr s` dvn lik`inp `d Ð

lek`l aiig mewn lkn ,eiepnl `l` lk`p oi`c gqta lik` `lc ab lr s`c ,daeyz dyre xnen didyk gqtd hgypc `kidl jixhvi`c :xnel yie ?da zi` dyecw dvn eh`c ,`hiyt

.xexne dvn

ìøò:(`r) mzd ol `irainc `de ."xikye ayez"c ,dey dxfba gqtn dnexz sili (mye `,r zenai) "lxrd"ac ,dnexza inp leqt eyexitle .dlin zngn eig` ezny :qxhpewd yxit

,rcze .oiaiig ea `veikc dlin zngn eig` eznl ,ea `veik lenl aiig oi`y ,ohwc dpnfa `ly oia wlgl yi ?`l e` zlqet dpnfa `ly dlxr ,dnexz ly ony ekeql edn ohw lxr

lke` epi`c ,dlin zngn eig` ezn oicd `ed ,rexwl aiig oi` `xaqnc ab lr s` ,(`,ar my) "lxrd" wxta ,dnexza lke` epi` mehneh `dc.lenl aiig epi`c ab lr s` Ð
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Bpîæ øçàìe Bpîæ éðôì õîç :øîBà ïBòîL éaø¯Bðéà ©¦¦§¥¨¥¦§¥§©§©©§©¥
Bpîæ CBz ,íeìk àìa åéìò øáBò¯úøëa åéìò øáBò ¥¨¨§Ÿ§§©¥¨¨§¨¥

ïàúà ,äàðäa øeñà äìéëàa øeñàL äòMîe ,åàìáe§¨¦¨¨¤¨©£¦¨¨©£¨¨£¨
,Eîöò ìò dîz :øîBà éìéìbä éñBé éaø .àn÷ àpúì§©¨©¨©¦¥©§¦¦¥§©©©§§
ìëBàì ïépîe ?äòáL ìk äàðäa øeñà õîç Càéä¥©¨¥¨©£¨¨¨¦§¨¦©¦§¥

äNòz àìa øáBò àeäL äìòîìe úBòL LMî õîç¯ ¨¥¦¥¨§©§¨¤¥§Ÿ©£¤
øîà .äãeäé éaø éøác ,"õîç åéìò ìëàú àì" :øîàpL¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥¦§¥©¦§¨¨©
:øîàð øák àìäå ?ïk øîBì øLôà éëå :ïBòîL éaø Bì©¦¦§§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨¤¡©
."úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì"ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

"õîç åéìò ìëàú àì" øîBì ãeîìz äî ïk íà¯ ¦¥©©§©ŸŸ©¨¨¨¥
ävî ìBëà íe÷a BðLiL äòLa¯ìëàz ìáa BðLé §¨¨¤¤§§¡©¨¤§§©Ÿ©

ävî ìBëà íe÷a BðéàL äòLáe ,õîç¯ìáa Bðéà ¨¥§¨¨¤¥§¡©¨¥§©
éàø÷ àúìz ?äãeäé éaøc àîòè éàî .õîç ìëàzŸ©¨¥©©§¨§©¦§¨§¨¨§¨¥
,"eìëàú àì úöîçî ìëå" ,"õîç ìëàé àì" :éáéúk§¦¦Ÿ¥¨¥¨¥§¨©§¤¤ŸŸ¥
,Bpîæ øçàì ãçå ,Bpîæ éðôì ãç ."õîç åéìò ìëàú àì"ŸŸ©¨¨¨¥©¦§¥§©§©§©©§©

ãç :ïBòîL éaøå .Bpîæ CBúì ãçå¯ìëå" ,Bpîæ CBúì §©§§©§©¦¦§©§§©§¨
"úöîçî¯õnçúpL àlà éì ïéà :àéðúãëì ,déì éòaî ©§¤¤¦¨¥¥§¦§©§¨¥¦¤¨¤¦§©¥

ìk" :øîBì ãeîìz ?ïépî øçà øác úîçî ,åéìàî¥¥¨¥£©¨¨©¥¦©¦©§©¨
"õîç ìëàé àì" ."eìëàú àì úöîçî¯déì éòaéî ©§¤¤ŸŸ¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥¥

íéøöî çñôì ïépî :øîBà éìéìbä éñBé éaø ;àéðúãëì§¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥¦©¦§¤©¦§©¦
ãçà íBé àlà âäBð Böenéç ïéàL¯àì" :øîBì ãeîìz ¤¥¦¥¤¨¤¨©§©Ÿ

éîñe ,"õîç ìëàééaøå ."íéàöé ízà íBiä" :déì C ¥¨¥¨¥§¦¥©©¤Ÿ§¦§©¦
àðîçø dé÷tàcî ?'éì àðî øçà øác úîçî ,äãeäé§¨¥£©¨¨©¥§¨¥¦§©§¥©£¨¨

ìa.úöîçî ïBLúéòa éà ?déì àðî éìéìbä éñBé éaø ¦§©§¤¤©¦¥©§¦¦§¨¥¦¨¥
éîñcî :àîéààîéà úéòa éà ,"íBiä" déì C¯ïéëeîñ ¥¨¦¦§¦¥©¦¨¥¥¨§¦

úBòL LMî õîç ìëBàì ïépîe :øî øîà .Léøc àì̈¨¥¨©¨¦©¦§¥¨¥¦¥¨
äNòz àìa øáBò àeäL äìòîìe¯àì" :øîàpL §©§¨¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ

éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác ,"õîç åéìò ìëàúŸ©¨¨¨¥¦§¥©¦§¨¨©©¦
àì" :øîàð øák àìäå ?ïk øîBì øLôà éëå :ïBòîL¦§§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨¤¡©Ÿ
éaøå ,"úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàúŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©§©¦
øîà äãeäé éaøå !ïBòîL éaø déì øîà÷ øétL ,äãeäé§¨©¦¨¨©¥©¦¦§§©¦§¨¨©

?déì àðî äáBç BòáB÷ì ïBòîL éaøå .àúàc àeä äfä ïîfa eléôà äáBç BòáB÷ì àeää :Eì§©§§¨£¦©§©©¤©£¨§©¦¦§§§¨§¨¥
Cúòc à÷ìñ .ä÷Bçø Cøãa äéäLå àîèì äéì éòaéî ?äãeäé éaøå ."eìëàz áøòa"î déì à÷ôð̈§¨¥¦¨¤¤Ÿ§§©¦§¨¦¨¥¥§¨¥§¤¨¨§¤¤§¨¨§¨©£¨

ìëàé àì çñôáe ìéàBä :àðéîà¯àîè :ïBòîL éaøå .ïì òîLî à÷ ,ìBëéð àì éîð øBøîe ävî ¨¦¨¦§¤©ŸŸ©©¨¨©¦¨¥¨©§©¨§©¦¦§¨¥
éøèöéà àì ä÷Bçø Cøãa äéäLåìëàé àì ìøò ìëå" :áéúëc .øëð ïáe ìøòî òøb àìc ,àø÷ C §¤¨¨§¤¤§¨¨¦§§¦§¨§¨¨©¥¨¥¤¥¨¦§¦§¨¨¥ŸŸ©

"Ba¯áéúëe ,éàäa áéúk :äãeäé éaøå .øBøîáe ävîa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà àeä Ba¥¥£¨¥§©¨§¨§©¦§¨§¦§©§¦
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc migqt(ycew zay meil)

ïBòîL éaøe wleg,øîBàlke`d,õîçoiae Bpîæ éðôìoia,Bpîæ øçàì ©¦¦§¥¨¥¦§¥§©§©©§©
íeìk àìa åéìò øáBò Bðéàxeqi` lr `le ,zxk xeqi` lr `l ± ¥¥¨¨§Ÿ§

ung lk` m` la` ,e`låàìáe úøëa åéìò øáBò ,Bpîæ CBzxar ± §©¥¨¨§¨¥§¨
,`ziixad dtiqen .zxka yprpe ,e`l xeqi` lrøeñàL äòMîe¦¨¨¤¨

ungdäìéëàa`ed ,meid zevg xg`l gqt axrn epiidc ,e`la ©£¦¨
øeñàs`.äàðäa ¨©£¨¨

:`ziixad z` zrhew `xnbdïàúàd`pda xeq` ungdy df oic ± £¨
`ed ,dlik`a xeq`y drynìzrcàn÷ àpz,dcedi iax epiidc §©¨©¨

dze`ne ,meid zevgn gqt axra dlik`a ungd xeq` ezrcly
.d`pda s` xeq` dry

:ililbd iqei iax ixac z` d`ian `ziixad,øîBà éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¥
Càéä ,Eîöò ìò dîzy xne` dz` cvik -ìk äàðäa øeñà õîç §©©©§§¥¨¨¥¨©£¨¨¨

äòáLd`pda xzen `l` ok oicd oi` ,[gqt ly minid zray-] ¦§¨
.gqta elit`

oecipa oerny iaxl dcedi iax oia ozne `yn d`ian `ziixad
:lirl ea ewlgpyäìòîìe úBòL LMî õîç ìëBàì ïépîeaxra ± ¦©¦§¥¨¥¦¥¨§©§¨

,meid zevg xg`l gqtøîàpL ,äNòú àìa øáBò àeäLfh mixac) ¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©
(b,,'õîç åéìò ìëàú àì'xnelk ,gqtd oaxw lr eyexit ,'eilr'e ŸŸ©¨¨¨¥

,meid zevgn lgd gqt axra `idy ,ezhigy zryaéaø éøác¦§¥©¦
ïk øîBì øLôà éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà .äãeäéeyexit 'eilr'y §¨¨©©¦¦§§¦¤§¨©¥

,gqtd zhigy zryaøîàð øák àìäåweqt eze`aåéìò ìëàú àì' ©£Ÿ§¨¤¡©ŸŸ©¨¨
,'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîçiabl xen`d ipyd 'eilr'e ¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

,ezlik` zrya gqtd lr eyexit ,gqta dpnfy dvn zlik`
xeqi` iabl xen`d 'eilr'd s` `linne ,gqtd bg lila `idy

e ,gqtd zlik` zry epiid ungøîBì ãeîìz äî ,ïk íàcvik ± ¦¥©©§©
y yxtl ozip'õîç åéìò ìëàú àì'cere .gqtd zhigy zry epiid ŸŸ©¨¨¨¥

eywed ixdy ,gqt axra ung zlik` lr e`l oi`y jkl di`x
y jkn epcnle ,dfl df dvn zlik`e ung xeqi` df weqtaäòLa§¨¨

ävî ìBëà íe÷a BðLiLbga epiidc ,dvn zlik` oic bdepy ± ¤¤§§¡©¨
,gqtdõîç ìëàz ìáa BðLé,ung zlik` ly e`ld bdep ±äòLáe ¤§§©Ÿ©¨¥§¨¨

ävî ìBëà íe÷a BðéàL,dvn zlik` oic bdep oi`y onfa la` ± ¤¥§¡©¨
õîç ìëàz ìáa Bðéà`vnpe ,ung zlik` ly e`ld bdep oi` ± ¥§©Ÿ©¨¥

.gqtd bg jeza `l` ung zlik` lr e`l oi`y
z` zx`an `id ,epzpyn diepy in zrck oecz `xnbdy iptl
zrcl zxxan dligzae ,oerny iaxe dcedi iax ly mdizehiy
,gqt iptl ung zlik` lr e`l xeqi`l xewnd z` dcedi iax

:`xnbd zl`ey .gqtd eilr xary ungae,äãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨
iptl ung zlik` lr e`l xeqi` dcedi iax cnl oipn ,xnelk

:`xnbd daiyn .gqt ixg`eéáéúk éàø÷ àúìzdyelya ± §¨¨§¨¥§¦¦
e' .` ,md el`e ,ung zlik` lr e`l xeqi` azkp miweqtìëàé àì §Ÿ¥¨¥

'õîç(b bi zeny).a .'eìëàú àì úöîçî ìëå'(k ai my).b .ìëàú àì' ¨¥§¨©§¤¤ŸŸ¥ŸŸ©
'õîç åéìò(b fh mixac),miweqtd zyely z` miyxece .,ãçyxcp ¨¨¨¥©

unglBpîæ éðôì,meid zevg xg`l gqt axra ±,ãçåyxcpøçàì ¦§¥§©§©§©©
Bpîæ,gqtd eilr xary ungl ±,ãçåyxcpBpîæ CBúì,gqtl ± §©§©§§©

eilr xary ungle gqt axrl s` e`l xeqi` micnl epivnpe
.gqtd

:el` miweqtn oerny iax yxec dn zxxan `xnbdïBòîL éaøå§©¦¦§
yexci ,dcedi iax myxcy itk miweqtd on yxc `lyCBúì ãç©§

Bpîæweqtde ,gqtd jeza ung zlik` xeqi`l ±úöîçî ìëå'`l §©§¨©§¤¤Ÿ
,'Elk`zdéì éòaî,el jxvp ±àéðúãëìoicd z` eprinydl ± ·Ÿ¥¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaa epipyyéì ïéàdxezd dxq`yàlàungõnçúpL ¥¦¤¨¤¦§©¥
,åéìàîungzpy ung la`ïépî ,øçà øác úîçî,xeq`yãeîìz ¥¥¨¥£©¨¨©¥¦©¦©§

,'eìëàú àì úöîçî ìk' ,øîBìungzp s` xeq`l epcnl o`kne ©¨©§¤¤ŸŸ¥
e' weqtde .xg` xac ici lr,àéðúãëì déì éòaéî ,'õîç ìëàé àì §Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥¥§¦§©§¨

øöî çñôì ïépî ,øîBà éìéìbä éñBé éaøíéipa ebdpy gqtd bgl - ©¦¥©§¦¦¥¦©¦§¤©¦§©¦
,myn e`viy dpya mixvna l`xyiâäBð Böenéç ïéàLbdp `ly ± ¤¥¦¥

ung xeqi` eaãçà íBé àlà,mixvnn e`vi eay meid `ede ,cala ¤¨¤¨
øîBì ãeîìz,mixvnn e`viyk l`xyi ipa l` epiax dyn ixaca ©§©

e'éîñå ,'õîç ìëàé àìdéì Cxn`p el jenqa df weqt xg`le ± §Ÿ¥¨¥¨¥§¨¦¥

(c bi zeny),'íéàöBé ízà íBiä'`le' cgi miweqtd ipy miyxcpe ©©¤§¦
`l ,mixvnn mi`vei mz` ea dfd meid ,xnelk ,'meid ung lk`i
meia wx ung xeqi` bdp dpy dze`ay o`kne ,ung ea lk`i

.mixvnn e`viy
xac zngn ungzpy ung xeqi`l xewnd z` zxxan `xnbd

:dcedi iax zrcl xg`äãeäé éaøåxeqi`l miweqtd z` yxecy §©¦§¨
ungzp ,epnf ixg`e iptl s` ungdéì àðî ,øçà øác úîçîoipn ± ¥£©¨¨©¥§¨¥

epi` 'elk`z `l zvngn lk' weqtd ezrcl `ld ,xeq`y el
dyxcl xzein weqtd oi`y it lr s` :`xnbd daiyn .jkl xzein

mewn lkn ,efàðîçø dé÷tàcîungd z` dxezd d`hiay oeik ± ¦§©§¥©£¨¨
ìa,'úöîçî' ïBLepcnl ,xg` xac zngn ungzp ezernyny ¦§©§¤¤

.xg` xac zngn ungzp
iax zrcl cg` mei evenig bdp mixvn gqty oipn zxxan `xnbd
miweqtd z` yxecy dcedi iax itl :`xnbd zl`ey .dcedi

,epnf ixg`e iptl s` ung xeqi`ldéì àðî éìéìbä éñBé éaøcoipn ± §©¦¥©§¦¦§¨¥
gqty ,'ung lk`i `le' weqtdn ililbd iqei iax yxcy dn el

:`xnbd daiyn .cg` mei evenig bdp mixvn,àîéà úéòa éà¦¨¥¥¨
éîñcîdéì Cweqtd jnqp df weqtly jkn ±íBiä','mi`vei mz` ¦§¨¦¥©

`le' cgi miweqtd ipy miyxcp ,xzein weqtd oi`y it lr s`e
.cg` mei wx dpy dze`a xeqi`d bdpy o`kne ,'meid ung lk`i

e,àîéà úéòa éàdcedi iaxyLéøc àì ïéëeîñozip `ly xaeq ± ¦¨¥¥¨§¦Ÿ¨¦
wleg `ed ok`e ,dfl df miweqt ly mzekinq gekn mipic yexcl
bdp mixvn gqta mby xaeqe ,ililbd iqei iax ly ezyxc lr

.mini dray ung xeqi`
x`al dtiqene oerny iaxe dcedi iax ixac z` zhhvn `xnbd

:mzhiy z`õîç ìëBàì ïépîe ,øî øîàgqt axraúBòL LMî ¨©©¦©¦§¥¨¥¦¥¨
øîàpL ,äNòú àìa øáBò àeäL äìòîìe(b fh mixac),åéìò ìëàú àì' §©§¨¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©ŸŸ©¨¨

,'õîçzevgn gqt axra `idy gqtd zhigy zry epiid 'eilr'e ¨¥
,jli`e meidøîBì øLôà éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨¨©©¦¦§§¦¤§¨©

åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì' øîàð øák àìäå ,ïk¥©£Ÿ§¨¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨
,'úBvîxeqi`y epcnl ,dvn zlik`l ung xeqi` ywedy jkne ©

.gqta wx bdep ung
:`xnbd zl`ey .ywiddn dcedi iax yxec dn zx`an `xnbd

äãeäé éaøådyw dxe`kl ,gqt axra ung xeqi` weqtdn yxcy §©¦§¨
ixdy ,ef dyxc lrdéì øîà÷ øétLel orhy dn `ed zn` ±éaø ©¦¨¨©¥©¦

,ïBòîL.gqtd jeza wx `ed ung xeqi`y cenll yi ywiddny ¦§
:`xnbd daiynàeää ,Cì øîà äãeäé éaøåzray' xn`py dn ± §©¦§¨¨©¨©

,dvn zlik`l ung xeqi` yiwdl `a `l ,'zevn eilr lk`z mini
`l`àúàc àeä äfä ïîæa eléôà äáBç BòáB÷ìzlik` yiwdl ± §§¨£¦¦§©©¤©£¨

aeh mei lila dvn zlik` zaegy cnlle ,ung xeqi`l dvn
mewn didy ,ung xeqi` bdepy myk dfd onfa s` zbdep oey`xd

gqtd oaxw zlik` iabl xn`py oeiky xnel(`i h xacna)zFSn lr'©©
mr cgi gqtd oaxw z` lek`l yiy ,xnelk ,'Edlk`i mixxnE§Ÿ¦Ÿ§ª
zaeg bdpz `l gqt oaxw oi`y dfd onfa ok m` ,xexne dvn
.dfd onfa s` ef daeg zbdepy aezkd eprinyn okle ,dvn zlik`
dfd onfa s` zbdep dvn zlik` zaegy oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .oerny iax zrclàðî äáBç BòáB÷ì ,ïBòîL éaøå§©¦¦§§§¨§¨
déìezrcl ixd ,dfd onfa s` zbdep dvn zlik` zaegy el oipn ± ¥

df ywidn yxc xaky meyn ,ywiddn df oic cenll ozip `l
:`xnbd daiyn .gqt iptl bdep ung xeqi` oi`ydéì à÷ôð`ed ± ¨§¨¥

df oic cnlîdvn zlik` zaeg iabl xn`py dn(gi ai zeny)áøòa' ¦¨¤¤
eìëàz,gqt oaxw yiy onfl eprinydl aezkd wwfed `le ,'zFSn Ÿ§©

aezkd `a `l` ,'edlk`i mixexne zevn lr'n z`f epcnl xaky
.dfd onfa s` ef daeg zbdepy eprinydl

:'zevn elk`z axra'n dcedi iax yxec dn zx`an `xnbdéaøå§©¦
äãeäé,ywiddn dfd onfa dvn zaeg cnlydéì éòaéîel jxvp ± §¨¦¨¥¥

'zevn elk`z axra' weqtdàîèìel xeq`y `nh lr cnll ± §¨¥
,gqtd oaxwn lek`låmc` okäéäLgqt axraä÷Bçø Cøãa §¤¨¨§¤¤§¨

,epnn lek`le gqtd zaxwda szzydl lki `le ,ycwnd zian
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אגרות קודשרלד

 ב"ה,  י"ז כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

מצד רוב הטרדות אין הזמן גרמא לבוא במענה על מכתבים תיכף בקבלתם, וגם לא באריכות 

הראוי'. ובמדה ידועה הנני משתדל לענות על הצד השוה שבשאלת כמה מכתבים המתקבלים בזמני 

בהקדמותי  משאלותיו  איזה  על  מענה  ימצא  בטח  כת"ר  וגם  וכיו"ב,  מברכים  בשבת  ההתועדות 

להקונטרסים היוצאים לאור, וכן בהר"ד משבת פ' בראשית ופ' לך המוסג"פ.

במדה  כן  שאעשה  הדבר  פשוט  הנה  מכתביו,  על  לו  לענות  ובקשתו  למכתבו  בנוגע  ובפרט, 

האפשרית ובלבד שלא יקפיד אם יתאחר המענה שלי מפני הטרדות המרובות.

)א( מה שכותב במכתבו שהקונסרווטיווים והרפורמים מתגברים ומצליחים, הנה כמה פעמים 

מציאות  אשר  רז"ל,  מספרי  בכמה  שכתוב  מה  על  מיוסד  והוא  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  שמענו 

הקליפה אינה אלא העדר, ויש בזה שני אופנים: או אופן של בירור או אופן של נסיון. אשר באופן הא' 

יש חלק הטוב בצד המנגד, וצריך לבררו ולהעלותו, ובאופן השני הנה שבירתו ודחייתו זהו תיקונו, 

וכשעומדים בכל תוקף נגדו הרי ממילא מתבטל. ואז רואים גם בעיני בשר, שגם בתחילה לא הי' בזה 

ממש כ"א ענין של נסיון.

וכן ראיתי ג"כ בכמה מעניני כת"ר שי' שהביט עליהם כעל דבר המנגד והנלחם כנגדו, וכל זה 

לא הי' אלא ענין של נסיון, היינו שלא הי' מעיקרו יסוד לחששא, ועוד שבתקיפות הראוי' הי' מתבטל 

המנגד מבלי השאיר כל רושם של עג"נ ח"ו.

)ב( מה שכותב כי רצונו לעשות רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנה מעולם לא הי' אצלי ספק 

בזה, אלא שהקלוגינקער לפעמים מתחכם להסביר על ידי כמה תחבולות שאי אפשר למלאות הרצון 

כי אין היכולת לזה מפני כמה וכמה סיבות )שאין בהם ממש(. ולפי דעתי מה שצריך שינוי עקרי, היינו 

בטח אפשר למלאות  בהגישה - צוגאנג - לדבר, אשר כיון שזהו רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הרי 

אותו, אלא שצריך לחפש עצות ודרכים איך למלאותו באופן שיהי' מינימום של רייבונגען ובדרך שלום 

במדה היותר אפשרית.

)ג( והוראה כללית בהנהגתו אשר צריך הוא לדעת ברור אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ רצה 

שישפיע על הרוחניות של העיר... ושיהי' מנהיג הרוחני שלהם, ובעיקר של בני ישראל החיים ב... ורק 

בדרך טפל במה שנוגע ב... והנה, לדאבוני, על פי השמועה, בענין השני מתעסק הוא, בה בשעה אשר 

בענין הראשון, לפי ערך כוחותיו, הפעולות מעטות הן. וזה שאפשר אשר אצל איש אחר היו פעולותיו 

בין החיים עוד מעטות יותר מפעולות כת"ר שי', הנה אין זה תירוץ מספיק, כי לפום גמלא שיחנא. 

ויעוין בהר"ד של ש' פ' לך סוף סעיף כ"ה.

בטח יסלח לי על דברי אלה, אבל הלא מכאיב לראות עיר של כמה מאות אלפים של אחב"י 

כ"י, ובה כר נרחב לעבודה, וגם נמצאים בה אנשים הראויים לעבודה, ואף על פי כן עדיין חסר הרבה 

ממה שיכול הי' להיעשות בה בעניני יהדות תורה ומצות ופשיטא בנוגע לחסידות.

על  לו  כבר אמרתי  הנה  בבי]ת[ הכנסת שלו,  בליל שמחת תורה העבר  בנוגע להמאורע  ...)ו( 

ידי הטלפון שלפי דעתי ישתדל שיאמרו בכל יום אחר התפלה ג' )או ה'( קפיטלעך תהלים נוספים על 

השיעור תהלים שאומרים בלאו הכי וכן באחד הת"צ הקרובים, והוא עתה עשרה בטבת )כיון שכבר 

עבר בה"ב( ישתדל שיתענה מנין שלם מבאי בית הכנסת.

)ז( נשלח מכבר מכתב כללי וקונט' השייכים לי"ט כסלו, מגילת י"ט כסלו בטח ישנה אצלו. 

לשם.  מגעת  שהשפעתו  מקום  בכל  זה  הגאולה  חג  כסלו  י"ט  מחגיגת  טובות  בשורות  יבשר  ובטח 

במקומות שקשה לקבץ המון רב באמצע השבוע, הנה נוסף על החגיגה בי"ט כסלו, אולי כדאי לסדר 

איזה ענין בשבת שלאחריו ולהדגיש אז שזהו שייך לי"ט כסלו, וכו'.

אקוה להתבשר ממנו בשורות טובות בכלל ובפרט, וביחוד מבריאות זוגתו תחי'.



רלה

ואחתום בברכה בהנוסח אשר קבע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ - לשנה טובה בלימוד החסידות 

ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו,

המחכה לבשו"ט.

מנחם שניאורסאהן

זה עתה נתקבלה רשימת המנין שלו ובל"נ אקראם מחר על הציון.

 ב"ה,  זאת חנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מנחם שמואל דוד הלוי שי' שד"ר

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז כסלו, המספר ע"ד התועדותם בי"ט כסלו העבר, ומסיים אשר החליטו 

לעשות פארלאר מיטינג ביום ד' הבע"ל בביתו של מר וועקסלער שי', ומר פלעט שי' יהי' היושב ראש.

ויישר חילם בזה, אף שחבל על כל זמן העבר שלא יצאו ענינים כאלה לידי פועל, אבל אין צועקין 

על העבר, ובלבד שמכאן ולהבא יעשו וישתדלו בזה במרץ הראוי לפי גודל ערך הענינים האלו. ומוסג"פ 

בין המשתתפים  תוכן מכתבי  שיפרסמו  ומן הראוי  יחיו.  פלעט  ולמר  וועקסלער  למר  העתק מכתבי 

באסיפה כו'.

שואל במכתבו שרוצה לנסוע מלאס אנדזשעלעס מיד אחר האסיפה באופן שיהי' על היא"צ 

בניו-יארק.

הנה בכלל נכון הדבר שרוצה להיות כאן על היא"צ. ובנוגע הזמן מתי לנסוע מלאס אנדזשעלעס, 

להביא  יהי'  מוכרח  עדיין  הנ"ל  האסיפה  אחרי  אשר  פשיטא  כי  האסיפה.  בתוצאות  תלוי  זה  הנה 

ההחלטות וגביית הכספים לידי פועל, וחוששני שאם לא יהי' כת"ר עומד על גביהם, מי יודע מה יהיו 

יוכל להחליט מתי  כן  ובראותו מהלך הענינים אחרי  ורק אחרי האסיפה  התוצאות הממשיות מזה. 

לנסוע מלאס אנדזשעלעס.

...ועוד שני'. כמדומה שכבר אמרתי לו שמהנכון שתהי' בלאס אנדזשעלעס קבוצה מאברכי 

התמימים, בעלי מרץ, כדי שלאט לאט ירכזו סביבותיהם את אנ"ש והשייכים לאנ"ש באופן שיתפסו 

אפשרות  יש  אם  להודיעני  בקשתי  ולכן  להם.  הראוי'  מקומם  וסביבותי'  אנדזשעלעס  בלאס  אנ"ש 

בשביל אנ"ש להסתדר שם בתור שוחטי עופות ושוחטי גסות וכיו"ב, גודל השכירות וכו' וכו'.

בבקשה למסור תוכן מכתבי זה גם להרי"ל שי' פויזנער או להראות לו המכתב גופא, כי איני 

יודע, מפני רוב הטרדות, מתי יהי' אפשר לי לענות לו ביחוד על מכתבו.

ולבשורות טובות אחכה בהקדם האפשרי.

מזכיר במכתבו ר' שרגא פייוואוש וויילער ובטח ידוע לו אשר בנו של הנ"ל הוא עסקן ציבורי 

ועשיר גדול, ונותן סכומים מסויימים לאביו לחלקם לצדקה ומוסדות כראות עיני אביו שרגא פייוואוש 

שי'.

בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתיו לטובה ובמילא נכלל בזה גם הצלחה באסיפה 

דשבוע זה בפרט, ובכל עניני עסקנותו בכלל, אשר זהו ג"כ הצינורות לברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.

בברכת חנוכה שיהי' מוסיף והולך בהדלקת נרות, וגם מבחוץ - עד שיכלה רגלא דתרמודאי,

מנחם שניאורסאהן

אגרות קודש
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1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
éøëðì úåòî [æð לקנות לנכרי לומר שאסור הדין והוא -

מעות  לו שיתן בלא בשבת .100לו
÷åùä íåéá [çð והקונים המוכרים מתקבצים שאז -

אחד. למקום
÷åùä íåé [èð רק להתבצע יכולה שהשליחות כיון -

בשבת  לקנות כשולחו נראה - .101בשבת
úåòî åì ïúéì øúåî 'äå 'ãá [ñ ימים כמה לו כשנותן -

בשבת  לעשות כשולחו נראה לא השבת .102לפני
úåòî åì ïúéì [àñ עסק בשבת עושה הנכרי אם -

ישראל  עבור רווח) תמורת ומוכר (קונה אלו במעות

שכר  לו בקצץ אלא לו ליתן להתיר .103אין
úáù áøòá [áñ בשבת יקנה הסתם  מן אם אף -104,

השבת  קודם לקנות זמן אין .105ואפילו
úáùá úåð÷ì [âñ כלל לקנות מצוי שלא חפץ כדין -

ימים  .106בשאר
øåëîì éøëðì [ãñ מתקבצים ששם בשוק למכור -

אם  רק ומותר בשבת, השוק שיום במקום הקונים
לו  יאמר ושלא ימים, בשאר גם קצת למכור אפשר

וכו'. שבת במוצאי מיד המעות שצריך

zetqede mipeiv
חמור 100) מעות שכשנותן אלא ד, סעיף שו סי' כדלעיל

מעותיו  עבור לישראל החפץ את ליתן חייב הנכרי אם יותר
נתבאר  ושם י, סעיף כדלהלן במלווה לו נותן כן אם (אלא
מהמבואר  להחמיר נוספת סברא הייתה מעות לו שכשנותן
"בשל  לו ולומר לנכרי בשר ליתן שאסור לה סעיף להלן

לעצמך").
שהוא 101) נמצא שכר לו קצץ שלא בנכרי מדובר אם

כעוש  ונראה הישראל בשביל בספק (סי'טורח שליחותו ה
שנראה  כיון להחמיר יש שכר לו קצץ אם וגם ס"ו), רנב
לו  שנותן מה ובצירוף בשבת לעשות בפירוש לו כאומר
מותר  מדינא (אבל בשבת לעשות כשולחו נראה שבת בערב
אסרו  ולא בשבת שיעשה שכר לו שקצץ נכרי לקבלן לומר
לו  אומר כשלא לאסור אין ולכך בעלמא, מחומרא אלא
זה  בצירוף אבל בפירוש, לו אמר "כאילו" רק אלא בפירוש
לעשות  כשולחו שנראה להחמיר יש שבת בערב לו שנתן

רכה). אות יוסף (זכרון בשבת)
סיבה 102) שום אין שכר לו שקצץ בקבלן מדובר אם

לו  קצץ לא ואם יוסף", מ"זכרון קא הערה כדלעיל לאסור
רק  אלא בפירוש לו אמר שלא כיון להתיר סברא יש שכר
שאינו  לומר יש ה' או ד' ביום לו שנתן הא ובצירוף ברמז,
לאסור  כדי בכך די לא כשלוחו, שנחשב (ואף כשולחו נראה
בסי' וכמבואר כשלוחו, נראה גם שיהיה וצריך לנכרי אמירה
כשלא  למחות צריך שאין הטעם שזהו ז ס"ק קו"א רנב

רואהו).

בהיתר  שהסתפק משום שכתבו יש במוסגר, שהובא ובטעם
המג"א  כוונת אם שהסתפק או פוסקים), בכמה (שנאסר זה
ס"ק  הרב שו"ע על (ביאורים השלחן ביאורי (ראה להתיר
(דעת  שכר לו קצץ כשלא גם זה היתר אם שהסתפק או כז)),
שקצץ  בקבלן רק וה' בד' ליתן שההיתר הנ"ל יוסף הזכרון
שההיתר  לרמז במוסגר שבא לומר יש ולפירושו שכר לו
כבר  שכר לו בקצץ אבל מקום, בכל אינו וה' בד' לו בנתן

שבת". "מערב דווקא שאסור הסעיף בתחלת נתפרש
בהן,103) להתעסק לנכרי מעות בנותן סט"ז רמה סי' ראה

השבת, מלאכת רווח משום שכר לו בקצץ דווקא שמותר
שבת. לשכר לחוש יש וכן

(או  לקנות המעות נתינת אם צ"ע עסק, למטרת שלא אבל
לכובס  בגד או לשליח אגרת לנתינת דומה למכור) כלים
או  שכר לו קצץ כן אם אלא שבת בערב ליתנם שאסור
שקיבל, הנאה טובת (עבור בחינם זאת עושה שהנכרי
כל  קצץ, לא אפילו להתיר שיש או ס"ח), רנב סי' כדלעיל

צט. הערה לעיל וראה בשבת לקנות כשולחו נראה שלא
אגרת 104) בשליחת כמו שהוא ז ס"ק רנב סי' קו"א ראה

הדרך, באמצע בשבת יעמוד לא שודאי אף וה' בד' שהתירו
בשבת. יעשה שלא שתולים בגלל ולא

לדרך 105) לילך שצריך לנכרי לומר לו מותר היה דאל"כ
שבת. במוצאי מיד

אופן 106) על ציווי בתוכו כולל הקניה על שציווי משמע
אף  הקניה דברים וזמן וסיפור ברמז מכן לאחר נאמרו אם
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ט  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
àèçé àìù [äñ.בשבת האסור כלשהו דיבור ידי על -ùåçì ïéà [åñ.כך כדי עד לחוש שאין -

zetqede mipeiv
שמותר  לעיל נתבאר רמז בדרך הכל לו אמר אם (אבל
שהרמז  ביאר עז אות יוסף ובזכרון בשבת, שיקנה לו לרמוז
וזו  בשבת, לעשותו בפירוש לו אמר וכאילו לדיבור מצטרף

כיון  שבת בערב לו לרמוז אפילו שאסור בקבלן חומרא
מעלמא  הבא נכרי לבין המלאכה, לציווי מצטרף שהרמז

בלבד). רמז אלא כלום לו ציווה שלא

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

Â בשלשה להמזג שראוי כך כל חזק הוא אם אפילו חי יין
בלא  אפילו עליו מקדשים יין אחד וחלק מים חלקים
מזוג  שיהא ובלבד למזגו טוב יותר מקום ומכל כלל מזיגה
יותר  הם חזקים שאינם שלנו ויינות ר"ד) סי' (עי' כראוי

מזיגה: בלא טובים

Ê ונותנים יבשים ענבים שכותשים דהיינו צמוקים יין
ושורים  מים יין עליהם ונעשה ותוסס ימים ג' בהם אותם

שנצטמקו  בין בגפניהם בעודם שנכמשו בין עליו מקדשים
קצת  מהם שיוצא והוא האור תולדת ע"י או בחמה ונתייבשו
הלחלוחית  (שאותו אותם כשמעצרים שרייה בלא לחלוחית
אינו  אם אבל ליין) ומהפכם שרייה ע"י במים  שנכנס הוא
יעצרום  או ברגל ידרכום אם אף לחלוחית שום מהם יוצא
ואפילו  עליו מקדשים אין בלבד שרייה ע"י אלא בקורה

עליו: מברכים אין הגפן פרי בורא

Á יין ונעשה מים עליהם שנתן חרצנים או יין שמרי
כמו  הגפן פרי בורא עליו לברך ראוי אם עליו מקדשים

ר"ד: בסי' שנתבאר

Ë שיש יין ועל מבושל יין על מקדשים שאין אומרים  יש
על  לנסך הראוי היין על אלא מקדשים שאין דבש בו
ראוי  שאינו יין אלא מיעטו שלא אומרים ויש המזבח גבי
אבל  רע ושריחו מגולה כגון שבו גריעות מפני לנסך
מברייתו  שנשתנה מפני אלא למזבח פסולו אין המבושל
ר"ד  בסי' כמ"ש לעילוי אלא לגריעות נשתנה לא אבל
שאין  דבש בו שיש יין לומר צריך ואין עליו מקדשים לפיכך
כי  שנאמר הדבש מחמת אלא עצמו מחמת למזבח פיסולו
עליהם  לקדש נוהגים וכן עיקר וכן וגו' דבש וכל שאור כל

כמותם: טוב שאינו אלא אחר יין לו יש אפילו

* * *
È דהיינו משקים שאר או שכר יינם שרוב עיר או מדינה

או  השכר על סעודותיהם לקבוע העיר אנשי רוב שדרך
שהיין  במקום היין על לקבוע דרך שהוא כמו משקים שאר
חמר  שם ונקראים יין כמו זו בעיר אלו משקין הרי מצוי
הרבה  יין שאין וכל כוס הטעונים הדברים כל לענין מדינה

אצל  יין הרבה שמצוי שאף יום כמהלך העיר סביבות גדל
תמיד  יין לקנות זו עיר אנשי רוב דרך אין הסתם מן החנוני
משקים  שאר על סעודותיהם רוב קובעים אלא החנווני מן
ובשנה  שם גדל שהיין במקומות ואף מדינה חמר הם והרי
רוב  קובעים העיר ורוב כך כל מצוי ואינו היין לקה אחת
אלו  משקים הרי משקים שאר על ההיא בשנה סעודותיהם

ההיא. בשנה מדינה חמר

מדינה ו  חמר נקרא שאינו ואומרים זה כל על חולקין יש
אפילו  העיר בכל כלל מצוי היין אין השנה רוב כן אם אלא
אף  החנוני אצל מצוי הוא השנה רוב אם אבל החנוני אצל
כל  לענין מדינה חמר נקרא משקה שום אין ביוקר שהוא
שנתבאר  מטעם המזון מברכת (חוץ כוס הטעונים הדברים

בעיר. כלל מצוי היין שאין בשעה אף קפ"ב) בסי'

הראשונה: כסברא העולם ומנהג

‡È הבדלה לענין אלא מדינה חמר הוזכר שלא אומרים יש
מקידוש  חוץ כוס הטעונים דברים ושאר המזון וברכת
משקים  שאר על ולא היין על אלא לעולם מקדשין שאין
בכל  כלל יין למצוא אפשר אי אם אף מדינה חמר שהם
במה  חובתו ידי יוצא וביום הפת על יקדש אלא המדינה
לו  שיש מי שאפילו אומרים ויש הפת על המוציא שמברך
הידור  זה שאין אלא הדין מן מדינה חמר על לקדש יכול יין
בביתו  יין אין אם אבל לכתחלה היין על לקדש וצריך מצוה
כן  אם אלא עליו לקדש צריך אין חנוני אצל שישנו אף

המובחר. מן מצוה לעשות רוצה

לחוש  הפת על בלילה יקדש בעיר יין אין אם מעשה ולענין
חמר  שהוא המשקה על יקדש וביום הראשונה לסברא
לקידוש  יהיה היכר איזה הפת על אלא יברך לא שאם מדינה
אם  אבל הפת על מברך היה זה קידוש מצות בלא שאף זה
בלילה  בין היין על אלא הפת על לקדש אין בעיר יין יש
הפת  על קידוש כלל תקנו שלא אומרים שיש לפי ביום בין

הכוס. על אלא

* * *
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בקידוש  להקל יש ביוקר שהיין אלו במדינות מקום ומכל
לו  יש אם אף מדינה חמר שהוא המשקה על לקדש יום של
ואח"כ  מדינה חמר כוס על בתחלה שמברך דכיון בביתו יין
שלא  שאומר מי שיש ואף הכל לדברי בזה יוצא הפת על
על  ולא הפת על ולא בלבד היין על אלא קידוש שום תקנו
יום  של בקידוש כך כל להחמיר אין מקום מכל מדינה חמר
במדינות  ביוקר שהיין כיון לילה של כמו כך כל חיוב שאינו

אלו.

היין: על לעולם לקדש המובחר מן מצוה מקום ומכל

·È וישתו עליו לקדש יכול נדר מחמת יין שותה שאינו מי
על  יקדש אחרים עמו אין ואם עמו המסובין אחרים
על  שמקדשים מאחרים קידוש ישמע או היין על ולא הפת
לדחוק  לו יש ששונאו מחמת יין שותה שאינו מי אבל היין

של  בקידוש ממנו לשתות עצמו על את יקדש ולא לילה
היין: על המקדשים מאחרים ישמע או שנתבאר מטעם הפת

‚È בין קידוש של כוס על אחרונה ברכה לברך צריך אין
משקה) שאר בין יין שהוא (בין יום של בין לילה של
טפל  זה כוס והרי הסעודה מצרכי הוא שהקידוש לפי
שתהו  כאלו הסעודה שלאחר המזון בברכת ונפטר לסעודה
קודם  עוד שתה (ואם קע"ד) סי' (עיין הסעודה בתוך
לברך  צריך אין יין הוא אם הקידוש כוס מלבד הסעודה
משקה  שאר הוא ואם קע"ד בסי' שנתבאר מטעם אחריו
כוס  אחר אחרונה ברכה יברך כן אם אלא אחריו לברך צריך

שם[)]: שנתבאר כמו המזון ברכת

„È שנפטר לפי הסעודה שבתוך היין על לברך צריך אין
קע"ד): סי' (עיין שבקידוש הגפן פרי בורא בברכת

מקדשין: יין איזה על ערב סימן ב חלק

זה ‡ בבית קידש שאם סעודה במקום אלא קידוש אין
בבית  לאכול מתחלה דעתו שהיה בין אחר בבית ואכל
נמלך  ואח"כ זה בבית לאכול דעת על שקידש בין האחר
וצריך  הראשון בקידוש חובתו ידי יצא לא אחר בבית לאכול
של  בקידוש בין האחר בבית שיאכל קודם ולקדש לחזור
עונג  לשבת וקראת שנאמר יום של בקידוש ובין לילה
קריאת  תהא שם שבת סעודת עונג במקום חכמים ודרשו
כלל  אחריו סעד ולא קידש שאם לומר צריך ואין הקידוש

קידוש: חובת ידי יצא שלא

* * *
על · אחד בחדר שקידש לחדר מחדר אחד בבית ואפילו

אחר  בחדר לאכול נמלך ואח"כ זה בחדר לאכול דעת
במה  ולקדש לחזור צריך לבית מעליה או לעליה מבית וכן
לאכול  דעתו היה כשקידש אם אבל בנמלך אמורים דברים
הם  החדרים שני אם ולקדש לחזור צריך אין אחר בחדר
מקום  (ומכל לבית מעליה או לעליה מבית וכן אחד בבית
אבל  זה) על חולקים שיש כן לעשות שלא טוב לכתחלה
בדעתו  שהיה מה מועיל אינו לחצר מבית או לבית מבית

שנתבאר. כמו ולקדש לחזור וצריך כך על מתחלה

משם  לראות הוא יכול שם אכילתו בשעת אם מקום ומכל
מקומו  מקצת ואפילו חלון דרך אפילו בו שקידש מקומו את
מקומות  ששני סעודה במקום קידוש נקרא שזה אומרים יש
לענין  אחד כמקום שהן כמו קידוש לענין אחד כמקום אלו
דבריהם  על לסמוך ויש קצ"ה בסי' כמ"ש לזימון צירוף

הדחק: בשעת

לאכול ‚ דעת על זו בזוית שקידש אחד בבית לפנה מפנה
ואותו  בית באותו אחרת בזוית לאכול נמלך ואח"כ כאן
שכל  ולקדש לחזור צריך אין גדול טרקלין הוא ואפילו חדר
שלא  טוב לכתחלה מקום ומכל אחד מקום נחשב החדר

זה: על חולקים שיש כן לעשות

הסוכה „ שמחיצות פי על אף הבית בתוך שהיא וסוכה
בפני  כחדר אינה הבית לחלל הסוכה חלל בין מפסיקות
מצות  לשם אלא לתשמיש עשויות מחיצות שאין כיון עצמו
בסוכה  לאכול נמלך כך ואחר בבית קידש אם ולפיכך סוכה
לפנה  מפנה כמו זה שהרי ולקדש לחזור צריך אין להפך או
לחלל  הבית חלל בין מפסיקות הבית מחיצות אם אבל
כמחדר  זה הרי לסוכה פתוח הבית שפתח פי על אף הסוכה
מפסיק  החצר אויר אלא לבית סמוכה הסוכה אין (ואם לחדר

לחצר): מבית או לבית כמבית זה הרי ביניהם

* * *
אבל ‰ הקידוש אחר לאלתר הקידוש במקום לאכול צריך

וצריך  חובתו ידי יצא לא זמן לאחר עד אכל לא אם
לזמן  קצר זמן בין חילוק ואין שיאכל קודם ולקדש לחזור

ארוך.

בדעתו  היה לא כשקידש כשמתחלה אמורים דברים במה
שאירעו  אלא מיד לאכול בדעתו היה אם אבל מיד לאכול
צריך  ואינו חובתו ידי יצא זמן לאחר עד אכל שלא אונס
יצא  שלא והוא הקידוש במקום כשאוכל ולקדש לחזור
צריך  בינתיים יצא אם אבל שיאכל עד משקידש זה ממקום

ולקדש. לחזור

לאחר  עד לאכול שלא בדעתו היה כשקידש מתחלה ואם
בבית  אלא זה בבית יאכל שלא ג"כ בדעתו היה ואפילו זמן
צריך  אינו הקידוש במקום מיד ואכל נמלך ואח"כ אחר

ולקדש: לחזור

Â ואין עמהם אוכל שאינו אע"פ לאחרים לקדש אדם יכול
שלהשומעים  כיון סעודה במקום שלא קידוש משום בזה
כיון  מקום ומכל סעודה מקום הוא חובתן ידי היוצאים
קידש  כבר אם וכן זה בקידוש חובתו ידי יוצא אינו שהוא
אין  זה לקידוש צריך אינו שהוא כיון סעודתו במקום לעצמו
יודעים  אינם הם כן אם אלא לכתחלה לאחרים לקדש לו

בעצמם. לקדש

כלום  יטעום שלא ליזהר צריך לעצמו קידש לא וכשעדיין
במקום  שיקדש עד לטעום לו שאסור זה קידוש של מכוס
שבקידוש  הגפן פרי בורא להם לברך יכול ואעפ"כ סעודתו
יכול  נהנה שאינו מי אין הנהנין שברכת פי על אף זה
ברכת  מקום מכל לברך יודעים שאינן אע"פ אחרים להוציא
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רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכן  יום של בין לילה של בין קידוש של הגפן פרי בורא
ברכת  לשאר דומות אינן הפת על כשמקדש המוציא ברכת

קס"ז: בסי' שנתבאר וכמו חובה והן הואיל הנהנין

Ê אלא קידוש אין חכמים שאמרו שזה הגאונים הורו
אלא  סעודתו כל שם שיגמור צריך אין סעודה במקום
המינים  מחמשת כזית אפילו או כזית אכל אם אפילו
יין  רביעית ששתה או מזונות מיני בורא עליהם שמברכים
סעודה  במקום קידוש ידי בזה יוצא הקידוש כוס מלבד
לאחר  בין מיד בין אחר במקום הסעודה אח"כ לאכול ויכול
בין  סעודה אותה קודם הכוס על לברך צריך ואינו זמן
סעודה  במקום קידוש ידי יצא שכבר שכיון ביום בין בלילה
שבת  של שלישית לסעודה דומה האחרת זו סעודה הרי

לפניה: הכוס על לברך צריך שאין

* * *
Á שאר שתה אם וכן הרבה אפילו פירות אכל אם אבל

קידוש  ידי יוצא אינו מדינה חמר שהם אע"פ משקים
המינים  וחמשת הלב סועד שהיין לפי סעודה במקום
סעודה  שם עליהם להקרא ראוים הם לכך מזון נקראים

ופירות: משקים בשאר משא"כ

Ë הקידוש מכוס יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש
סעודה  הצריכו ולא סעודה במקום קידוש ידי בזה יוצא
רוב  אלא שלמה רביעית שתה כשלא אלא קידוש במקום
בקידוש  כגון הצורך לעת דבריהם על לסמוך ויש רביעית
של  מכוס להשקותו קטן שם ואין מילה או הכנסת שבבית
חובתו  ידי לצאת ויתכוין שלמה רביעית גדול ישתה ברכה
טוב  אפשר אם מקום (ומכל רס"ט בסימן שנתבאר כמו
בו  שיוצא רביעית רוב מלבד שלמה רביעית עוד שישתה

הכל): לדברי לצאת כדי קידוש חובת ידי

È כשהוא ממנו הקידוש שכנו ושמע ביתו בתוך קידש אם
באותו  מיד לאכול לפניו ערוך ושלחנו שלו בית בתוך
סעודתו  במקום שומע הוא שהרי חובתו ידי בו יוצא מקום
והוא  כלום בכך אין אחר במקום הוא שהמקדש ואע"פ
לצאת  הוא ויתכוין חובתו ידי להוציאו המקדש שיתכוין
כדי  בביתו לקדש אדם יכול לכתחלה ואפילו זו בשמיעה
אוכל  אינו הוא אם ואפילו חובתן ידי ויצאו שכניו שישמעו
שכניו  בשביל שמקדש אלא זה בקידוש יוצא ואינו עדיין

לקדש: יודעים שאינן

‡È לב סמוך שביתו בתוך מי הקידוש ושמע הכנסת ית
פי  על אף הכנסת בבית שמקדש ציבור מהשליח ביתו
לנו  שאין הזה שבזמן לפי יצא לא בו לצאת שמתכוין
ציבור  השליח אין הכנסת בית אצל השובתים אורחים
אלא  מקדש ואינו זה בקידוש אדם שום להוציא כלל מתכוין

המנהג: מחמת

·È שהנרות במקום הלילה סעודת לאכול צריך לכתחלה
בחצר  לאכול לו אין יום מבעוד אוכלה אם ואף דולקות
אבל  הזבובים מפני או האויר מפני יותר שם נהנה אם אף
הזבובים  מפני או השרב מפני בבית הרבה מצטער הוא אם
הנרות  רואה שאינו פי על אף בחצר ולאכול לקדש יכול
הנרות  שיהיו שיזהר רק לצער ולא נצטוו לעונג שהנרות
עי"ש: רס"ג בסימן שנתבאר כמו הלילה עד שידלקו ארוכים

סעודה: במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

* * *
לזה ‡ ורמז בשבת לאכול אדם כל חייב סעודות שלש

בשבת  המן אכילת גבי נאמר היום פעמים ששלש
היום  לה' היום שבת כי היום אכלוהו משה ויאמר שנאמר

וגו': תמצאוהו לא

אחד · שלמות ככרות שתי על לבצוע אדם כל וחייב
משנה  לחם לקטו שנאמר לזה וסמך נשים ואחד אנשים

וגו'.

ויבצע  בידו שתיהן שיאחז אלא משתיהן שיבצע צריך ואין
דהיינו  בלקיטה אלא משנה לחם נאמר לא שהרי מהן מאחת
ודי  הבציעה בשעת מידו השניה להשמיט (ורשאי אחיזה

המוציא). ברכת בשעת שתיהן שאחז במה

במה  המצות על מעבירין שאין העליונה מן לבצוע וצריך
שבת  בליל אבל יו"ט בליל או השבת ביום אמורים דברים
שלא  וכדי התחתונה על לבצוע להם הידוע מטעם נוהגין יש
יותר  אצלם קרוב התחתונה מניחין המצות על לעבור
או  כלל המצוה על מעביר כאן שאין ונמצא מהעליונה
למטה  אותה ומניחים המוציא ברכת בשעת העליונה לוקחין

עליה: ובוצעין

לכל ‚ לו שתספיק גדולה פרוסה בשבת לבצוע מצוה
לאכול  שחפץ שבת סעודת כמחבב שנראה מפני הסעודה
שנראה  מפני כן לעשות אין שבחול ואע"פ הרבה בה

הואיל מקום מכל החול כרעבתן ימות כל כן עושה ואינו
רעבתנות  בשביל עושה שאינו הדבר ניכר בלבד בשבת אלא

השבת: כבוד בשביל אלא

הם „ אם הבוצע שיטעום עד לטעום רשאים המסובין אין
כל  לפני משנה לחם להם שאין דהיינו לככרו זקוקים
ברכת  ממנו ששומעים במה חובתם ידי יוצאים והם אחד
משנה  לחם מאותו ואוכלים משנה לחם על שמברך המוציא
זקוקים  שאינם מהם אחד כל לפני משנה לחם יש אם אבל
שלפניהם  ממה לטעום יכולים שלפניו משנה מלחם לטעום

שלפניו: ממה הוא שטעם קודם

בשבת: הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - dkepg 'xe` dxez'

חנּוּכה  נר מצות רּבנן 1ּתנּו ¨©¨¨¦§©¥£¨

EpY2dMEpg xp zevn :opAx'כּוmixnF` i`OW ziA ,3mFi : ¨©¨¨¦§©¥£¨¥©©§¦
KlFde zgFR Kli`e o`Mn ,'g wilcn oFW`xixtA FnM) ¦©§¦¦¨¨¥¨¥§¥§§¨¥

(bgdo`Mn ,cg` wilcn oFW`x mFi :mixnF` lNd ziaE . ¤¨¥¦¥§¦¦©§¦¤¨¦¨
KlFde siqFn Kli`eWcFTA oilrn")'כּו(". ¨¥¨¦§¥©£¦©¤

bgd ixtl dMEpg xp oipr dn oiadl4dn miCwp , §¨¦¨¦§©¥£¨§¨¥¤¨©§¦©
aEzMX(bk ,e ilWn)" :devn xpdW ± "xF` dxFzezFvO ¤¨¦§¥¥¦§¨§¨¤©¦§
mi`xwpxp5aizM mbe .(fk ,k ilWn),"mc` znWp 'd xp" : ¦§¨¦¥§©§¦¦§¥¥¦§©¨¨

dWdnWPz`xwpxp. ¤©§¨¨¦§¥¥

xdFGaE6mi`xwp zFSOdW x`FanoiWEalxW` ©©§¨¤©¦§¦§¨¦§¦£¤
miIwl dnWPd dkixvE ,ocrÎobA odA zWAlzn dnWPd©§¨¨¦§©¤¤¨¤§©¥¤§¦¨©§¨¨§©¥

zFvn b"ixY7xqg m`e ,zEnilWA WEAlOd didIW ickA ©§©¦§¦§¥¤¦§¤©©§¦§¥§¦¨¥
cFr `al dkixv okl ,FWEal xqg zFvOdn cg ¤̀¨¥©¦§¨¥§¨¥§¦¨¨Ÿ

]lEBlbA8milWdl ickA dxqgW `idd devOd miIwl [9 §¦§§©¥©¦§¨©¦¤£¥¨¦§¥§©§¦
.WEAlOd©©§

x`alE [`]ocrÎobA dPdC :ocrÎobA dnWPl WEaNd oipr §¨¥¦§©©§©§¨¨§©¥¤§¦¥§©¥¤
" zFnWPddpikXd eiGn oipdp"10d oipre .eiGdx`d `Ed ©§¨¤¡¦¦¦©§¦¨§¦§©©¦¤¨¨

mibiVOW ± ocrÎobA zFnWPd mibPrznE ,sFqÎoi` xF`n¥¥¦§©§¦©§¨§©¥¤¤©¦¦
sFqÎoi`n dx`d `Ed eiGd zpigaE .eiGdn dx`d dfi ¥̀¤¤¨¨¥©¦§¦©©¦¤¨¨¥¥

zFpigA 'a wx Wi llkAW s` okle ,lEab ilA11ocrÎoB ± §¦§§¨¥©¤¦§¨¥©§¦©¥¤

Wi zEIhxtA la` ,dxiviA oFYgY ocrÎobe d`ixaA oFilr¤§¦§¦¨§©¥¤©§¦¦¨£¨¦§¨¦¥
"lig l` lign Ekli" miwiCv ± lEab ilA zFbVdmiNdY) ©¨§¦§©¦¦¥§¥©¦¤¨¦§¦¦

(g ,ctoi` iM ,iENir xg` iENirA ENrzp mznWp xW` ,£¤¦§¨¨¦§©§¦©©¦¦¥
sFqÎoi` xF`n dx`d `id xW` eife xF` zFbVdl xRqn¦§¨§©¨§¦£¤¦¤¨¨¥¥

.`EdÎKExÄ
gl ocrÎoBn zFNrzdl dnWPd dkixSW onf lkeFxia §¨§©¤§¦¨©§¨¨§¦§©¦©¥¤©£¥

"xEp iC xdp" zpigA mcFTn zFidl Kixv12lM ElHEaIW ¨¦¦§¦¤§¦©§©¦¤§§¨
zFncFTd zFbVd13dbVd cbp zncFTd dbVd iM . ©¨©§¦©¨¨©¤¤¤¤©¨¨

ixnbl dlhA `ide ,llM KFxr oi` ± dPOn dlrnNW¤§©§¨¦¤¨¥£§¨§¦§¥¨§©§¥
dx`d biVn zFidl `Ed l"Pd zFbVdW ixg` ;DCbp¤§¨©£¥¤©¨©©¦§©¦¤¨¨
dxizi dbVd lM oM m` ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`n¥¥¨¦¥¨©¨¨§¥¨

.DCbp dlhA dHnNW dbVd ± xF`dn biVOW¤©¦¥¨©¨¨¤§©¨§¥¨¤§¨

n dekp wiCv lM" df xEaralEFzREg"Fxiag lW14± §©£¤¨©¦¦§¤¥¨¤£¥
oi`W xg`n ,Fxiag lr stFgd dbVd zpigAn Epiid©§¦§¦©©¨¨©¥©£¥¥©©¤¥
dpdp xW` zxg` dbVd cg` lkl Wie ,cg` ozbUd©¨¨¨¤¨§¥§¨¤¨©¨¨©¤¤£¤¤¡¤

.eilr xi`Od dpikXd eiGn¦¦©§¦¨©¥¦¨¨

" EdfedlQ LElldi mFi lkA miWFcwE"15" :miWFcw" §¤§¦§¨§©§¤¨§¦
"miWFcw" E`xwp ocrÎobA zFnWp Epiid16" .LElldidlQ" ©§§¨§©¥¤¦§§§¦§©§¤¨

lEab ilA zpigA `Ed "dlq" xn`PW mFwn lM ±17xW` . ¨¨¤¤¡©¤¨§¦©§¦§£¤
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(1):dMEpg xp zevn opAx EpY ligzOd xEACxp zevn wcv gnSdl zFvOd xtq ¦©©§¦¨©¨¨¦§©¥£¨¥¤©¦§§©¤©¤¤¦§©¥

] dMEpg` ,`r] "dMEpg xp opAx EpY" ligzOd xEAC dxFYd xF` .[KxM ziW`xA £¨©¨¦©©§¦¨©¨¨¥£¨§¥¦¤¤

.[a ,yc cEOr a.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± ©¦§§©©§

dniIwzd dPEzgd .`"rwz zah a ,uTn zWxR ,dMEpg zAW ,dPEzgA xn`p¤¡©©£¨©¨£¨¨¨©¦¥¥¥©£¨¦§©§¨

R"xd zgPd iR lr `Ed EpiptNW xn`Od gqFp .zah d ,WBIe zWxR b mFil xF`A§§¨¨©©¦©¥¥©©©£¨¤§¨¥©¦©¨©¨©

.(o`M Epnqpe miwxR 'bl wlgp) akw cEOr R"xd zFgPd owGd x"Enc` ixn`n ±©©§¥©§©¨¥©¨¨©©¤¡©§§¨¦§¦§§¨

."xE`iA ztqFzlE" a ,bl oOwl xn`Od KWndA `A xE`iA¥¨§¤§¥©©£¨§©¨§¤¤¥

,ak cEOr `"rwz owGd x"Enc` ixn`n ± (1052 ci azM) xn`Odn a gqFp©¥©©£¨§©¨©©§¥©§©¨¥©

b gqFp ."dN`d zn`de mixaCd lM ixg`e" ligznE dk cEOr mW ± FxE`iaE¥¨©©§¦§©£¥¨©§¨¦§¨¡¤¨¥¤©

zgPd ± xE`iAdn b gqFp .dYr zrl qRcp `le ci azkA `vnp ± xn`Odn¥©©£¨¦§¨¦§©¨§Ÿ¦§©§¥©¨©¥©¥©¨©

.bl cEOr mW ± "`"rwz zFgPd" xtqA wcv gnSd x"Enc ©̀§©¤©¤¤§¥¤©¨¨©

zWxR zAW "dWn iCar ok `l" ligzOd xEAC ± xn`Odn wlg lr cQEin§¨©¥¤¥©©£¨¦©©§¦Ÿ¥©§¦Ÿ¤©¨¨¨©

xp zevn .41 cEOr zFtqFd a KxM xAcOA dxFYd xF` ± h"twz LzFlrdA§©£§©¨©¦§¨¤¤¨©¦§©¥

devn xp iM" wEqRd lr dxFYd xF` d`x xn`Od zEllkl .b wxR l"Pd dMEpg£¨©©¤¤¦§¨©©£¨§¥©¨©©¨¦¥¦§¨

.(Kli`e erwz cEOr ` KxM K"p ± "xF` dxFze§¨©¤¤©¨¥¨

(2.FziaE Wi` xp ± dMEpg zevn ,opAx EpY :(i"Wx WExitaE) a ,`k zAW)©¨§¥©¦¨©¨¨¦§©£¨¥¦¥

:mixnF` i`OW ziA ,oixCdOd on oixCdnde .cg`e cg` lkl xp ± oixCdnde§©§©§¦¥§¨¤¨§¤¨§©§©§¦¦©§©§¦¥©©§¦

mFi :mixnF` lNd ziaE .KlFde zgFR Kli`e o`Mn ,dpnW wilcn oFW`x mFi¦©§¦§Ÿ¨¦¨¨¥¨¥§¥¥¦¥§¦

i`OW ziaC `nrh :xn` cge . . KlFde siqFn Kli`e o`Mn ,zg` wilcn oFW`x¦©§¦©©¦¨¨¥¨¦§¥§©¨©©£¨§¥©©

cbpMbgd ixRlNd ziac `nrhe ,(qgpR zWxtC zFpAxTA miklFde mihrnzn) §¤¤¨¥¤¨¦§©£¦§§¦©¨§¨§¨¨©¦§¨§©£¨§¥¦¥

CoicixFn oi`e WcTA oilrn.( §©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

(3.(dMEx`A 73 cEOr e wlg zFgiU ihETl d`x ± mzhiW)¦¨¨§¥¦¥¦¥¤©©£¨

(4ligzOd xEAC .a ,anwzz (d KxM ziW`xA) dMEpg dxFYd xF` d`x)§¥©¨£¨§¥¦¤¤¦©©§¦

xp zevn opAx EpY" ligzOd xEAC .fv cEOr c"pxz mixn`Od xtq ± "Dzevn"¦§¨¨¥¤©©£¨¦©¦©©§¦¨©¨¨¦§©¥

.(aqw cEOr (haWÎelqM) a wlg hTln mixn`Od xtq ± g"lyz "dMEpg£¨¥¤©©£¨¦§ª¨¥¤¦§¥§¨©

(5.(erwz cEOr ` KxM K"p ± wEqRd lr dxFYd xF` d`x)§¥©¨©©¨©¤¤©

(6.(hk oniq WcTd zxB` .c wxR sFq `ipY d`xE .` ,ix a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§¥©§¨¤¤¦¤¤©Ÿ¤¦¨

(7.(hk .hi oniq WcTd zxB` d`x)§¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨

(8cEOr 'c KxM xAcOA dxFYd xF`aE ,1223 ciÎazkA `Ed oke .oFW`x qEtcA)¦§¦§¥¦§©¨§©¨©¦§¨¤¤©

.[vz'`

(9):milWdl:1823 ci azkAWEaNd zF`Nnl.( §©§¦¦§©¨§©§©§
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אדם ‰Â‰(יח) בבחי' למעלה ג"כ יובן כ"ז עפ"י
מדרגות  מב' שכלול דאצילות העליון
המדות  בחי' והיינו למטה. האדם כדוגמת וב"ן דמ"ה

כמו  ליש מאין העולמו' כל להחיות למטה שיורד דב"ן
למטה  האדם בגוף גשמי בחיות נה"ט של החיות דמיון
הנשמ' כך כו' ממלא הקב"ה מה א) י, (ברכות כמאמר

1

2

3

4

5

6



c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

ב"ן  שם בחי' והוא כ"ע ממלא ונק' הגוף. כל ממלאה
וכמ"ש  כידוע דז"א דקטנות ממדות שמקבל שבמל'
בחי' הוא הב' ומדרגה כו'. כולם את מחיה ואתה
המוחי' מן שמקבלים דאצילות דאדם עליונות המדות
שבאדם  כמו דאדם מ"ה בחי' שהוא דאו"א עליוני'
דחו"ב  שמוחי' כנ"ל הלב על שליט המוח למטה
להנהיגם  העליון האדם שבלב במדות מאירים דאצילות
ממדות  בערך נבדל ואמנם כנ"ל). כו' בחומר (כצורה
המוחי' מן שנולדו לומר וא"א ב"ן דבחי' דקטנות
במדות  באים הן העליון שבאדם שהמוחי' אלא דחו"ב
מעבר  בדרך כו' יתפשטו להיכן מקום להורות שבלב
או  לחסד שבלב במדו' שולטים אך באורך. כנ"ל ולבוש
ז"א  דגדלות שבמדות דחו"ב המוחי' הוראת כפי דין
כו' לבו אל ויתעצב כו' ה' וינחם כמו דאדם מ"ה דבחי'
ה' ויאמר החסד בבחי' ולהיפוך האדם. רעת שרבה לפי
למעלה  מבואר ואמנם כו'. להכות כו' אוסיף לא לבו אל
ב"ן  דבחי' הטבעיות המדות לעצם האמיתי ששרש
תקיפי' הן וע"כ כו'. השכל מקור מבחי' גם יותר גבוה
לעמוד  העצמי כחם בהתגברות השכל מכח יותר וחזקי'

וגם לנ  כנ"ל) להפוכו להטותו (וגם השכל הסכם גד

דז"א  ב"ן דבחי' דקטנות מדות ששרש מזה יובן למעלה
דחו"ב  המוחי' משרש גם יותר ועליון גבוה שרשם
מבחי' רק הוא דאו"א המוחי' התהוות ששרש דאצילות
ממותרי  רק נמשכים שהן כו' ונקה ונוצר דא"א מזלות
(שזהו  כו'. שבחכ' צומח בחי' רק שאינו דא"א מו"ס
השכלית  דנפש המשכיל מכח השכל כח צמיחת כמו
ב"ן  דבחי' הטבעי' המדות שרש אבל באדם). למטה
דא"א  מג"ר גם למעל' שהוא עצמו עתיקא בבחי' הוא
דע"י  וגבו' דא"א בגלגלתא מלובש דע"י דחסד כידוע
אחיד  עצמו יומין בעתיק דז"א שא' וזהו כו'. בח"ס
מזלות  מבחי' רק שאינו או"א משרש למעל' דהיינו
דהגם  למטה באדם רואים אנו הטעם ומזה כו'. דא"א
אבל  בעלמא. בהנהגה רק זה אין הלב על שליט שהמוח
משרש  יותר הרבה גבוה שרשם הטבעיי' המדו' עצם
ממ"ה  גבוה ב"ן שבחי' (וזהו הנ"ל. מטעם השכל כח
משרש  יותר עליון שרשו שהחומר מה והוא בשרשו
שלימות  בו שיש מדבר בחי' אדם שנק' עפ"י אף הצורה
יש  עכ"ז הבהמה. על ומושל רודה וע"כ מ"ה דבחי'
כי  וכמ"ש אדם מבחי' למעל' דבהמה ב"ן לבחי' יתרון

וד"ל). במ"א וכמ"ש כו'. הוא אדם לא
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ÔÎÏÂ'כו בערבה במדבר ואמר אותם שהוכיח אחר
כ"כ  בכם פעלתי לא מדוע למענכם כו' ויתעבר
תשוב  שכאשר פי' כו' וידעת להם אמר להיות, כנצרך
להיות  בעצמך ותפעול עצמו אצל קרוב שאדם לבבך
רע  יהי' שלא יצה"ר תאות לכבוש הלב על שליט מוח
אלקות  לאהבת יהפך עצמו שלו תיאוב כ"א ח"ו,
כחה  ורב נה"ב מעלת וגדול יצריך, בשני להיות
שע"י  וכענין הקדום, שרשה ע"י הנה"א את שמגבי'
תדע  אזי כו'. גבוה להר האדם עולה הבהמה אמצעי'
פרודא, בלא חד כולא האלקים הוא ה' כי עצמו מזה
מלכא  כי הוי' ש' מעלת נשלם אלקים ש' בחי' וע"י
ועיקר  גדול, איהו ולאו מלך איהו לאו מטרוניתא בלא
עורות  ע"ד הטבע לשבר אלקים עובד להיות המעלה
לאהבה  כ"א ח"ו גופני' תאוות אחר ימשך שלא עבודי'
מחשוכא  שמהפך ע"י היראה, בחי' בה ולהכלל ה', את

אור  בחי' הוא לנהורא שבעולם דבר כל הסתר בחי'
למתוק  מר שטועם ע"י הוא שכ"ז לע"ל, שיהי' הגלוי
מבין  שאינו רק לטובה עצמו שג"ז התבוננות ע"י
רשות  ניתן הכל לא כי גם ומה שכלו, קטנות מחמת
ע"ד  לבד, ידיעה בדרך רק כ"א בשכל להבין לאדם
מה  כל וכשיודע מהותו, ולא לבד מציאותו הידוע
גילוי  ופרט פרט בכל להבין יזכה עי"ז לידע לו שאפשר

כלל עוד אין שהוא איך ית' דבר אלקותו שום זולתו
הבריאה  כוונת תכלית שזהו וכלל, כלל דבר וחצי
השפלי' בעלולי' גם בתחתוני' דירה ית' לו נמשך שיהי'
גם  אשר עצומ"ה, ב"ה אוא"ס בחי' אותי ידעו כולם

התינוקות. בפי גם שגור הוא עכשיו
Í‡ שהוכיח נסתרת התוכחה ע"י אמנם בהסתר, זהו

זו  מוסתרת אהבה לצאת באפשר ידו על משה
בלי  שלך מאד מאדך בכל להיות הגילוי, אל מהעלם
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ותורה  מצוה נר בחי' לדרכו הלך ויעקב ואח"כ גבול,
לבד, לבבך בכל בשם וידעת בפסוק זה נק' לכן אור,
הלבבות  ב' לבבך בכל לאמיתו באמת היא וכשהעבודה
בחי' שהיא רעו"ד גם בזה נכלל הרי כוחותיו בכל
שא"א  בע"ת מפני רק בפרט בק"ש נאמרה ולא מאדך,
ותורה  מצוה נר מבחי' ריקנים להיותם באו"א להם

בסדר  יכולי' תומ"צ המקיימים הצדיקים אך אור.
למדריגה  קרוב ג"כ לבוא הנ"ל הדעת ע"י המדריגות
גילוי  לחלקו שיהי' מ"ן העלאת כעין ה"ל ועכ"פ זו,
צדיקייא  לאתאבא יבא שמשיח לע"ל שיהי' מה

עוד. אין כו' וידעת וזהו כו'. בתיובתא
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עומדים  "יחידה" ומצד לאלקות. ועצמי פנימי רצון בהם יש כי חפץ, ארץ נקראו ישראל
ישראל  חוץ־לארץ. נק' בהעלם, הוא הפנימי כשרצון תומ"צ. קיום על נפש במסירות

המפרנסו. הקב"ה על ושוכח העולם בהבלי שמקושר – בטהרה ע"ז עובדי שבחו"ל

‰p‰Âאיתא,ּבּגמרא א) עּמּוד ח ּדף זרה (עבֹודה ¿ƒ≈ְֲִַַַָָָָָָ
זרה  עבֹודה עֹובדי לארץ ׁשּבחּוץ ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָ"יׂשראל
ארץ  ּדהּנה הּוא, לארץ חּוצה ענין והּנה הן". ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבטהרה
ּפרׁשה  ּבראׁשית רּבה (מדרׁש ּוכמאמר רצֹון, לׁשֹון ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָהּוא
לעׂשֹות  ׁשרצתה ארץ, ׁשמּה נקרא "לּמה ז) ּפיסקא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָה
מהירּות  לׁשֹון הא' רצתה, וענין ּדפרּוׁש קֹונּה", ְְְְְְְִִֵַָָָָרצֹון
על  הֹוראה והּמרּוצה ּבמרּוצה, הּוא ּדהממהר ְְְְְְִֵַַַַָָָָָּומרּוצה,
זה  ׁשם ועל וחפץ, רצֹון מּלׁשֹון ׁשהּוא והב' ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָהּמהירּות,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו חפץ", "ארץ ּבׁשם יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנקראים
ה' אמר חפץ ארץ אּתם תהיּו "ּכי יב) ג, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ(מלאכי
יׁש ּדביׂשראל ּבּה", ׁשחפצי "ארץ רׁש"י ּופרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָצבאֹות",
ׁשהיא  אלקּות, ועניני לאלקּות ועצמי ּפנימי ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַָֹֹרצֹון
ואחד  אחד ּבכל ּדיׁשנּה ׁשּבּנׁשמה העצמית ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהאהבה
הם  ּׁשּיׂשראל מה ׁשּבּנׁשמה הּתקף ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּיׂשראל,
ּובכח  הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו ּבתקף ְְְֱִֶֶֶַַָָָֹֹעֹומדים
ׁשּלא  ּומעּכב מֹונע ּכל נגד עז ּתקף ּבכל עֹומדים ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹזה
ּבעת  וגם ּומצוֹות, ּתֹורה על הּמלעיגים מן ּכלל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָלהתּפעל

ׁשּל ּגזרה איזה וׁשלֹום חס יׁשנה אׁשר ללמד ּוזמן א ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עֹומדים  אז וׁשלֹום חס מצוה איזה לקּים ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּתֹורה
העצמית  האהבה מּצד והּוא מּמׁש, ּבפעל נפׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבמסירּות
עם  מיחדה ׁשהיא לפי "יחידה", הּנקראת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּבּנׁשמה
"ּבנים  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ְְִֵֶַָָָעצמּות
מח  עצמּות ׁשהּוא הּבן וכמׁשל אלקיכם", לה' ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹאּתם

אבל  "ארץ". ּבׁשם נקרא זֹו ּומדרגה ּובחינה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהאב,
הּפנימי  ּדכׁשהרצֹון והינּו לארץ, חּוצה ּבמדרגת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהּוא
לארץ", "חּוצה נקרא אז העלם, ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהעצמי
לארץ  ׁשּבחּוץ "יׂשראל וזהּו ּבהעלם, הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרצֹון
זרה  עבֹודה ענין ּדהּנה הן", ּבטהרה זרה עבֹודה ְְְְֲֲֳִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹובדי
וענין  ּומּזלֹות, לכֹוכבים אֹו וירח לׁשמׁש ׁשּמׁשּתחוה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
קֹומתֹו וכֹופף ראׁשֹו ּׁשּמרּכין מה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹההׁשּתחואה
זרה  עבֹודה ענין יׁש וכן אליו, ׁשּמׁשּתחוה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלעּמת
העֹולם  להבלי מקּׁשר האדם ּדכאׁשר והינּו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻּברּוחנּיּות,
סֹוף  אין על וׁשֹוכח הּדעת ּבהעמקת ונפׁש ּבלב ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּזה
המסּבב  יתּבר וׁשהּוא הּסּבֹות ּכל סּבת ׁשהּוא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּברּו
האמת  אׁשר ׁשּבּה, והרוח הּסּבה לֹו ּומזמין הּסּבֹות ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
הּזן  יתּבר הּוא ּכי ּבמּוחׁש רֹואה ואחד אחד ּכל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא
לֹו הּנֹותן יתּבר הּוא ּכי לבד ולא אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַָֹּומפרנס
ּפלאי  ּבאפן סּבה לֹו ׁשּמזמין זאת עֹוד הּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפרנסתֹו,
ּדכּמה  ּבמּוחׁש ׁשרֹואין ּוכמֹו הּטבע, מּדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלמעלה
מיני  ּבכל רב זמן מׁש ּדבר ּבאיזה עֹוסק אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפעמים
וטרּוד  ׁשֹונים מאפנים ּבאפנים והתחּכמּות ְְְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָָהׁשּתּדלּות
ורק  ּכלּום, מרויח אינֹו ּולבּסֹוף הּימים, ּכל ּבזה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּומטרד
ּפתאֹום  ּולפתע ּגדֹולה, וטרּדא צער וׁשלֹום חס לֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָיׁש
טרּדא  ׁשּום ּובלי רחֹוקה סּבה ּפי על ּפרנסתֹו לֹו ְְְְִִִִַַָָָָָָּבא
רֹואים  הרי ּכלל, מּזה ּתחּלה ידע לא ּכי ּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹותחּבּולה
וכאׁשר  והרוח, הּסּבה מזמין יתּבר ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמּוחׁש
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ּבלב  הּזה עֹולם לעניני קׁשּור והּוא זה על ׁשֹוכח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאדם
ּכמׁשּתחוה ונ  מּמׁש הּוא הּנה אז הּדעת ּובהעמקת פׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

להּׁשמׁש מׁשּתחוים אם ההפרׁש מה ּכי וירח, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלׁשמׁש
אֹו ּכּנ"ל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אּמנּותֹו ּכלי ׁשהם ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוירח
ּכי  להיֹות ּבם, ּדר הּנׁשּפעים להּדברים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמׁשּתחוה
הּגׁשמּיים  ּדברים ּבכל הּׂשכל והתקּׁשרּות הּדעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהעמקת

ׁשהרי  מּמׁש, ההׁשּתחואה ּכמֹו הם הרי מהם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּנׁשּפעים
קֹומתֹו ּוכפיפת הראׁש הרּכנת הּוא ההׁשּתחואה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹענין
ּדכפיפת  ׁשּכן ּבמּכל ּומּובן ּבחיצֹונּיּות, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבגׁשמּיּות
ׁשהּוא  ּבוּדאי הּפנימי וחּיּותֹו ראׁשֹו ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָֹוהרּכנת
קֹומתֹו ּוכפיפת ראׁשֹו הרּכנת מּכמֹו יֹותר ּגרּוע ְְְִִֵַַַַָָָֹעֹוד

ְְִַּבגׁשמיּות.

ביטול  ורגלים, ידים פישוט – השתחוואה ראשו. ומרכין ברכיו על כורע – כריעה
וכל  תעשיר היא ה' שברכת ושוכח הגשמיים מעניניו מוטרד היום שכל בתכלית,

עצמו. לטובת הן מחשבותיו

‰p‰Â'ב ּבֹו יׁש הרי ּבכלל ּבגׁשמּיּות ההׁשּתחואה  ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ּברּכיו  על ׁשּכֹורע והינּו ּכריעה, היא הא' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאֹופּנים,
ידים  ּבפּׁשּוט ּׁשּמׁשּתחוה מה הּוא והב' ראׁשֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹּומרּכין
על  נֹופל הּוא הרי ּברּכיו על הּכריעה ּדאחר והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָורגלים,
ּכן  ּגם ׁשהיא הגם ּדהּכריעה ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּפניו
ׁשּמׁשּתחוה  מי לפני עצמֹו את ּׁשּמׁשּפיל מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהׁשּתחואה
עדין, מציאּות איזה ּכן ּגם הּוא הרי מקֹום מּכל אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליו,
ּדפּׁשּוט  ּבהׁשּתחואה אבל ּבלבד, קֹומתֹו ּכֹופף רק ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָוהּוא
מּמׁש ׁשוין ורגל ּדראׁש ּבתכלית, ּבּטּול הּוא ורגלים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹידים
יׁשנֹו הרי הּזה ענין ּדכל ּכלל, לעצמֹו מציאּות ׁשּום ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבלי
הּוא  ּבכלל ההׁשּתחואה ּדהּנה האדם, ּבהנהגת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָּברּוחנּיּות
הן  והן ׁשֹוקקה, ונפׁש ּבלב עֹולם ּבעניני ההתקּׁשרּות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָענין
ולילה  יֹומם הּיֹום ּכל מטרד ׁשהאדם מחׁשבֹות" ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָֻה"רּבֹות
חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא ּכי ה' על וׁשֹוכח ינּוח, ְְֲִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
אצלֹו ּומחלט מסּכם היה ּדאם ּתעׁשיר, היא הוי' ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֻֻּוברּכת

ה  הרי האמת ּתעׁשיר, היא ה' ּברּכת אׁשר ׁשהּוא ּכמֹו ּגמּור ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
מחׁשבֹות  להרּבּוי ּכלל מקֹום אין מּמילא הּנה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָאז
איׁש ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָותחּבּולֹות,
ּומדּמה  ה' על ׁשּׁשֹוכח מּפני אבל תקּום", היא ה' ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָועצת
הּזאת  הּטרּדה לֹו ּבאה מּזה הּנה כּו', יד ֹו ועצם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּכחֹו
מחׁשבֹות  יחׁשב ולילה יֹומם והרהּורים, מחׁשבֹות ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹּברּבּוי
טענֹות  וכּמה סברֹות ּבכּמה ּברעיֹונֹו ּומפלּפל ְְְְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָּומעּין
ּכי  ּומרמה, ׁשקר ׁשל ּתחּבּולֹות ּובכּמה לזּולתֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּותביעֹות
הּוא  אם ּדעּתֹו על עֹולה ואינֹו ּכלל, לרּוחֹו מעצֹור ְְְְְִֵֵֶַַַָאין
חֹוׁשב  ׁשאינֹו ׁשּכן ּומּכל יׁשר, ּפי על הּוא ואם הּמּתר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּדבר
רק  הם מחׁשבֹותיו ּכל עּקר רק ּתֹורה, ּפי על הּוא אם ְְְִִִֵַַַַַָָָָּכלל

ּכל  זהּו אׁשר ּורכּוׁשֹו הֹונֹו ּגּופֹו ּכלֹומר עצמֹו, ְְְְֲֶֶַַַָלטֹובת
ּבטבע  ּדיׁש ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּלֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָה"עצמּות"
ואין  הּממֹון, ּתאות אּלא אינם עּקרם ּכל ׁשהם אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבני
עכּורה  ׁשּדעּתם אם ּכי מּגּופם, עליהם חביב ׁשּממֹונם ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָזה
רק  הּוא אצלם הּמעלה ּכל ּכן ועל מאד, חמרּיים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהם
הם  ּובזה אדם, ּכל מעלת רֹואים הם ּובזה ּורכּוׁש, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבממֹון
ּבעלי  ּגם ּביניהם ׁשּיׁשנם והגם אדם. ּבני את ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהּללים
ּכל  מקֹום ּומּכל ּבׂשכל, עֹוסקים העּתים מן לעת וגם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׂשכל,
והֹון, רכּוׁש ׁשל זֹו ּבאהבה רק מסּור ה ּוא מהּותם ְְֲֶֶֶַַַָָָָעצם
מה  להם מּגיע אם ּבזה ּכלל מדקּדקים אינם הם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולזאת
וכל  ּכלל, ּבּלב יׁשר ׁשּום להם ואין חפצים, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּׁשהם
לֹו נֹוגע אינֹו והּזּולת עצמֹו, ּבעניני רק הּוא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָמחׁשבֹותם
המצאֹות  ממציא הּוא הּברּיֹות ידי לצאת ּובכדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּכלל,
מיני  ּבכל עצמֹו את להצּדיק סברֹות מיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבכּמה
(והינּו ּכן אינֹו האמת אם ּכלל לֹו נֹוגע ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָהצטּדקּות,
ּכזבים, ּובעל ׁשּקרן ּגם ׁשהּוא מי ּדיׁש ׁשקרן, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
ׁשקרן, אינֹו זה אבל ּכלל. מעֹולם היּו ׁשּלא ּדברים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואֹומר
עד  עצמֹו, את להצּדיק ּבהּדבר מעּין הּוא ּכ ּכל אם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
מחּיבם. האנֹוׁשי ּדהּׂשכל ּכאּלּו סברֹות ממציא הּוא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשר
להיֹות  יכֹול ולכן וגס, עב ׂשכל הּוא ּבכלל האנֹוׁשי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדׂשכל
ּובאמת  יחּיבם, האנֹוׁשי הּׂשכל אׁשר ּכאּלּו ּדברים ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיּו
לטען  האסּור ּדבר הם הּתֹורה ּפי ּדעל והראיה ׁשקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהם
עצמֹו את להצּדיק רק הּוא עּקרֹו ּכי להיֹות הּוא אמנם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּכן,
אינֹו ּכן על חפץ, ׁשהּוא וכּו' ּבממֹון המכּון אל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֻולבֹוא

ּכן) אינֹו האמת אם ּכלל לֹו לּבֹונֹוגע ּבכל קׁשּור הּוא ּכי , ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָ
והחמרּיים. הּגׁשמּיים ּבהענינים ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָונפׁשֹו

הוא  כי ברוחניות ע"ז עובד הוא ידי", ועוצם ש"כחי חושב אבל תומ"צ, שמקיים מי גם
למ  זו דרגות כמה בזה ויש הקב"ה, על ושוכח הפנימי, לרצונו מזו."מחוץ" טה

e‰ÊÂ זרה עבֹודה עֹובדי לארץ ׁשּבחּוצה "יׂשראל ¿∆ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָ
יׂשראל  ּבמדרגת ׁשהּוא ּדהגם הם", ְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַַָָָּבטהרה
להרצֹון  מחּוץ עֹומד ׁשהּוא אּלא ּומצוֹות הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבקּיּום
מּמׁש זרה עבֹודה עֹובד הּוא והעצמי, ְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּפנימי
הוי' על וׁשלֹום חס ׁשֹוכח ׁשהּוא ּבכללּות, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָּברּוחנּיּות
ּומּתיר  לידֹו, ועצם ּכחֹו וׁשלֹום חס ּכי וחֹוׁשב ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹּכּנ"ל,

את  לרּמֹות ּוכזבים ּוׁשקרים הּתחּבּולֹות ּכל ְְְְְְִִֶַַַַָָָלעצמֹו
הענינים  אל ּומאדֹו לּבֹו ּבכל ונתּון ּומסּור ְְְְְִִִִֶַָָָָָֹהּברּיֹות,
ּומתגּׁשם  מתעּבה הּוא הרי זה ידי על אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּגׁשמּיים,
רֹואין  ׁשאנּו ּוכמֹו נדמּו, ּכּבהמֹות נמׁשלּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹּבמאד,
הּנה  לּצלן רחמנא אׁשר ּכאּלּו אדם ּבני ּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבמּוחׁש
קּום  מׁשּכימי ּומּתן, מּׂשא העסק רק הּוא מהּותם ְִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
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להם  ואין ּבעסקם, טרּודים הּיֹום וכל לׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּומאחרים
לאכל  הּוא ענינם וכל ּכלל, וחפץ רצֹון ׁשּום זאת ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹֹזּולת
רק  הּוא מהּותם וכל ועׁשרם, מּטּובם ולׂשּבע ְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹולׁשּתֹות
עניניהם  ּכל הּוא העצמי ּומציאּותם עצמם, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמציאּות
והּנה  נפׁשם. ּכחֹות ּבכל ּבזה מקּׁשרים ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהחמרּיים
יֹותר  ּגבֹוּה ּבמדרגה הם מהּותם ּבעצם אׁשר ּכאּלּו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁשנם
ּבענינים  ׁשעֹוסקים ּוזמּנים עּתים ּדיׁשנם והינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָמהּנ"ל,

אב  ּכן, ּגם ּומּתן רּוחנּיים ּבמּׂשא עֹוסקים ׁשהם ּבעת ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
זאת  ּדלבד ּביֹותר, ּוׁשפלים ּגרּועים ע ֹוד הם ְְְְֲִִִֵֵֵַָֹהרי
הֹון, הּבעלי וכבֹוד ּבאהבת ׁשּלהם הּכללית ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשההנחה
אׁשר  מי ּכל ואל אליהם ראׁשם ׁשּמרּכינים זאת עֹוד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהּנה
הנאה, טֹובת איזה מּמּנּו יקּבלּו ּכי להם נדמה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָיּוכלּו
את  ואֹוהב עצמֹו ּבעניני רק ונתּון מסּור ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻּכי
ואינֹו ּבעניניו רק אּלא אינם הרהּוריו וכל ּבמאד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹעצמֹו
ּוכלל, ּכלל הּזּולת לֹו נֹוגע ואינֹו ּכלל, לזּולתֹו מקֹום ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָנֹותן

אליין  זי חּוץ ּבאמת,ח ּכלֹומר ּכלל לֹו נֹוגע אינֹו מּמׁש ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָ
זי מיט נאר פארנּומען אינגאנצן איז ער ויׁשט ווארּום . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

מּמׁש, ורגלים ידים ּדפּׁשּוט ההׁשּתחואה והּוא ּגרּוע, ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָעֹוד
זי פארלירט ער ּכּבהמֹות י אז ונמׁשל וכל, מּכל מּמׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

הּׂשדה  חּיֹות ּבדגמת האנֹוׁשית מּגדר ּגם ׁשּיֹוצא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻנדמה,
לּצלן  רחמנא הּוא ּכן הּיׁשּוב, מן ׁשאינם ּפרא עיר ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
וכל  ּבעניניו ּכ ּכל מקּׁשר להיֹותֹו ּכי ּדע ּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּמאּבד
ּגדֹולה  ּותׁשּוקה חפיצה ּבחׁשיקה ּבזה רק נתּונה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָנפׁשֹו
מּמׁש, ּכגלם והּוא האנֹוׁשּיֹות ההגּבלֹות מּכל ׁשּיֹוצא ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹעד
לּצלן  רחמנא ּכי ּתֹורה, ועל מצוה מעל עצמֹו את ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּופֹוטר
ּבענינים  אׁשר וחפצֹו לתׁשּוקתֹו ּומׁשעּבד הּוא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻנמּכר
מקֹום  לֹו נׁשאר מּבלי עד ּומּתן מּׂשא ּבעניני ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּגׁשמּיים
להיֹות  וגׁשמי חמרי ּכּלֹו אם ּכי לעבֹודה ולא לתֹורה ְְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹֻלא
רחמנא  נתטמטם אׁשר מּובן ּובמילא מהּותֹו, ּכל זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי
איזה  ּובפרט חכמה, ּדברי מּלקּבל ולּבֹו מחֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹלּצלן
מּפני  זה מּכל הּוא רחֹוק ּכי אלקי, ּבענין ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָֹהתּבֹוננּות
ּבמּדֹותיו  ּובליעל רע איׁש ׁשהּוא ׁשּלֹו, והּגּסּות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהעביּות

ה  הּיֹום ּכל מחׁשבֹותיו וכל והּגּסֹות, רק הרעֹות ּוא ְְְְַַַַַָָָָָ
ּבעיני  וחביב יקר עֹוד והּוא עצמֹו, ּובאהבת ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּבעניניו
ּדעּתֹו על עֹולה ואינֹו ּפחיתּותֹו, ּכלל מרּגיׁש ואינֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָעצמֹו,
ּוכמאמר  הרע, ּבעמקי לּצלן רחמנא נמצא ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָלראֹות
ּכלל  ּבזה מרּגיׁש אינֹו והּוא לּבם", ּברׁשּות הם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ"רׁשעים
לירידה  ּומירידה ּדחי אל מּדחי וׁשלֹום חס הֹול ּכי ְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאי
ּובער  ריק נעׂשה ׁשהּוא ּתֹורה ּבעניני הן לּצלן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרחמנא
ׁשּום  לֹו ׁשאין ׁשּבּלב עבֹודה מעניני ׁשּכן ּומּכל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,
מּדת  אצלֹו התּגּדלה ּכ וכל ּוכלל, ּכלל ּבזה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָידיעה
ּבירידה  לּצלן רחמנא ירד ּכ וכל האמת על ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקר

ׁשהּוא  ּבעצמֹו יֹודע הּוא ּכי עם ּכזֹו, ונֹוראה ְְְֲִִֵֶַַָָָָעצּומה
החמרּיים  הענינים לכל קֹומתֹו וכֹופף ראׁשֹו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹמרּכין
והֹול עצמֹו ּבעיני מתּגאה עֹוד הּוא מקֹום מּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּכּנ"ל,
עצמֹו את ּומחּׁשב ויׁשּות, ּבגּסּות זקּופה ְְְְְְֵֵֶַַַָָּבקֹומה
לזה  אין הרי ּדלכאֹורה ׂשכל, ּובעל מה ּדבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמציאּות
ויבּקר  הּנפׁש חׁשּבֹון יעׂשה ּדכאׁשר ּכלל, מקֹום ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּום
עד  קּומֹו מאז העבר מּיֹום ּומחׁשבֹותיו ּדּבּוריו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָמעׂשיו
עסק  לא אׁשר זאת מּלבד הּנה הּיֹום ּכל ּכי ׁשנתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעת
זה  ׁשאין מּבעי ולא מּועט, ּדבר ּגם ּותפּלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבתֹורה

ּדנפׁשיּה לֹויא אּדעּתא ׁשּיהיה הּפחֹות לכל אבל ּכלל, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשחרית  אחד ּפרק ולּמּוד ּתפּלה על ּוזמן מקֹום ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָקביעּות
ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבין הּכל ּדהלא ערבית, אחד ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּופרק
את  מֹוציא וׁשלֹום חס הּוא אׁשר הּדבר אפׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָוהאם
ּכל  עליו העבר ּבכל יתּבֹונן ּכ ואחר הּכלל, מן ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָעצמֹו
את  ּבאהבתֹו הּוא רק אׁשר ותחּבּולה מרמה ּבׁשקר ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָהּיֹום
ּדברי  ּכל את הכׁשיר אֹונאה ׁשל הצטּדקּות ּוברּבּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָעצמֹו
הּוא  ּכי ּבה' מאמין הּוא הלא ויתּבֹונן האּלּו, ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹהּתֹועבֹות
ּבדרכים  ּכי טּפׁש ּגם לב על יעלה והאם ּומפרנס, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּזן
ּכי  אּלא זה ואין ּברכתֹו, לתת ה' ּבחר ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוענינים
עצמֹו את הׁשחית ועביּותֹו ּגּסּותֹו ּברב לּצלן ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹרחמנא

לבר  ראּוי ּבלּתי מאּוס ּכלי וׁשלֹום חס כּו',ונעׂשה ה' ּכת ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
ויהיה  נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּבכה ּכי היה ראּוי זה על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר
– והּוא הּׁשפלּות, ּובתכלית עצמֹו ּבעיני ונבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָּבזּוי
יֹותר  עֹוד הּנה זה, ּבכל מתּבֹונן ׁשאינֹו זאת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹמּלבד
הּוא  ּבזה אׁשר ּוביׁשּות, זקּופה ּבקֹומה והֹול ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָמתּגאה

ׁשמּיא  קּמיּה ועּזּותֹו חציפּותֹו "עֹובדי יב מראה וזהּו , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
הּוא  זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהּגֹוים ּדכׁשם זרה", ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָעבֹודה
ּדהגם  מה, ּדבר למציאּות והּירח הּׁשמׁש את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמחּׁשבים
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש מאת היא ההׁשּפעה ּדכל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיֹודעים
ּכי  ולהיֹות ּדאלקּיא", "אלקא יתּבר אֹותֹו ְְְְְֱֱִִִִֵֶַָָָָָוקֹוראים
אֹותם, מכּבדים לכן הּׁשמים צבא ּדר עֹוברת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָההׁשּפעה
ּבהוי' מאמין הּוא ׁשּבאמת הגם הּוא, ּגם כן ּכמֹו ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנה
וׁשלֹום  חס הּוא הרי מקֹום ּומּכל ּפׁשּוטה, ְְֱֲִֵֶַָָָָָּבאמּונה
את  ּׁשּמחּׁשב מה זרה עבֹודה עֹובד לּצלן ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָורחמנא
וכֹופף  ראׁשֹו ּומרּכין ּדבר למציאּות הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהּדברים
ּכי  יֹותר ועֹוד החמרּיים, הענינים ּכל אל ְְְִִִִִֵֶַָָָָָקֹומתֹו
הּוא  והרגל ׁשהראׁש ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּתחוה
והּוא  ּותפּלה, לתֹורה קבּוע ּומקֹום זמן לֹו ואין ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּבׁשוה,
אל  מּדחי הֹול ּכ ואחר לּצלן, רחמנא הּנפילה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָראׁשית
עד  יֹותר עֹוד וׁשלֹום חס ּומתגּׁשם ׁשּמתעּבה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדחי
יבּקׁש ּד"לתאוה העֹולם, ותענּוגי הּתאוֹות אחר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּנמׁש

ְִָנפרד".
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עצמו.ח. עצמו.ט.ממנו עם רק לגמרי עסוק שהוא עצמו.י.מפני מאבד לעצמו יא.שהוא זה שאין (לומר) צורך אין
לו). המתאים לפי שמיםיב.(כלומר, כלפי
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החומריות. אחרי נמשך ולכן בגלוי, מאיר ואינו בהעלם העצמי רצונו הנ"ל: לכל הסיבה
"כלי  אבל בה. הנשפעים וחסדים ישועות לקבל כוס הוא גשמיות, מתאוות ריקן" "כלי

העליונים. החסדים את מחזיק" "אינו החומריים, מרצונותיו מלא"

‰p‰Â ּבחּוצה ׁשהּוא לפי הּוא זה, ּבכל העּקרית הּסּבה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָָָָָ
ּבהעלם  אצלֹו הּוא העצמי ׁשהרצֹון והינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ.

ולכ  ּבגלּוי, אצלֹו מאיר ואינֹו ּבכל והסּתר נמׁש הּוא ן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּתליא  ּבהא ּדהא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות אחרי ,יג עניניו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

הרצֹון  מתעּלם החמרּיים, הענינים אחרי ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדלפי
הרצֹון  התעּלמּות ידי ועל ּביֹותר, והעצמי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּפנימי
מאחר  ּדהּנה ּביֹותר, והּגּסּות העביּות מתּגּבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהעצמי
ּומעניני  העֹולם מהבלי ּורצֹונֹות ּבמחׁשבֹות מלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
להחזיק  יכֹול אינּנּו הּוא הרי הּגׁשמּיים, ותאוֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּגּופֹו
מלא  אבל מחזיק ריקן ּכלי ּדוקא ּכי טֹוב, ּדבר ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבעצמֹו
בעלי "ּכי ּפסּוק על רז"ל ׁשאמרּו וזהּו מחזיק, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינֹו
אּלא  ּברית ּכֹורתת האּׁשה "אין ׁשמֹו", צבאֹות ה' ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹעׂשי
קּבּול  ּכלי ּבבחינת ׁשּתהיה ּפרּוׁש ּכלי", ׁשעׂשאּה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָלמי
יׁשּועֹות  "ּכֹוס ּדכתיב ענין וזהּו ההׁשּפעה, ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלקּבל
הּוא  יׂשראל נׁשמֹות מקֹור יׂשראל ׁשּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָאּׂשא",
ּבחינת  הם הם יׁשּועֹות, ּבחינת לקּבל ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַּבבחינת
ריקן  ּכלי הּנה ואמנם ּבּה, הּנׁשּפעים העליֹונים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָחסדים
והּכּונה  זאת", ּכל "ואמּונה ּבבחינת להיֹות מחזיק ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּדוקא
ּתֹורה, ּפי על ּומתנהג עצמּיים מרצֹונֹות ריק הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּדכאׁשר
ׁשהּוא  האמּתית האמּונה ּבֹו ּומתּגּלה טֹוב ּכלי הּוא ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָאז
מלא  ּכן ּׁשאין מה הּנ"ל, והעצמי הּפנימי רצֹון ּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָענין
רצֹונֹותיו  מּכל מלא הּוא ּדכאׁשר והינּו מחזיק, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָאינֹו
רֹוצה", אני אין וזה רֹוצה אני ׁש"ּזה לאמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹהּגׁשמּיים
ּוכמֹו ּכלל, ּבּטֹוב רֹוצים ׁשאינם אדם ּבני ּבטבע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּדיׁש
ּבתֹורה  טֹוב ּבחּנּו ׁשהתחּנ ּבמי ּגם ּבמּוחׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנראה
ּתֹורה, ּבדברי ׁשּמיּקר אצלֹו טבע נעׂשה וההרּגל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה,
ּבחׁשיקה  טֹובה ּבהתעֹוררּות ּבזה מתעֹורר ּגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָולפעמים
ּומעמיק  ּדוקא, ולאׁשּורֹו לעמקֹו הּדבר להבין ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָוחפיצה
וגם  נכֹון, ּבסדר ּבריֹו על ההּוא ּבענין להבין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻּדעּתֹו
ּבזה  חּיּות לֹו ויׁש ההּוא הענין ׁשל ּבהּׂשכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמתּבֹונן
לּבֹו ּבכל לזה ונתּון מסּור הּוא ּכאּלּו ההיא ְְְִִִֶַַָָָָָָלּׁשעה

עני  ּפרטי ּכל וחֹוׁשב ּבזה מעּין ּכי והראיה ני ודעּתֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ההּוא  הענין ּכי עד ּבׂשכלֹו היטב וׁשֹוקלֹו ההּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׂשּכל
ּפרטיו  לכל ּומסּדר ׁשלם ּדבר ּבקפסא ּכמּנח אצלֹו ְְְְְְְֵֶָָָָָָָָָֻֻֻהּוא
אּתֹו ּכמּוס והּדבר ההיא, ההׂשּכלה חּיּוב ּכפי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָועניניו
ּכי  ּבזה לדּבר עת ּבכל ויכֹול ּברּורה, ּכהׂשּכלה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעּמֹו
לֹו יׁש ּכי יֹותר ועֹוד ּבׂשכלֹו, ּומאיר לֹו ּברּור ְְְִִִֵֵֵַָָָהּדבר

ּבכלל  ההיא ההׂשּכלה ּדברי על לחזר ּגדֹולה ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּתׁשּוקה
ּתליא  ּבהא הא ּכי אל יג ּובפרט, ּתׁשּוקה לֹו ׁשּיׁש ּדמאחר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ולהיֹות  ּבׂשכלֹו, ּברּור הּדבר מּמילא ההּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהענין
יתּגּדל  לזמן מּזמן הּנה לזאת ּבׂשכלֹו, מאירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשההׂשּכלה
ההיא, ההׂשּכלה ּדברי על לחזר והחפץ הּתׁשּוקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאצלֹו
ידּוע  ּכלל ּדהלא ּכלל, ּבּה רֹוצה אינֹו הּוא זה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹואחר
ּבפעל  הּמעׂשה אם ּכי העּקר הּוא הּמדרׁש ּדלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹהּוא
מּדה, איזה ׁשּמחּיב ּבהכרח הרי הׂשּכלה ּדבר וכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּמׁש,
וזּכּו ּברּור מחּיב ההׂשּכלה ענין ּדכללּות זאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹועֹוד
הּגׁשמּיים  מענינים עצמֹו והעּתקת היציאה וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּדֹות,
ארֹויס  ּדעם מּמילא ּבדר מחּיב איז הׂשּכלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחמרּיים,
פּון  זי אּפרייסין ּדעם אּון הּגׁשמּיים, ענינים פּון *ּגיין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

ודוקא  אלקי, ּבׂשכל רק הּוא זה אמנם החמרּיים. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹענינים
אבל  ׁשּבּלב, העבֹודה יסֹודי ּפי על הּׂשכל את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשּלֹומדים
ּומטעים  רֹוצה", אני אין וזה רֹוצה אני "זה האֹומר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאדם
עּיּוני  ּדבר ללמד ּכי לֹומר עצמֹו את ּומצּדיק ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּדבריו
ּבהּנֹוגע  אבל יכֹול, הּוא ׁשּזה לפי רֹוצה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָוׂשכלי
ׁשּבּלב  ּבעבֹודה והן הּמּדֹות וזּכּו ּבברּור הן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלעבֹודה
ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון עֹוׂשה ׁשאינֹו הּוא האמת אׁשר יכֹול, ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָאינֹו
ׁשהּוא  לֹו ׁשּנדמה ּדזה יכֹול, אינֹו ּומה יכֹול הּוא מה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָּכלל
מה  מּפני והּטעם ּבזה, רֹוצה ׁשהּוא מּפני רק הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָיכֹול
ולהיֹות  להתּגאֹות יכֹול ׁשּבזה לפי הּוא ּבזה רֹוצה ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָהּוא
רֹוצה  ׁשאינֹו הּטעם הּוא ּגּופא וזה מה, ּדבר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻמציאת

ּב ּדעּקרּה ׁשּבּלב והּוא ּבעבֹודה הּמציאּות, והעּדר ּטּול ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מהּותֹו, ּבעצם וגס עב להיֹותֹו ּבבּטּול, ּכלל חפץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאינֹו
להראֹות  יּוכל אׁשר ּבדבר רק הּוא ענינֹו ּכל ּכן על ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָואׁשר
ּכי  ּכלל לּבֹו אל נֹותן ואינֹו ּביֹותר, וגּסּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָיׁשּותֹו
יֹותר  עֹוד מאלקּות מתרחק הּוא הרי זאת ְְְֱֲִֵֵֵֵַַָָֹֹּבהנהגתֹו
וׁשלֹום  חס נעׂשה ּכי עד לּצלן רחמנא נפׁשֹו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָּומׁשחית
מאּוס  לּצלן רחמנא ונעׂשה אמת, ּדבר מּכל ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻמרחק
ּדחי  אל מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד וכה למעלה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּומתעב
יכֹול  זה ּדבר אׁשר כּו', הּׁשם לחילּול ּגֹורם ׁשּנעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹוׁשבי  והן עסקים ּבעלי הן ּבנפׁשֹו למצא ואחד אחד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכל
ּופלֹוני  ּפלֹוני "ראּו עליהם מראה אחד ּכל אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹאהל,
מעׂשיהם  מכערים וכּמה רּבה, קדֹוׁשים ּבסֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹומדים
ׁשעסקֹו מי ואפּלּו כּו', מעלתם" לפי ּכלל ּבער ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּפעל  ׁשּלא זמן ּכל א ּבאמת, ׁשּבּלב ועבֹודה ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבתֹורה
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ההתנתקות.*) ואת הגשמיים, מענינים היציאה את
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ועניני  לאלקּות עצמֹו ולתת למסר ּבעבֹודתֹו ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּבעצמֹו
רֹוצה", איני וזה אני רֹוצה "זה אֹומר עֹוד והּוא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֹאלקּות,

ּבחינת  ּכלל להחזיק לֹו אפׁשר ׁשאי מלא ּכלי הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי
עליֹונים. וחסדים ְְֲִִֶַָיׁשּועֹות

במדות, או במוחין ה"נמצאת" הפסולת את להסיר צריך לאלקות, כלי להיות כדי
עצומה, במרירות חצות תיקון ובהקדמת התפלה, עבודת ע"י ומעשה. דיבור במחשבה
עליונים  לחסדים כלי ויהיה ובתפלה, בתורה עצמו וישקיע החומריים רצונותיו כל ויעזוב

בגשמיות. גם

‰p‰Â אלקּות ועניני לאלקּות ּכלי להיֹות היעּוצה עצה ¿ƒ≈ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָֹֹ
הּוא  ּבפרט, העליֹונה ּברכה הּמחזיק ּוכלי ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּבכלל,
ּכלי  לעׂשֹות ׁשּכׁשּצריכים ּבגׁשמּיּות, מׁשל ּדר על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
הּסיגים  מהם להסיר צריכים ּכל ראׁשית הּנה וזהב, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָכסף
ּבהּסיגים  מערבים הם ּכאׁשר ּכי היטב, ּולצרפם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוהּפסלת
ּכלי  מהם לעׂשֹות מאד ׁשּקׁשה זאת מּלבד הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּפסלת,
מהם  מסירים ּכאׁשר ורק וגּסים קׁשים עֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָלהיֹותם

רֹואי  ׁשאנּו ּוכמֹו ּכלי, לעׂשֹותם אפׁשר אז ם הּסיגים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
ּבתכלית  מבררים ׁשהם ׁשחּוט וזהב נקי ּדכסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמּוחׁש
ּכלי, מהם לעׂשֹות ּבנקל ואז יֹותר רּכים נע ׂשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּברּור
קׁשים  הם הּסיגים עם מערבים עֹוד ּכׁשהם ּכן ּׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמה
מּכסף  ּכלי ׁשעֹוׁשים לאחר הּנה זאת מּלבד הּנה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹּבמאד,
יֹותר  עֹוד והעכרּורית הּסיג נּכר הרי נקּיים ּבלּתי זהב ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאֹו
ׁשּתהיה  ּבכדי הּנה ולזאת הּכלי, ׁשל ערּכֹו ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומאּבד
והּפסלת  הּסיגים להסיר צריכים ּבאמת וטֹוב יפה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכלי
עד  ּגדֹול ּבחם לּזהב וכּור לּכסף ּבמצרף היטב ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולנּקֹותם
וזהב  הּכסף ּבגלמי מּכה האּמן ּכ ואחר כּו', יּתכּו ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻאׁשר
ּכלי  יֹוצא אׁשר עד חקיקֹות ּבהם וחֹוקק וקרנס ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּבפּטיׁש
האדם  ּבעבֹודת ּברּוחנּיּות יׁשנֹו זה ּכל אׁשר ויפה, ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָטֹוב
הּנפׁש לבּוׁשי והג' ּומּדֹותיו ׂשכלֹו וטבע עצמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָעם
עיר  הּוא ּבהּולדֹו האדם ּדהּנה ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמחׁשבה
סיגים  הרּבה ּבֹו ויׁש ּומכערֹות, ּגּסֹות ּבמּדֹות יּולד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרא
ּובכדי  ׁשֹונים, מּמינים מינים ּומּדֹות ּבׂשכל ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֹּופסלת
להסיר  צריכים ּכל ראׁשית הּנה ּכלי, להיֹות ראּוי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹׁשּיהיה
ּדּבּור  ּומחׁשבה ּומּדֹות ּבמחין הּמערבים ּופסלת ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹֹהּסיגים
יׁש ּובזה מּנעּוריו, רע האדם לב יצר ּדהרי ׁשּלֹו, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּומעׂשה
ׁשל  הּתערֹובֹות ּבאפני מדרגֹות חּלּוקי רבבֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָרּבּוי
ּבּמּדֹות, ּדעּקרֹו ויׁש ּבּמחין ּדעּקרֹו יׁש וסיגים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּפסלת
מׁשחתים  הם מּדֹותיו אבל טֹוב הּוא ּדׂשכלֹו ּדהגם ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻוהינּו
הּמּדֹות  אל נֹוגע אינֹו ּבׂשכלֹו ׁשּמבינֹו ּדבר וכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביֹותר,
חּסרֹון  ּבעל הּוא אבל טֹובֹות מּדֹות ּבעל ׁשהּוא ויׁש ְְֲִִֵֶַַַַָָָּכלל,
עּקר  ׁשהּוא ויׁש ּביׁשין, והרהּורין רעֹות ּבמחׁשבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּגדֹול
וׁשקר  ּבלצנּות נבלה ּדֹובר ּפה ׁשהּוא ּבדּבּור ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָחסרֹונֹו
ּובמילא  ולׁשֹון, ּפה ּולהרחיב לדּבר ׁשאֹוהב אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּומרמה,
ּבמעׂשה, וכן כּו', וחניפה ּורכילּות הרע לׁשֹון לידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבא

הרי ּגּופא ּכאׁשר ּובזה ּביחד, ּדברים מּכּמה ּתערֹובֹות יׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבנפׁשיּה אינׁש וטבעֹותיו יד ידע נפׁשֹו חסרֹונֹות מּפרטי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
עד  יֹותר מתחּזק לזמן ּומּזמן ּבהם, מקּׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשהּוא
ּפׁשּוט, ּכהּתר ונעׂשה ׁשני טבע ונעׂשה ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמתרּגל
טֹובים  לא ענינים ּדכּמה ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ְְְְִִִִֶַָָָָֹּוכמֹו
נחׁשבּו ּומעֹולם מאז אׁשר מגּנֹות והנהגֹות רעֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻּבמּדֹות
ּכמֹו מּמׁש האסּורים ּדברים ׁשּכן ּומּכל מּמׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלחטא
ּדמים  ּוׁשפיכּות ליצנּות חנּופה ׁשקר רכילּות הרע ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָלׁשֹון

חלי  ולא הּתר ּבהם נהגּו הּנה ּכּמה טו כּו', עד מרּגיׁש ולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכּמה  ועד אּלּו עניניו ּבגלל ּומתעב מׁשּקץ מאּוס ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻהּוא
והּוא  טֹוב, לדבר ּכלל ּכלי ואינֹו האמת מן מרחק ְְְְְְֱִִֵֶָָָָָֻהּוא
ּכלי  ׁשּיהיה ּובכדי ּבֹו, המערב ּופסלת הּסיגים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹמּפני
ׁשּבהיֹותֹו זאת מּלבד אׁשר הּפסלת, להסיר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹצריכים
ּבכלי  וכּנ"ל לכלי, לעׂשֹותֹו אפׁשר אי הּפסלת עם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹמערב
קׁשה  הּוא אז ּבהּסיגים מערב עֹודּנּו ּדכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּגׁשמי,
מערב  ּדכׁשהּוא ּבהאדם, הּוא כן ּכמֹו אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹמאד,
הּנה  ּכלי, להיֹות ראּוי ואינֹו מאד קׁשה הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּבהּסיגים
הּפסלת  ונּכר נראה הרי ּכלי ׁשהּוא ּבמה ּדגם זאת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹוד
איזה  ּבהם ׁשּיׁש אדם ּבני ּבכּמה ּבמּוחׁש וכּנראה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביֹותר,
הּוא  הרי ּבֹו ׁשּיׁש הּטֹוב הּנה ּבּמּדֹות, אֹו ּבּמחין ֲִִִֵֵֵֶַַַֹטֹוב

ּבכּליּה ּתכלא ׁשדא ּדהּפסלת הּפסלת, ידי על ,טז נאבד ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
והּוא  הּפסלת, להסיר הּוא היסֹוד ועּקר ראׁשית ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹולזאת
חצֹות  ּתּקּון הקּדמת ידי על ּדתפּלה העבֹודה ידי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָעל
הּלא  עניניו ּכל על ּגמּורה ּובחרטה עצּומה ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָֹּבמרירּות
ּבקריאת  לטֹובה חׁשב אׁשר האמּתי החׁשּבֹון ּכפי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָטֹובים
וּיחם  טֹובה, ּבהתעֹוררּות ּומתעֹורר הּמּטה ׁשעל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשמע
נׁשּבר  לב ונעׂשה אלקי ּבחם ׁשּבלּבֹו הימני ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחלל
המרחק  אני מי לנפׁשֹו לֹומר עצמֹו את ׁשּמדּכה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֻונדּכה,
ּׁשּנתרחק  מה ענין ּגרם זה ׁשּכל זרֹות, ּברצֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהמתעב

יתּבר  הענינים מאלקּותֹו ּבדבר ּכלל חֹוׁשב אינֹו ואז , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
ּכלל, לֹו מּגיע ׁשאינֹו ּבעצמֹו מבין ּדהלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּגׁשמּיים,
היה  נצטּוה ּכאׁשר הּוא ּברּו להּקדֹוׁש עֹובד היה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּדאם
ּגׁשמּיים  ּבענינים הרוחה איזה לֹו ׁשּמּגיע לחׁשב ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
רצֹון  ׁשעֹוׂשה ּדמאחר כּו', הּדעת ּבמנּוחת ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַלמען
ּובמנּוחה  ּברוח ּפרנסתֹו ׁשּתהיה הּדבר ראּוי הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָקֹונֹו
מרחק  הּוא ּכאׁשר אבל ּבעבֹודתֹו, להֹוסיף ׁשּיּוכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻּבכדי
הּׁשם  לֹו ׁשּיּתן לֹו יּגיע ּזה מה ועל ּזה מה – ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַלגמרי
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נפׁשֹו ּתאות למּלאת ׁשּיּוכל זה ּבׁשביל האם ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹיתּבר
לֹו ּגרמּו מה ּובאמת נפׁש, ּבׁשאט יחּפץ אׁשר ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגּסה
ׁשאם  חּיים, מאלקים רחּוקֹו רק הלא הּללּו, ְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹֹרצֹונֹותיו
אז  אצלֹו, עּקר היה וזה יתּבר לעבֹודתֹו מתקרב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
האּלה, והּנבזים הּנקלים ּבּדברים ּכלל חפץ היה לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהרי
הּנה  מעמדֹו ּופרטּות ּבכללּות להתּבֹונן יארי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
החמרּיים, ועניניו הּגׁשמּיים רצֹונֹותיו ּכל יעזֹוב ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָעזֹוב
לב  ּבלא זאת יעׂשה הּנה ּבפרנסתֹו לֹו הּמכרח ּדבר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻוגם
לֹו ימציא ּכי לה' ויתּפּלל ּכלי יעׂשה רק ּכלל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָולב
הּנה  ּותפּלה, ּבתֹורה ּבעבֹודה יהיה ועּקרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּפרנסתֹו,
ריקן  ּכלי יהיה אז ּכ להתנהג עצמֹו את ירּגיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר

ריקן  ּכלי להיֹות העליֹונים יׁשּועֹות ּבחינת ּבנפׁשֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלקּבל
ּברּוחנּיּות  החסדים הׁשּפעת ּבחינת ּבתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָמחזיק
ּבתר  ׁשּגּופא ּדכׁשם הרּוחנּיּות, אחרי הּנגררים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוגׁשמּיּות

ּגריר  נמׁשכת יז ריׁשא ּבגׁשמּיּות הּברכה כן ּכמֹו ה ּנה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ּברּוחנּיּות, ּכלי היֹותֹו ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָאחרי
עבֹודת  ידי על ּדוקא ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָלהיֹות
עניניו  ּבכל הּברּורים ועבֹודת ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהאדם
מרּבה  הׁשּפעה להאדם נֹותנים זה ּובׁשביל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻהּגׁשמּיים,

לאלק  ּכלי אֹותם ׁשּיעׂשה ּבכדי ּבהּדּור ּבגׁשמּיּות ּות ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּתֹורה. לֹומדי ּובהחזקת ְְְְִֵַַָָָמצוה

"וידעת  צ"ל אלא אלקות. הוא שהטבע האמת לדעת רוצה אינו אחד, שבכל ה"כסיל"
בה', הפשוטה האמונה והוא ה"דעת", לבחינת "נזר" צריך אלקות. הוא שהעיקר היום"

הבהמית. דנפש החום על להתגבר כדי

‰p‰Â דעת יזרּו חכמים "ׂשפתי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּבזה ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהם  ּבכלל, ּדהּכסילים כן". לא ּכסילים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹולב
אֹומרים  ּבפרט, ואחד אחד ׁשּבכל והּכסיל העֹולם, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֻאּמֹות
כן" ּד"ויהי הּכּונה לדעת רֹוצים ׁשאינם והינּו כן", ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ"לא
ודעּתם  לּבם נֹותנים ׁשאינם והינּו מאמרֹות, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבעׂשרה
העֹולם, ׁשּבבריאת הּפנימית הּכּונה ּולהׂשּכיל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָלהבין
וכן  העֹולם", היה "אבטֹומטֹוס אֹומרים העֹולם ְְְְִֵַָָָָָָָֻואּמֹות
הּוא  טבע ּכי האמת לידע רֹוצה אינֹו הּבהמית ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּנפׁש
יזרּו חכמים "ׂשפתי אבל ּכסילים. ונקראים ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵָָָָֹאלקּות,
הּיֹום  "וידעּת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ּדעת ּפרּוׁש ּדהּנה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָדעת",
מּמעל  ּבּׁשמים האלקים הּוא ה' ּכי לבב אל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהׁשבת
עֹוד  "אין רז"ל ואמרּו עֹוד", אין מּתחת הארץ ְְְִֵֵֶַַַַָָָָועל
הּגׁשמּיים  הּדברים ּכל ּדגם עֹולם", ׁשל ּבחללֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָאפּלּו
אלקּה אחזה ּומּבׂשרי האלקּות, הּוא ּבהם העּקר ְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהרי
ׁשהגם  חי, ׁשּגּופֹו היטב ויֹודע רֹואה הּוא הרי אדם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדכל
ספק  ׁשּום ּבלי מקֹום מּכל נׁשמתֹו, מעֹולם ראה ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא
והּוא  אֹותֹו המחּיה חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש אצלֹו ספקא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָּוספק
הּכל, מתּבּטל הּגּוף מן הּנפׁש ּבצאת – והראיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעּקר,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגדֹול, ּגּוף הּוא העֹולם ּדגם יבין ְְְִֵֶַַָָָָָּומעצמֹו
קטן  עֹולם הּוא ׁשהאדם ל"א ּפרק נתן ּדרּבי ְְִֶֶֶַַָָָָָָָָּבאבֹות
כּו', אֹותֹו המחּיה חּיּות יׁש והרי ּגדֹול, ּגּוף הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָָָוהעֹולם

ענין  ׁשהּוא יכּתירּו, לׁשֹון יזרּו ז"ל רׁש"י ׁשּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָוזהּו
ּולהּׂשיג  לידע לאדם לֹו אפׁשר אי ּדהלא ועטרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנזר
מחׁשבה  לית ׁשהרי ּגמּורה הּׂשגה ּבבחינת ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹאלקּות

ּביּה ּבּזה יח ּתפיסא ּופרׁש אּכלל, חלק ּדף (ּפרׁשת)ר חּיי ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּדאיתא  חכמה, ּבחינת על קאי ּדמחׁשבה א עּמּוד ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקכב

לעלמין" אתּפריׁש ּדלא ויֹובלא "מחׁשבה והינּויט ׁשם , ְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָ
עּלאה  חכמה ּבחינת ּגם ּכן ואם ּובינה, אינּהכ חכמה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּבחכמה  "ּכּלם ּוכדכתיב ,יתּבר ּביּה ותֹופסת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׂשגת
הּגׁשמית  ּכעׂשּיה החכמה ּגם יתּבר ׁשּלגּביו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעׂשית",
ׁשּבׂשכלֹו ּבחכמה הּוא יּׂשיג אי לזאת ואי כּו', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנחׁשבת
"יזרּו וזהּו עּלאה. ּבחכמה ּגם מּׂשג ׁשאינֹו האלקּות ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאת
ּדעת, לבחינת ועטרה נזר ּבחינת לעׂשֹות ׁשּצרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָדעת",
ּבחינת  הּוא ּבעלּה", עטרת חיל "אׁשת ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא
ּׁשאפׁשר  מה ּכי ,יתּבר ּבֹו להאמין ּפׁשּוטה ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָהאמּונה
המהּוה  אלקי ּכח ׁשּיׁש רק הּוא הּדעת ידי על ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹֹלהּׂשיג
אבל  האלקי, האֹור הּוא והעּקר העֹולם, את ְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָֹּומחּיה
אי  זה – ּומחּיה מהּוה הּוא ואי האלקּות את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹלהּׂשיג
ּבֹו להאמין ּפׁשּוטה ּבאמּונה אם ּכי להּׂשיג ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָאפׁשר
התּגּלּות  ענין ׁשהּוא הּפׁשּוטה האמּונה ידי ועל ,ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָיתּבר
מתּגּבר  זה ידי על הּנה הּנ"ל, והעצמי הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהרצֹון

הּבהמית. ּדנפׁש החם ְֲִֶֶַַַַֹעל

השמנים  טמאו ולכן דיצה"ר. הטבעי החום להגביר רוחנית, מלחמה – אנטיוכוס מלחמת
מחכמה  במדות. "ביטול" הפועלת דקדושה, חכמה המטמאות חיצוניות חכמות –
אמונה  – כה"ג של בחותמו חתום שמן פך שמצאו עד רעות. למדות באים דקליפה
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הראש.יז. אחר נגרר בו.יח.שהגוף (משגת) תופסת מחשבה לעולם.יט.אין נפרדים שאינם (בינה) ויובל (חכמה) מחשבה
עליונה כ.
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e‰ÊÂׁשעמדּו ּובניו מּתתיהּו על רּבה ּבמדרׁש ׁשאמרּו ¿∆ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבבחינת  הינּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֱִִֶֶַַַָָָּבאמּונתֹו
את  ּכבׁשּו זה ידי ועל ,יתּבר ּבֹו האמּונה ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָחּזּוק
ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצּו לחּמה, העֹובד ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאנטיֹוכּוס
היתה  אנטיֹוכּוס ּדמלחמת ,"רצֹונ מחּקי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּולהעבירם

רּוחנית  אם מלחמה ּכי ּגּופם ּבׁשעּבּוד רצה ׁשּלא , ְְְִִִִִֶָָָָָָֹ
ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצה וזהּו נפׁשם, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּבׁשעּבּוד

ז"א  ּבחינת ּדהינּו ,"רצֹונ מחּקי ּומלכּות,כא ּולהעבירם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֻ
ממׁשיכים  ּומצוֹות ּתֹורה ידי ועל ּדקדּׁשה, ּולבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשמׁש
ּדהינּו למעלה, ּולבנה ּבׁשמׁש אֹורֹות ּתֹוספת ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָּבחינת

ונּוקבא ז"א הוי'(מלכּות)ּבחינת ׁשמׁש ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ
חס  כּו' להׁשּכיחם רצה אנטיֹוכּוס אבל ּכן, ּגם ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָלמּטה
חם  ׁשהּוא זה ּדלעּמת חּמה להגּביר ּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻוׁשלֹום
ידי  (ועל הּׁשמנים ּכל ׁשּטּמאּו וזהּו הרע, ּדיצר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּטבעי
הּוא  ּדׁשמן כּו'), הּתֹועבה ּכּונתם אל לבֹוא חׁשבּו ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה
חכמֹות  ענין הּוא הּׁשמנים ּכל וטּמאּו חכמה, ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָּבחינת
חכמה  ּומטּמאים ּדקדּׁשה חכמה הפ ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחיצֹונּיֹות
הפ יׁש, ּבבחינת הּוא ּדקלּפה ּדחכמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּדקדּׁשה,
ּוכמֹו ּדוקא, ּובּטּול מ"ה ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻמחכמה
הּוא  והּגּסּות הּיׁשּות ּדענין ׁשֹוטה", ּגיא "ּכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָׁשּכתּוב
הּוא  ּבחכמה אבל ּדוקא, החכמה והעּדר הּׁשטּות ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָמּצד
והינּו נׁשמעים", ּבנחת חכמים "ּדברי ּוכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָהּבּטּול,
ּדסטרא  ּבחכמה ּכן ּׁשאין מה וׁשפלּות, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבהכנעה

ּדוקא,כב אחרא  יׁשּות ּבבחינת ׁשהּוא מּזה, ההפ הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
נֹופלים  הרב ּפי על ּדקלּפה ּׁשּמחכמה מה ּכן ּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוזהּו
לגמרי, החכמה הפ הם רעֹות ּדמּדֹות רעֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבמּדֹות
"לתאוה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, הּפרּוד מּצד הם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּדהּמּדֹות

הּוא  וכן ּדבקּות, הּוא והחכמה כּו', נפרד" ְְְְְְִֵֵֵַַָָָיבּקׁש
הנחת  הּוא ּדחכמה למּדֹות, חכמה ּבין ההפרׁש ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּבכחֹות,
עצמֹו, את הרּגׁש ּבלי הּנפׁש ּבכּוּוץ ּדוקא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָעצמּותֹו
ולכן  ּכּידּוע, ּדוקא ּבהרּגׁש ּבהתּפּׁשטּות הן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּמּדֹות
יהיּו הּמּדֹות ׁשּגם ּפֹועל החכמה ּבחינת ּבאמת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבקדּׁשה
ּדוקא  החכמה ידי על זה ּבלעּמת א כּו', הרּגׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבלּתי
יׁשּות  ּבבחינת היא ּדהחכמה מּׁשּום רעֹות, ּבמּדֹות ְְְְִִִִִֵֵַַָָָנֹופל

ּדו  ּבא מּזה לכן ּד"לתאוה וגּסּות רעֹות, הּמּדֹות לכל קא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבחינת  הּׁשמנים, ּכל ׁשּטּמאּו וזהּו כּו'. נפרד" ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָיבּקׁש
ׁשּמצאּו עד כּו', חיצֹונּיֹות חכמֹות ידי על ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָחכמה
ּפרּוׁש ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו חתּום ׁשמן ׁשל אחד ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפ

אריֿאנּפין הּוא ּגדֹול ּבחינת (ּכתר)ּכהן הּוא וחֹותמֹו , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשפע  ּבחינת נמׁש ידֹו ׁשעל ּדאריֿאנּפין ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָיסֹוד
מׁשחת  "ׁשמן ּבֹו ּדכתיב הּׁשמן ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַהּפנימי,
את  ועֹוׂשה מֹוׁשח ׁשהּוא אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹקדׁש",
ׁשּבסדר  חכמה ּבחינת ׁשהּוא הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת
לעּמת  ּכלל יׁש לא זֹו ּבחינה נגד אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻהׁשּתלׁשלּות,
ּבבחינת  אמּונתם התּגּברּות ידי על זה והמׁשיכּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָזה,
הּוא  ּובּתֹורה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּפׁשּוטה ְְְְֱִֶַַַַַַָָָָאמּונה
ּומעביר  ׁשּמתּגּבר ּדתֹורה סתּום הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת
ּבפתח  הּוא חנּכה ּדנר הּמקֹום ולכן הּטבעי, החם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאת
ׁשהּוא  חּוץ ּבחינת את ּגם להאיר ׁשּבכחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּביתֹו
"מּׁשּתׁשקע  הּוא חנּכה נר הדלקת ּוזמן הּבהמית, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהּנפׁש
הּוא  החּמה מּׁשּתׁשקע ּפרּוׁש כּו', ׁשּתכלה" ועד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהחּמה
ּׁשאם  מה החּמה הּוא זה, ּדלעּמת החּמה ׁשקיעת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻענין
ּכנען  אבי ּדחם החם ּבחינת הינּו ׁשמּה, חּמה  ְְְְְֱֲִִִַַַַַַָָָֹאליאּוס

כּו', זרֹות ּורצֹונֹות הּתאוה ְֲֲִַַָָחמימּות

אנטיוכוס  את ניצחו ובניו מתתיהו ה'. לאהבת יבא היצה"ר שגם – רגל שתכלה עד פי'
לכלות  יבואו המורדים שגם עד תיקנו הגילוי ומעוצם האמונה. חיזוק ע"י לחמה, העובד
בתחתונים. דירה לו שיהיה העולם בבריאת הקב"ה השתוקקות – השוק" "מן וזה הנפש.

„ÚÂ ּכאמרם הרע, הּיצר הּוא רגל ּפרּוׁש רגל, ׁשּתכלה ¿«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּפסּוק ז"ל על ב) עּמּוד ה ּדף זרה (עבֹודה ֲַַַַָָָָ

כּו', הּׁשֹור" רגל מׁשּלחי מים ּכל על זרעי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ"אׁשריכם
ּובגמילּות  ּבתֹורה ׁשעֹוסקים ּבזמן יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ"אׁשריהם

רׁש ּופרׁשּו ּבידם", מסּור יצרם ותֹוספֹות חסדים "י ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ
רגל  הרע הּיצר ׁשּנקרא רגל", "מׁשּלחי מּדכתיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּדּיקּו
לאיׁש הל "וּיבא יב) ה, (ׁשמּואלֿב ּדכתיב ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹעל
ּכ ואחר ּתחּלה להל הרע הּיצר ׁשּנמׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׁשיר",
לכן  ּברגל, הּוא וההּלּו לאיׁש, ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָלאֹורח
"עד  ּפרּוׁש ּכן ואם הרע, הּיצר הּוא רגל" ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ"מׁשּלחי
,"יצרי ּבׁשני – לבב "ּבכל ּכענין הּוא רגל" ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתכלה

ּכן  ּגם וזהּו כּו'. הוי' לאהבת יבֹוא הרע הּיצר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם
ּדתרמֹודאי" רגלא ּדכליא מּלׁשֹון כג "עד הּמֹורדים, הם , ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה הפ ׁשהּוא ּבעלּה", על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ"הּמֹורדת
ואטּום  וטמטּום מלא ּכלי אם ּכי ּכלי", "ׁשעׂשאּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻּבענין
ׁשּׂשפתי  ּכמֹו א כּו', הּזרים רצֹונֹותיו מחמת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָמּלקּבל
על  האמּונה מּבחינת ועטרה נזר העֹוׂשים ְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחכמים
הּכסילים  ּבחינת הפ הם והרי להם, ׁשּיׁש ּדעת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבחינת
ּכן  העֹולם, נברא ּבֹו אׁשר כן" ּב"ויהי מֹודים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינם
את  נּצחּו ּובניו ּבמּתתיהּו ׁשהיה האמּונה חּזּוק ידי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָעל
לּלבנה  הּמֹונין ׁשּנעׂשּו עד לחּמה העֹובד ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָאנטיֹוכּוס
ּברה  ּבבחינת עצמם את ׁשּמקטינים קטּנים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָלהיֹותם
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יסוד).כא. הוד נצח תפארת גבורה חסד המדות (ששת אנפין לקדושה).כב.זעיר (המנגד האחר הצד הדלקת כג.של (זמן
בשוק). עבודתם (שיסיימו התרמודים רגל שתסתיים עד חנוכה) נרות
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הּגבֹוּה וההמׁשכה הּנס מעלת עצם ּולגדל כּו', ְְְֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּכחּמה
רגלא  ּגם ׁשּתכלה עד זמן חנּכה ּבנר ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמׁשכה
ׁשּגם  והינּו הרע, יצרם מחמת הּמֹורדים הם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדתרמֹודאי,
ּכתיב  ּדהּנה ּותׁשּוקה, ּכּליֹון לבחינת יבֹוא הרע ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּיצר
ּפרּוׁש כליתם", לא יעקב ּבני ואּתם ׁשניתי לא ה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ"אני
ׁשּלא  אי ההתּבֹוננּות מחמת ּדהלא מּתּמּה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשהּנביא
הּוא  ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא ואּתה ּכלל, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשניתי
להיֹות  צרי היה ׁשּנּוי, ׁשּום ּבלי העֹולם ׁשּנברא ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָלאחר
מתרץ  זה ועל לאלקּות, הּנפׁש ּכלֹות ּבבחינת אחד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
העֹונֹות  ידי על והינּו עקב, י' ּבחינת יעקב ּבני ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹלהיֹותם
כחי", ּבעֹוני "ּכׁשל זה ידי ׁשעל ּבעקביו, ּדׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאדם

הּיצר  על להתגּבר יכֹול ׁשאינֹו עד ּכ ּכל הּכח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנכׁשל
מחמת ּדחנּכה, ּבנס אמנם כּו'. הּגּלּוי הרע עצם ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

נעׂשּו הּתרמֹודים ּגם הּנה האמּונה, ידי על ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנמׁש
ּכח  ׁשּגם ,"יצרי "ּבׁשני ּבבחינת להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹונתהּפכּו
מתאּוה  להיֹות לטֹוב נתהּפך ׁשּביצרם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמתאּוה
"מן  זהּו זֹו לבחינה לבֹוא וההתּבֹוננּות ְְְְֱִִִִֶֶַָָֹלאלקּות,
ׁשׁש", עּמּודי "ׁשֹוקיו לׁשֹון הּוא ׁשּוק ּפרּוׁש ְֵֵֵַַָהּׁשּוק",
מה  ּומּפני לבראתֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשּנׁשּתֹוקק
יֹודעים  ׁשאנּו רק יֹודעים, אנּו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָנׁשּתֹוקק
להיֹות  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה והינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּתֹוקק,

ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְִִִֵַַָָלֹו

– דעת יפזרו, – יזרו חכמים ממש. בפועל ולקיים בתורה שיעור לשמוע חייבים כולם
הפנימית  הכוונה אור". "תורה כי בנרות, החנוכה חג קבעו ולכן ברבים. עתים קביעת ע"י

רבים. ברחמים צ"ל הישועה לכן הנסיונות, עבודת היא 

Ïk‰Â ׁשּכּלם והּמׁשּכן הּמקּדׁש ּוכמֹו ּבזה, חּיבים ¿«…ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻ
מקּדׁש" לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבזה, ְְְְְִִִֶֶַָָָָהׁשּתּתפּו
אפּלּו להבין הּכל יכֹולים וזה ּכחֹו, ּכפי אחד ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹכּו',
וכן  ּבעצמֹו, ללמד יכֹול ואינֹו ּתֹורה ּבעל ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹמי
לעׂשֹות  יכֹול אינֹו עני ּדלהיֹותֹו חסדים, ּגמילּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבענין
הּבהמית  הּנפׁש לכֹוף אבל ּבממֹונֹו, חסדים ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָּגמילּות
לעׂשֹות  וכן אחרים מּפי הּתֹורה לּמּוד ולׁשמע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּלֹו
הּוא  והעּקר לקּים, יכֹולים הּכל ּבגּופֹו חסדים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹּגמילּות
הּוא  יֹודע אחרים מּפי ׁשֹומע ּכאׁשר ּדגם הּתֹורה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלּמּוד
חכמים  "ׂשפתי וזהּו מּמׁש. ּבפעל לעׂשֹות ּׁשּצריכים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹמה
הּפּזּור  ענין ׁשהּוא דעת" "יזרּו ּדפרּוׁש דעת", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָיזרּו
קביעּות  ידי על הּדעת את לפּזר צריכים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשהחכמים
אֹור", "ּתֹורה הּנה זה ידי ּדעל ּברּבים, לּתֹורה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָעּתים
ּבפעל  הּמצות ּבקּיּום ואחד אחד ּכל ׁשל לּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמחּזק
ולא  הּנרֹות על הּוא ּדחנּכה החג ּדקביעּות וזהּו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֻמּמׁש.

נּצּוח  הּוא ּדהעּקר היֹות ּדעם הּמלחמה, נּצּוח ְְְֱִִִִִַַַַָָָָעל
אֹור". ה"ּתֹורה הּוא הּפנימית הּכּונה אבל ְְֲִִִַַַַַָָָָָָהּמלחמה,
על  ועּכּובים מניעֹות ּדכׁשּיׁש ודֹור, ּדֹור ּבכל הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָוכן
הּוא  הּמלחמה נּצּוח לא הּנה וׁשלֹום, חס הּתֹורה ְְִִִִֵַַַַָָָָֹלּמּוד
ּדזהּו ּברּבים, לּתֹורה עּתים הּקביעּות אם ּכי ְְִִִִִִִֶַַַָָָָהעּקר
ּדעם  כּו', הרּבים" ּברחמי "ואּתה וזהּו אֹור". ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָ"ותֹורה
היא  הּפנימית הּכּונה אבל ּכן, מחּיב הּדין ּדׁשּורת ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהיֹות
הּגדֹולה  הּתׁשּועה לכן נסיֹונֹות, ּברּבּוי הּברּורים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעבֹודת
ּבכל  הּמּדה היא ּכ אׁשר רּבים, רחמים ידי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָהּוא
חס  ּכׁשּיׁש ּדהגם ועבֹודה, עבֹודה ּובכל ודֹור ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָּדֹור
חזק  לעמד מתּגּבר האדם אבל נסיֹונֹות, רּבּוי ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹוׁשלֹום
ּומצוֹות  הּתֹורה את ּומקּים הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַָָָּבהּקדֹוׁש
ּבחינת  ממׁשי הּוא זה ידי על הּנה נפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּבמסירּות
ּבידי  ּונתּונים מסּורים הּזדים להיֹות רּבים הרחמים ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָּגּלּוי

.ּתֹורת ְֵֶָעֹוסקי
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אומרת  הסוכות, חג של שמחתנו" "זמן על

בית 15הגמרא  "שמחת זה זמן נקרא מדוע הטעם
הקודש". רוח שואבין היו ש"משם מפני  השואבה"
בית  משמחת נבואתו את קיבל אמיתי בן יונה

השואבה.
הנוסף  השואבה' בית ה'שמחת הוא אלול ח"י
בשני  העולם את השי"ת האיר זה שביום שלנו,

ומורנו  הבעל־שם־טוב מורנו הגדולים, המאורות
טהרה. רוח לשאוב צריכים הזה ביום הזקן,

ותלמידיהם, הזקן ומורנו הבעל־שם־טוב מורנו
מצרים: בלי נחלה לנו הנחילו הקדושים, רבותינו כל

החסידות. ודרכי החסידות תורת
מהורים  הנמסרת גדולה ירושה באמת זו
ידיעת  על כך. על להתייגע  מוכרחים אך לילדיהם,
מוכרחים  החסידות, בדרכי וההנהגה החסידות תורת
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החזקת  על גם רבה. ויגיעה קשה עבודה שתהיה
ביותר. גדולה לעבודה זקוקים ירושה

כוננו" גבר מצעדי יהודי,16ה"מה' של צעד שכל ,
צריך  העליונה, מההשגחה מוכתב אשה, או גבר
אחד  כל שעל השאלה על אחד בכל התשובה להיות
צריכים   אותי? צריכים מה על עצמו: את לשאול
ויראת  תורה עבור אפעל  שאהיה שהיכן אותי,

שמים.
דין־וחשבון. למסור יצטרכו ושעל צעד כל על
דין־וחשבון  למסור יוכרחו  ברצון שלא או ברצון
ואשה, איש יהודי, שכל מוטב הרי ושעל. צעד כל על
רצון  מתוך אותו, צריכים שבגללו תפקידו, את ימלא
הקדושים  רבותינו אבותינו של הגדולה וזכותם עצמי.
שמים  ביראת התורה בהרבצת שנצליח לנו תעזור

היהדות. והחזקת
אלול, ח"י הקדוש החג לרגל  הנוכחית התכנסותנו
לאהרן  השי"ת שמסר כהנים' 'ברכת לשמחת דומה
ישראל, עם את אותנו, לברך לדורותיו הכהן
'ברכת  שלפני בהבדל  האמיתי ישא" יאר, ב"יברכך,
ובשמחת  ידיהם, את ליטול הכהנים צריכים כהנים'
ורוח  הברכה את לקבל שנתאספנו אנחנו אלול, ח"י
מורנו  השמחה, בעלי הקדושים מרבותינו הטהרה
את  ליטול צריכים הזקן, ומורנו הבעל־שם־טוב

הבורא. בעבודת חיזוק לקבלת לזכות הידיים
"רחצו  הקדוש־ברוך־הוא: בשם לנו אומר הנביא

מעלליכם" רוע הסירו לחזור 17הזכו, מוכרחים .
צרה. בעת נתונים ישראל, כלל כל כולנו, בתשובה.

ובאכזבה  הגדולות בצרות שבהרגישו מי יש
מנהיגי  של אדישותם על אמריקה יהדות של הגדולה
הים, של השני בצד רק לא ישראל, צרות כלפי עולם
בדיבור  בשעתו, הזהיר  הים של הזה בצד גם אלא

שצרות ו  לדעת, צריכים אמריקה שיהודי בכתב,
תעבורנה  ישראל צרות לים, מעבר רק אינן ישראל
האמיתיים, התורה באמצעי לנקוט והתחנן הים, את

של  השווא ותקוות השקר בדברי חלילה להאמין שלא
דבר'. ה'בעל נביאי

והעידוד  החיזוק לאימרת נזקקת  אמריקה יהדות
על  מכך ויותר הנוכחית, התדהמה לנוכח האמיתית
משוכנעים  יהיו שכולם העתידה, הגדולה האכזבה
צרות  כלפי אדישים העולם אומות חסידי שאפילו

זו. במדינה גם ישראל
יכולים  שאכן אלה של הריקות, ההבטחות גם
במדינות  ישראל בני הצלת על עולם, מנהיגי לקראם
תעמולתית  כושר שעת שתגיע עד יהיו שלא אחרות,
של  רעש יעוררו בוודאי בינתיים אך  מתאימה

העגל . רוקדי בין שמחה
מזיקה  במידה והותר די הושליתם כבר יהודים!
תשועתנו  תבוא כאילו מתעים, מנהיגים על־ידי ביותר

האנושות. נצחון על־ידי
יכול  בהגיון, החושב השורה מן רגיל אדם
שכאילו  שבהנחה בשקר מוחשי באופן להיווכח
לצרות  לב  תשומת יקדישו האנושות למען הנלחמים

היהודי. העם
האנושות, למען המלחמה של השנה במשך
הכללי, המצב הוטב יהודי, וממון אדם כוח בשיתוף
במדינה, כאן גם היהודים, של הצרות זאת ולמרות
של  השווא תקוות את להסיק ניתן מכאן ורבו . גדלו

העתיד. את ולהבין המנהיגים,
אף  משיח. חבלי הם שאלה לדעת עליכם יהודים!
דבר  לנו. יעזור לא אחד ואף לנו, לעזור יכול לא אחד
לתורה  לחזור תשובה,  והוא לנו, לעזור יכול אחד

בלבד. בנו שתלוי דבר ומצוות,
של  הבשורה להתממש יכולה שלנו ה'תשובה' עם
בעושיו", ישראל ו"ישמח במעשיו" ה' "ישמח
השנה  תהיה תש"ג ששנת וקללותיה", שנה ש"תכלה
ששנת  וברכותיה", שנה ו"תחל הגלות, של האחרונה
הגאולה  צמיחת של הראשונה השנה תהיה תש"ד

צדקנו. משיח על־ידי
b"yz'd lel` 'k
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ר' לנדודים, חברו על נוספים פרטים הנמירובי, העילוי ירוחם, זכריה לר' נודעו בווילנא
דרכם  עשו הנודדים שני ואכן מפולוצק. מוצאו כי לו נודע השאר בין הנסתר. טוביה נחום

לפולוצק. מווילנא
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היה  וביוםֿטוב בשבת בלבד. ומים לחם החול בימי לאכול היה טוביה נחום ר' של מנהגו
גם  למצה, נוסף אוכל, היה הפסח בחג מקדש. היה אף שעליה בלבד, בחלה סעודותיו סועד
לבית  נכנס היה ובערב היום, כל לצום נוהג היה נדודיו בימי כוסות. ד' ושותה וחרוסת, מרור
מקנח  כשהוא ערבית תפילת לאחר המדרש בבית ליבו סועד היה שבה לחם, פרוסת ומבקש יהודי

השבת. סעודות לקיום חלות  ממישהו מבקש היה שישי ביום במים.

בתורת  שעסקו למדנים של קטנה קבוצה בראש טוביה נחום ר' עמד פולוצק, מגוריו, בעיר
חשק  מנמירוב העילוי להתבודד. נהגו זמנם ומרבית ובתעניות, בסיגופים הרבו אלה הקבלה.
מתקבלים  אין כי היתה הקבוצה מתקנות אחת שכן אליה, נתקבל לא אך זו. לחבורה להצטרף
התקבל  ואז פולוצק, מנכבדי אחד של לחתנו ירוחם זכריה ר' נעשה יותר מאוחר רווקים. בה

המקובלים. לחבורת

שנתיים  כעבור גבריאל. בישראל: שמו ונקרא הבכור, בנו ירוחם זכריה לר' נולד תכ"ג בשנת
בתו  עם אביו שידכו שנה עשרה שבע בן גבריאל כשהיה ת"מ, בשנת יחזקאל. שני, בן לו נולד
השני. בנו את השיא שנים שלוש כעבור דוברומיסל. של רבה שמואל, תנחום ר' הגאון של
ירוחם  זכריה ר' הופיע למצוות זה בן הגיע כאשר ובן, תחילה בת ילדים, שני נולדו לגבריאל
קצרה  שהות ולאחר לו, הראוי הכבוד את לגאון חילקה העיר הברֿמצווה. לשמחת לדוברומיסל

ומת. המצוה, בר הנכד , חלה יותר מאוחר לביתו. חזר בדוברומיסל

למדנותו, בגלל דוברומיסל, תושבי חיבת את בואו עם מיד רכש הרב, של חתנו גבריאל, ר'
במיוחד  חתנו. אל עניין בכל לפנות התושבים העדיפו הרב של חולשתו עקב ופקחותו. עליזותו
הגירושין  מספר פחת מכך כתוצאה משפחתיים. בסכסוכים שלום בהשכנת גבריאל ר' הצטיין

והתרב  אפוא,בדוברומיסל החלה, לדוברומיסל גבריאל ר' של בואו מאז הנישואין. מספר ה
ולהתפתח. לגדול הקהילה

צבי  מלכיאל ר' אביו ש"ס. בשנת נולד הוא דוברומיסל. יליד היה עצמו שמואל תנחום ר'
כאשר  שנה שלושים בן היה שמואל תנחום ר' דאתרא. מרא דוברומיסל, של רבה הוא אף היה
בגאונותו, רק לא הצטיין  שמואל תנחום ר' הרבנות. בכהונת מקומו את מילא והוא אביו נפטר
מלבד  היום , כל תורה. של אמות מד' יצא לא מעולם הטובות, ובמידותיו בענוותנותו  גם כיֿאם
מחשש  לחם, ולא בלבד, אדמה  תפוחי מזונו היה וכשאכל בתענית, שרוי היה קודש, בשבת

לתולעים.

"הרקדן", פייבל ר' מעניינים: טיפוס בעלי אנשים שני גם ידועים בדוברומיסל תקופה מאותה
ל"אין  בתפילה הגיע כאשר עת שבכל משום לכינויו זכה פייבל ר' "הנשקן". טוביה וחנא
ציצית  וכל תפילין זוג כל לנשק נהג טוביה חנא ר' והתלהבות. שמחה מרוב רוקד היה כאלוקינו"

יצחק. חיים ר' המופתים ובעל הצדיק של תלמידים היו שניהם המדרש. בבית שראה

הביאו  ואביו לברֿמצווה, נעשה שמואל תנחום ר' כאשר תשעים בגיל היה זה יצחק חיים ר'
ר' אמר פטירתו לפני גבוהה". "נשמה לו יש כי עליו ואמר שבירכו הזקן, של ברכתו את לקבל
ר' של חתנו היה שמואל תנחום ר' אליהו. גילוי לו יש כי שמואל תנחום ר' על יצחק חיים

הסת"ם. סופר ירמיהו

בזיווג  אשה נשא כשנפטרה בנים. ללא רעייתו עם שמואל תנחום ר' חי היה שנה שלושים
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שלוש  השלישי, בזיווגו רק ילדים. בלי - לנישואיהם  שנה עשרים לאחר - נפטרה היא וגם שני,
גבריאל. ר' של אשתו כך אחר שהיתה זו בת, לו נולדה הנישואין, לאחר שנים

בתחום  ברם, הסכסוכים. בה שמועטים שלווה, כעיירה כלל בדרך ידועה היתה דוברומיסל
חשדנות  בגלל ונשיהם, בעלים בין הסכסוכים מאד רבו בקיעים. הרבה בה היו המשפחה חיי

רבים. לגירושין גרמו ואלה בעיירה, התהלכו רכילות סיפורי הרבה מופרזת. הדדית

לשנות  וניסה גדולה, קללה - בית שלום הפרת של הרבים במקרים ראה שמואל תנחום ר'
הזוג  בני שני את להוכיח משתדל היה הדדיות, תלונות עם זוג אליו בא היה כאשר המצב. את
הזוג  בני עם יחד בוכה היה תכופות  לחשדותיהם. בסיס אין כי ולשכנעם נועם, ובדרכי בחיבה
של  שונים מאמרים על בהתבססו להתגרש, שלא עליהם להשפיע ניסה הוא צערם, על עצמם
אפילו  - ראשונה אשתו המגרש "כל אומרת: ק"ב) דף (סנהדרין שהגמרא זה כגון ז"ל, חכמינו

עליו  מוריד זוג מזבח לשכנע הצליח נדירות לעתים רק הועיל, ולא כמעט זה כל ברם, דמעות".
מלהתגרש. להימנע

היה  "ישראל" היה המגרש כאשר בדוברומיסל, היהודיים לחיים רב הרס גרמו אלה גירושין
נמנע  היה כהנים, היו שהמגרשים במקרה אך מחדש, שוב ונישא התפייס שהזוג פעמים קורה

לקפדנים. מפורסמים הכהנים והרי שוב, מלהינשא מהם

לרסן  כדי לתשובה, הציבור את ועורר תענית, רבות פעמים שמואל תנחום ר' גזר כך משום
אמרו  שם העלמין, לבית הקהילה כל עם יצא רבות פעמים בדוברומיסל. הגירושין מגיפת את

פחת. לא הגיטין מספר אך בשופר, ותקעו שונות תפילות

שלח  שמואל תנחום ר' לדוברומיסל. הגיע הרב, של חתנו גבריאל, ר' כאשר השתנה המצב
בהיותו  משלו. גישה לפי בעניין פעל זה חתנו. אל לפניו שהובאו המשפחתיים הסכסוכים כל את
מספר  דבר, ראשית הקדיש, מופר, שלוםֿבית של מקרה אליו הגיע עם מיד הרי, בטבעו, מתון
שסכסוך  שככל שידע כיוון בשלום. לחיות יכולים והאשה הבעל שאין לכך הגורמים לבירור ימים
מוחלטת, בחשאיות פעולותיו את פעל - ומחריף הולך הוא כך יותר, מתפרסם ואשה בעל בין
מספר  לעיתים התמשכה אשר והדרישה, החקירה כדי תוך כך. על דבר ידע לא צדדי שאדם כך
ידי  על שהתחזקו או שנוצרו שווא חשדות היו הראשונים הגורמים כי תכופות התברר שבועות,
עתה  הבל. דברי אחרי שולל הלכו כי לדעת הזוג בני נוכחו לפתע ריב. מחרחרי של רכילויות

באוהלו. שוכן כשהשלום מפויס לביתו חזר והזוג יותר, קלה הרב חתן של מלאכתו היתה

כנו. על הושב בעיר הבית ושלום בדוברומיסל הגיטין מספר מאוד פחת כך

לימדם  הוא דוברומיסל. יהודי של הרוחני מצבם את להעלות גבריאל ר' התאמץ בכלל
ולשכנו. לרעהו איש בין גם כיֿאם לאשתו, איש בין רק לא היחסים את ולשפר מרכילות להימנע
המשחית  הרעל היא רעהו על איש מפיצים ששכנים הרכילות כי המר הניסיון מן היטב ידע הוא

רבות. לצרות ומביאה הקהילה חיי את

לחיי  לב תשומת ביתר להתבונן גם החל דוברומיסל של רבה לחתן היה גבריאל שר' לאחר
מבחינה  הרי הרוחנית, מהבחינה נחשלים היותם למרות ולצרכיהם. המקום יהודי של יום היום

ג  היתה משפחה לכל טוב. במצב היו במשך גשמית חקלאית תוצרת לה שסיפקה עצמאית ינה
לחכור  שהצליחו כאלה אף היו זעיר, חקלאי משק ועופות, עז פרה, - גם לה היו השנה. כל
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בעלי  ביניהם היו כן בזה. וכיוצא אדמה תפוחי דגן, זרעו שבהן יותר גדולות אדמה חלקות
סוחרים. ואף מלאכה

בינם  רק השתדכו דוברומיסל שיהודי העובדה היתה בשעתו בית שלום להעדר הסיבות אחת
נדירים  מקרים היו  הסמוכות , העיירות ובבינוביטש, מליוזנא משפחות עם שידוכים עצמם. לבין
לפרקן, שהגיעו בנות להם שהיו בדוברומיסל, יהודים לשכנע גבריאל ר' החל לפיכך ביותר.
למדנים  אברכים לדוברומיסל נוספו זו בדרך לחתנים. העיירה מחוץ ישיבה בחורי לקחת

המקום. על מרוחם שהשפיעו

בעיירה, הבתים" ש"בעלי השתדל אחד מצד משימות: שתי לעצמו הציב גבריאל ר'
האברכים  על השפיע מאידך שייסד, השונים התורה בשיעורי ישתתפו המלאכה, ובעלי הסוחרים
כפיהם, מיגיע הנהנים את להעריך גם לימדם הוא לרחוב", ו"יצאו העם אל שירדו הלמדנים

ארץ". דרך עם תורה "טוב ז"ל: חכמינו מאמר את בציינו

וגדלה  הלכה מאידך רב. זמן התקיימה לא היא אך בדוברומיסל, גבריאל ר' הקים ישיבה גם
קיבלה  שנים שניםֿעשר תוך ישיבה. בחורי לחתנים לזכות דוברומיסל יהודי של שאיפתם

גבריאל. ר' של להשפעתו הודות אחרות, פנים דוברומיסל

על  לדבר הרבה בהן דרשותיו, באמצעות הציבור על גבריאל ר' השיג מיוחדת השפעה
תיקון. הדורשים אחרים יוםֿיומיים עניינים ועל בית, שבשלום הברכה

יצחק, חיים חותנו, יוסף. בשם אחד היה כחתנים לדוברומיסל שהגיעו החדשים הלמדנים בין
של  יצחק חיים "ר' וכן הבדחן" יצחק חיים "ר' לו קראו עצמה. בזכות מעניינת אישיות היה
שלוש  במרחק הנמצאת מטפקה, ה"פריץ" אצל בןֿבית היותו בגלל לו ניתן השני התואר הפריץ".

יצחק. חיים ר' בלי כגדולה קטנה עשה לא זה אציל מדוברומיסל. ויורסט

וכלה, חתן לשמח המצוה את עצמו על שקיבל משום יצחק חיים ר' זכה "הבדחן" בתואר
צדיק  מסבו, ירש וכלה, חתן לשמח הזאת, המצוה את כלשהו. תשלום בלי עניים, או עשירים
למשהו  זקוק וכשהיה אדם, עם מלה להחליף בלי בתורה ולעסוק להתבודד נוהג שהיה גדול
נדיר  נגינה חוש בעל היה מאידך אך וסיגופים, בתעניות תמיד הרבה הוא ידיו. בתנועות השתמש
אז  שהזדמנו ואנשים לאוזן, ערבות נעימות במנגינות מלוות היו תפילותיו ביותר, ערב קול ובעל

לבוא  עצמו על קיבל זה יהודי מהמקום. להיפרד יכלו לא ולשמח למחיצתו נישואין לחגיגות
שלא  כדי קשורה במטפחת מכוסות כשעיניו לפניהם ומזמר מרקד היה הוא הכלה. ואת החתן את

יצחק. חיים ר' לנכדו , כשהעבירו מופלגת, זקנה  עד החזיק זה במנהג בנשים. להסתכל ייאלץ

כי  אם במקצועו, תנורים בונה היה אביו מינסק. יליד היה יצחק, חיים ר' של חתנו יוסף,
עשיית  - מקצועו את והן ויראתו למדנותו את הן מאביו ירש יוסף שמים. וירא גדול למדן היה
יוסף  ר' של תנוריו מוניטין. יצאו לתוצרתו שכן פשוט, "עושהֿתנורים" היה שלא אלא תנורים.
נתגלה  לא מעולם כזכוכית. חלקים מבחוץ היו לכך ונוסף רגילים, מתנורים יותר חומם החזיקו
שהתפעל  גבריאל, ר' אף מצות. אפיית לצורך אלה  לתנורים ביקוש היה במיוחד הלבנים, בין סדק
תושבי  עבור מצות  לאפיית  ציבורי תנור להקים דוברומיסל אנשי את הניע יוסף, ר' מתנורי

העיירה.

השתדל  והוא מאוד, רב היה ויותר, יותר התפרסם שטיבם יוסף, ר' של לתנוריו הביקוש
לבנות  ממנו בקשו "פריצים" גם תשלום. כל בלי אך זה , בעניין אליו שפנה יהודי לכל להיענות 

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



רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

יוסף  ר' אך מתנוריו, להתעשר יכול היה הוא ריקם. פניהם את השיב יוסף ר' אך תנורים, עבורם
כדי  בחינם. זאת ואף תנורים, לעשיית ביום מסוים זמן רק ולהקדיש תורה וללמוד לשבת העדיף
החיים  בתנאי אך המקצוע, את למדנים אברכים כמה יוסף ר' לימד הקהילה צרכי כל את לספק
לשם  קשה לעבוד נאלצו ואברכיו יוסף ור' ומבוקש, חיוני מצרך התנורים היוו דוברומיסל של

כך.

העיירות  ומכל לדוברומיסל, מחוץ גם מוצלח כדרשן גבריאל ר' של שמו התפרסם בינתיים
שאמרו  והיו מוניטין, יצאו המופלגת ללמדנותו גם בהן. לדרוש להזמינו שלוחים באו שמסביב

מתמיד. תורני מכתבים בקשר עמד שאיתו ירוחם , זכריה ר' מאביו בלמדנותו נופל שאינו

שמו  ונקרא נישואיו, לאחר שנתיים - בן לו נולד שם בפולוצק, נשאר יחזקאל ר' אחיו
אביו  עליו מת חמש בן ובהיותו ברוחו, איתן אך בגופו חלש היה הילד מרדכי. זבולון - בישראל

ירוחם. זכריה ר' סבו  לבית נלקח והוא יחזקאל, ר'

שלמד  כך על נוסף שכן הקבלה, בתורת כגדול גם ירוחם זכריה ר' התפרסם הזמן במשך
ר' אצל הקבלה תורת את שנים עשר עוד למד הנסתר, טוביה נחום ר' אצל שנים ששֿעשרה

פולוצק. מקובלי חבורת בראשות טוביה נחום ר' של מקומו את שמילא מי יוסף, זונדל

נוסף  הגופנית. חולשתו למרות גדולה, ובהתמדה בשקידה תורה למד היתום, מרדכי זבולון
שמים. ויראת טובות מידות גם כיֿאם תורה רק ולא ובעצמו, בכבודו סבו אותו לימד מלמדיו על
של  עצמאית בדרך ה' בעבודת נהג מרדכי זבולון מובהק. למדן היה כבר עשרה שתים בגיל

מהבריות. פרישות

מרדכי  ברבי משה רבי עלֿידי שלוח ממינסק, שליח ירוחם זכריה ר' אל הגיע תנ"ז בשנת
זכריה  ר' שם. הישיבה ראשות את עליו לקבל שיבוא בבקשה מינסק, של רבה שהיה מפויזן,

הילד. של דודו גבריאל, ר' בנו לבית לדוברומיסל נכדו מרדכי זבולון את אז שלח ירוחם

והתייתמותו  מאביו, ירש זו תכונה מרדכי. זבולון של פניו על תמיד נסוכה היתה עצבות רוח
אותו. עודדו לא גבריאל ר' הדוד של וחיבתו המתמיד קירובו אפילו הדבר, את חיזקה המוקדמת
בבית  מיוחדת בפינה ולמד ישב כיֿאם הדוד לבית לבוא בכלל שנמנע עד וגדל, הלך דכאונו
לקחת  בסרבו דודו, מבית לו שנשלחו ומים לחם רק אוכל כשהוא מוחלטת, בבדידות המדרש
עלו  אחרת לנהוג לשכנעו  דודו  ניסיונות  כל שונים. בסיגופים עסק זאת מלבד אחר. מזון כל לפיו

בתוהו.

וחתנו  שנים, ושבע תשעים בגיל דוברומיסל, של רבה שמואל, תנחום ר' נפטר תקופה באותה
מרדכי  זבולון את גבריאל ר' לקח ירוחם זכריה ר' ועצת בקשת לפי מקומו . את מילא גבריאל ר'
שינה  לא המיוחדת דרכו את אך נישואיו, בעת היה שנה עשרה ארבע בן לבתו. לחתן בןֿאחיו

מכן. לאחר גם
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c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [תחילת

ב"ה 

שי' פסח מר התלמיד

וברכה, שלום

מעניני' אמנם נתקבל, כבר העבר מ"ח מט"ו מכתבך

אחיך  כי לבבך לשמח אוכל ות"ל לך, הושב לא שונים

התו' על ת"ל שוקדי' שבפאלטאווא שי' התמימים

מקום  ממלא אצל תשאל לשם, נסיעתך ובדבר והעבודה.

המשגיח  הרב ואצל איטקין, שי' שלמה מו"ה המנהל

ליעוין. שי' ליב שמואל מו"ה המשפיע

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

זולתו, להנהגת מקום לתת צריך אדם כל כי אותנו הורה

וכאשר  טוב. לפרי לקוות ויש מסודרת היא ההנהגה ואז

ואפשר  נודעים, (הבלתי הקדושים ממכתביו באחד מבואר

מברר  בענין נת') ושם אדע, לא זאת נודע כבר עתה

המתברר) (שהוא המחונך תועלת שיהי' שבכדי ומתברר,

המתברר, בציור להתלבש המברר) (שהוא המחנך צריך

המחונך, את לתקן איך מחשבות ולחשוב לאט, לאט ולילך

(וכמבואר  קירוב בדרך הכל אבל אור, דרכי לפניו ולהורות

הוא  הקירוב כי ודחי', קירוב שבין ההפרש בדא"ח

דתאוה, טובה לא מדה וכמו בפרט, דבר בכל הכניסה

איזה  בו שיש בעצמו היודע באחד והדומה, שקר קנאה,

(כלומר  בירור הרי להם, והדומה האלו דמדות רעה מדה

קירוב, בבחי' הא' אופנים, בב' להיות יכול המדה הרחקת)

רעה, המדה בהרחקת לכאורה (אשר דחי' בדרך והב'

או  בזה אם תהי' אופן באיזה כלל, הפרש זה אין בפועל,

ויבדילה, ממנו, תתרחק רעה המדה עכ"פ אבל בזה,

דוקא). בקירוב הוא העבודה דעיקר כן, אינו ובאמת

נכנס  אז בקירוב, הוא דכאשר הוא ביניהם דההפרש

אופן  בכל השקר מדת אשר ומבין (שיודע בפרטיות בזה

מגונה  והדומה, קנאה כמו רעה, מדה שאר או תהי', שלא

בזה) מתבונן הוא כאשר (כלומר ובמחשבתו מאד, עד היא

ושאר  שכל בעל שהוא האדם, מהות עיניו לנגד נצב

(דבשלם  הזה החסרון בעיניו מתגדל זה ולעומת מעלותיו,

העולם  וכמאמר חסרון, בבעל מכמו יותר נראה החסרון

מכמו  יותר מכאיב הוא נארישקאייט א טוט קלוגער א אז

מקנא  או דשקרן הגנאי בשכלו, שמבין ולבד כו'), השוטה

וערט  ער (ויא שנפחת כמה עד מרגיש עוד הנה והדומה,

בעצ  האדם ירגיש וכאשר בזה, דלאחר נידעריקער) מו,

וכאשר  אראפ. זיך באיי מען פאלט שקר, הדבר ָשדיבר

מלך  לפני משקר, הוא מי דלפני בזה, יותר בפנימיות נכנס

תכן  גם ובוחן הכל, וידוע גלוי לפניו אשר הקב"ה מה"מ

האמצעי  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק (וכמאמר בנ"א לבות

הקב"ה  את נאר, א איז שקרן א זי"ע, נבג"מ ַַזצוקללה"ה

אפשר  אי הזולת את הכל, גלוי ית' לפניו כי מרמים, ַאין

זיך  ויא ניט מער ואדען האמת, יודע הזולת כי לרמאות,

נארין), אוייס נאר א קונץ א נארין, אויס מען קאן ַאליין,

מדה  איזה שאר (או השקר מדת זיך באיי וערט ובמילא

ומשוקץ  מיאוס זייער לעקרה) עובד העובד, אשר טובה לא

ומשוקץ  מאוס היא רעה המדה גסות דוקא ולאו ממש,

ממנו, ורחוקה זרה המדה דקות גם הנה מזה, ונזהר

דכל  האמת, מדת והוא ההפכי, לקו בא ממילא ובדרך

לקצהו  מגיע ממילא בדרך ביותר, אותה מרחק שהוא מדה

בענינה), אחרת, במדה (וכמו"כ האמת והוא השני,

נכנס  הדבר ואז הענין), בפנימיות שנכנס הוא לזה והסיבה

בפנימיותו.

וההחלט  ההסכם והיינו דחי', בדרך הוא הב' והדרך

וצריכים  רעות מדות הם וכו' הקנאה התאוה השקר כי

יותר  ובנקל כ"כ, בפנימי' זה אין אבל מזה, להתרחק

הוא  כאשר אבל הדבר, ממנו שרחוק לפי בזה, להכשל

בחיי  הענינים כל לסדר (כנ"ל) יותר ברור הוא אז בקירוב

פרי  לראות לקוות יש ואז גיפיל, א מיט בהרגש, ַהמחונך

המחנך. בעמל טוב

ולכן  התועלת, אדני על מוצקים תמימים תומכי סדרי

צריכים  והמחונכים בפועל, להנהיג עליו ומנהיג, מנהל כל

אליהם. המצטרך בכל איליו, רק לפנות

בזה, ידך לאל אין הזולת עם לפעול כי שכתבת ומה

דאין  כן, אינו האמת כלל. בדא"ח עסקת לא עדיין כי

אנחנו  לא הקטן, עם הגדול כמו הזולת עם לפעול עלינו

היא  זאת אם כי הקטנים, הם המקבלים ולא הגדולי'

האמת  אור והוא אלקי, חיות אור להאיר החסידות חזרת

זה  ערבים ישראל בהנהגה, גם הוא וכן לימוד, דבר שבכל

כי  וכמו ומתיקות עריבות ל' בערב פירוש דיש וידוע בזה,

איז  אידן א בזה, זה ערבים ישראל וזהו זיס, ערב, ַקולך

אדירת  ולגובה חקר, להם אין ישראל ולב איד. א נאך ַזיס

נמצא  כאשר ומעשה, בעושה תלוי והכל סוף, אין נשמתם

הנותן  א' ומכ"ש דא"ח, בלימודי שיעור לעשות מעורר מי

דברים  באריכות) (לא בש"ק בע"פ לחזור זה על  א"ע

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק קדש דברי אמיתים,

כל  להטיב בהם ופועל מתעוררת ישראל לב טהרת

[איש] שאין ובמקום מזה, חפשי איש ואין עניניהם,

תורה החובה טל זו ד' ואור בזה, להשתדל אחד  כל על

תחייהו.

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

ויתירה מזו, בספר תהלים יש כמה בקשות של דוד שהקב"ה יעשה משפט בשונאיו, וענין 
זה שייך לחצי השני של הלילה, כדלקמן.

ולכן  “כה",  מדת  ושולטת  מאירה  הלילה  חצות  בזהר9 שלאחרי  איתא  בזה,  והענין  ב. 
. כה דהוא תרעא לצלותא )בחי' “כה,   . “אמר לי' קוב"ה )לאברהם( צא מאצטגנינות שלך 
)מלכות( הוא שער לתפלה(, בה ישכח ברכה )בה ימצא ברכה( בה ישכח בר נש שאילתי' )בה 
ימצא מילוי הבקשה(. . דאע"ג דאיהו דינא )אעפ"י שבחי' המלכות היא בחי' דין(, כאילו היא 
רחמי האי כה )החשיבה לבחי' רחמים(". וזהו שמכת בכורות היתה כל חצי הלילה השני )ורק 

התחילה בחצות הלילה – “והיו מפרפרין מחצות ואילך עד הבוקר"10(.

ומבואר בזהר11 “דמשה ידע דלא יעביד נמוסוי עד דאתפלג )שבחי' המלכות לא תעשה 
פעולתה עד שיתחלק הלילה, ובזה גופא( כי אם בפלגות בתראה )כי אם בחצי השני של הלילה(". 
ומפרש שם הטעם, “דאתער כה" )שאז מתעורר בחי' “כה"(. ומובן ע"פ המבואר בזהר12 כ"ה 
דינין מתערין מינה )שבחי' “כה" היא מקור הדינים(. ולכן נבואה זו )של מכת בכורות( נתנבא 

משה בבחי' “כה" דוקא, אעפ"י שמעלתו העיקרית היתה שהתנבא בבחי' “זה"13.

והנה עם היות שמבואר14 ש"נגוף למצרים ורפוא לישראל", הי' בחצות לילה דוקא15, 
וגם  דינים  גם  בה  שיש  “כה",  דמדת  הענין  כללות  אבל  ממצרים,  לגאולה  בנוגע  זהו  הנה 

רחמים, היא בעיקר בזמן החצי השני של הלילה.

כ"ה אתוון, על “ברוך  הוי' גו'",  ]ובהקדמת תיקוני זהר16 מבואר מעלת “שמע ישראל 
שם כו'" כ"ד אתוון. כי שמע ישראל שייך לשם הוי' )יחודא עילאה(, ו"ברוך שם" שייך לשם 
אלקים )יחודא תתאה(. ונמצא ששם “הוי'" שייך למספר “כה", שיש בזה רחמים, ואילו מספר 

כ"ד יש בו רק דינים, כ"ד בתי דינים מתערים מינה.

ומובן השייכות לכל הנ"ל, ע"פ מ"ש בספרים17 אשר פרעה אמר18 “לא ידעתי את הוי'" 
דוקא, משא"כ שם אלקים. ולכן כדי להציל את ישראל היו צריכים למדת “כה" דוקא[19.

9( ח"א צ, ב.
10( ריש מס' שמחות. ופליג אמ"ש בשמו"ר פט"ז. 

11( ח"ב לז, ב. 
12( ח"א שם. וראה לקוטי תורה )להאריז"ל( פ' בא עה"פ ומושב בנ"י. 

13( ספרי מטות פיסקא א. 
14( זח"ב לו, א. 

15( ראה סה"מ תרמ"ו ע' י. לקו"ש ח"ג ע' 866. ובכ"מ.  
16( דף טו, א )דפוס וילנא תרכ"ז(. 

17( ראה זח"א קצה, א. ראה מגלה עמוקות על פ' בא. 
18( בא ה, ב.

19( מאג"ק ח"ב אגרת קפו )להרב אברהם מרדכי הרשברג(.
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וחדרים, במחנם, ת"ת נמצאת כי לשמוע לי ינעם מאד

הם  האם והחדרי' הת"ת, גבאי הם מי להודיעיני ובקשתי

יש  והאם בזה, סדר ויש יחד מלמדים כמה או פרטיים

תפלה. וסידורי ספרים

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2
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4
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ויתירה מזו, בספר תהלים יש כמה בקשות של דוד שהקב"ה יעשה משפט בשונאיו, וענין 
זה שייך לחצי השני של הלילה, כדלקמן.

ולכן  “כה",  מדת  ושולטת  מאירה  הלילה  חצות  בזהר9 שלאחרי  איתא  בזה,  והענין  ב. 
. כה דהוא תרעא לצלותא )בחי' “כה,   . “אמר לי' קוב"ה )לאברהם( צא מאצטגנינות שלך 
)מלכות( הוא שער לתפלה(, בה ישכח ברכה )בה ימצא ברכה( בה ישכח בר נש שאילתי' )בה 
ימצא מילוי הבקשה(. . דאע"ג דאיהו דינא )אעפ"י שבחי' המלכות היא בחי' דין(, כאילו היא 
רחמי האי כה )החשיבה לבחי' רחמים(". וזהו שמכת בכורות היתה כל חצי הלילה השני )ורק 

התחילה בחצות הלילה – “והיו מפרפרין מחצות ואילך עד הבוקר"10(.

ומבואר בזהר11 “דמשה ידע דלא יעביד נמוסוי עד דאתפלג )שבחי' המלכות לא תעשה 
פעולתה עד שיתחלק הלילה, ובזה גופא( כי אם בפלגות בתראה )כי אם בחצי השני של הלילה(". 
ומפרש שם הטעם, “דאתער כה" )שאז מתעורר בחי' “כה"(. ומובן ע"פ המבואר בזהר12 כ"ה 
דינין מתערין מינה )שבחי' “כה" היא מקור הדינים(. ולכן נבואה זו )של מכת בכורות( נתנבא 

משה בבחי' “כה" דוקא, אעפ"י שמעלתו העיקרית היתה שהתנבא בבחי' “זה"13.

והנה עם היות שמבואר14 ש"נגוף למצרים ורפוא לישראל", הי' בחצות לילה דוקא15, 
וגם  דינים  גם  בה  שיש  “כה",  דמדת  הענין  כללות  אבל  ממצרים,  לגאולה  בנוגע  זהו  הנה 

רחמים, היא בעיקר בזמן החצי השני של הלילה.

כ"ה אתוון, על “ברוך  הוי' גו'",  ]ובהקדמת תיקוני זהר16 מבואר מעלת “שמע ישראל 
שם כו'" כ"ד אתוון. כי שמע ישראל שייך לשם הוי' )יחודא עילאה(, ו"ברוך שם" שייך לשם 
אלקים )יחודא תתאה(. ונמצא ששם “הוי'" שייך למספר “כה", שיש בזה רחמים, ואילו מספר 

כ"ד יש בו רק דינים, כ"ד בתי דינים מתערים מינה.

ומובן השייכות לכל הנ"ל, ע"פ מ"ש בספרים17 אשר פרעה אמר18 “לא ידעתי את הוי'" 
דוקא, משא"כ שם אלקים. ולכן כדי להציל את ישראל היו צריכים למדת “כה" דוקא[19.

9( ח"א צ, ב.
10( ריש מס' שמחות. ופליג אמ"ש בשמו"ר פט"ז. 

11( ח"ב לז, ב. 
12( ח"א שם. וראה לקוטי תורה )להאריז"ל( פ' בא עה"פ ומושב בנ"י. 

13( ספרי מטות פיסקא א. 
14( זח"ב לו, א. 

15( ראה סה"מ תרמ"ו ע' י. לקו"ש ח"ג ע' 866. ובכ"מ.  
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úà àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®¥´

:ärøôì ãébä äNò íéýìûä øLàåëòáL £¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ¤¯©
íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøẗ´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

æëïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½

:árø éðL òáL eéäé íéãwä úBôãLçëàeä §ª−©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´
íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²

:ärøt-úà äàøä äNòèëíéðL òáL äpä Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−
ãb òáN úBàa:íéøöî õøà-ìëa ìBìeî÷å ¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈

òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà árø éðL òáL¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
:õøàä-úà árøä älëå íéøöî õøàaàì-àìå §¤´¤¦§®̈¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ

iriax ,iyily - `n - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ïë-éøçà àeää árøä éðtî õøàa òáOä òãeé¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥¥®
:ãàî àeä ãáë-ékáìíBìçä úBðMä ìrå ¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧¦¨¯©«£²

íéýìûä írî øácä ïBëð-ék íéîrt äòøt-ìà¤©§−Ÿ©«£®̈¦¦«¨³©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½
:BúNrì íéýìûä øäîîeâìäòøô àøé äzrå §©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ

:íéøöî õøà-ìr eäúéLéå íëçå ïBáð Léà¦−¨´§¨®̈¦«¦¥−©¤¬¤¦§¨«¦
ãìLnçå õøàä-ìr íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNré©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ

:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úàäìeöa÷éå ¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«§¦§§À
älàä úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤
:eøîLå íéøra ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

åìì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåárøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤

:árøaæìéðéráe äòøô éðéra øácä áèéiå ¨«¨¨«©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−
:åéãár-ìkçìàöîðä åéãár-ìà äòøt øîàiå ¨£¨¨«©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨®̈£¦§¨´

:Ba íéýìû çeø øLà Léà äæë̈¤½¦¾£¤²¬©¡Ÿ¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr e zegiy ihewl)

‰Ú¯t ÌBÏL ˙‡ ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡(טז מצר (מא, מּלׁשֹון מצרים, ¡…ƒ«¬∆∆¿«¿…ְְִִִֵַַ

מהּטבע. ׁשּלמעלה אלקּות לגּלּוי מקֹום נֹותנת אינּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוגבּול,

אלקים, ׁשם את מצרים, מל לפרעה ּבדבריו יֹוסף הזּכיר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכן

" "הּטבע": אׁשר‡ÌÈ˜Ïּבגימטרּיא . . עֹוׂשה".‰‡ÌÈ˜Ïיענה ְְִִֶַַַָ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒֶ

אמר "ּכה לפרעה אמר רּבנּו מׁשה את ‰ÈÂ'וכאׁשר ׁשּלח . . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ¬»»ֶַַ

." הוי' את ידעּתי לא . . הוי' "מי ּפרעה לֹו הׁשיב – ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעּמי"

אינֹו ואף מהּטבע, ׁשּלמעלה הוי', ּבׁשם מּכיר אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּפרעה

ּבקּיּומֹו. להֹודֹות ְְִֶרֹוצה

éùéìùèìréãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©
íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà íéýìû¡Ÿ¦²«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈

EBîk:îét-ìrå éúéa-ìr äéäz äzà÷Mé E ¨«©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´
:jnî ìcâà àqkä ÷ø énr-ìkàîøîàiå ¨©¦®©¬©¦¥−¤§©¬¦¤«¨©¬Ÿ¤

õøà-ìk ìr Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤
:íéøöîáîBãé ìrî Bzraè-úà äòøt øñiå ¦§¨«¦©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½

LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìr dúà ïziå©¦¥¬Ÿ−̈©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½
:Bøàeö-ìr áäfä ãáø íNiåâîBúà ákøiå ©¨²¤§¦¬©¨−̈©©¨«©©§¥´ŸÀ

Cøáà åéðôì eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈©§¥®
:íéøöî õøà-ìk ìr Búà ïBúðåãîøîàiå §¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©Ÿ̄¤
éãrìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøtíéøé-àì E ©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸

:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦
äîBì-ïziå çðrt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´

àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦®̈©¥¥¬
:íéøöî õøà-ìr óñBéåîìL-ïa óñBéåíéL ¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ¤§¦´

àöiå íéøöî-Cìî äòøt éðôì Bãîra äðL̈½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³
:íéøöî õøà-ìëa øáriå äòøô éðôlî óñBé¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

æî:íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nrzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨®̈¦§¨¦«
çîeéä øLà íéðL òáL | ìëà-ìk-úà õa÷iå©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ

øra ìëà-ïziå íéøöî õøàa-äãN ìëà íé §¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«
:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà øéräèîøaöiå ¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«©¦§¸Ÿ

ìãç-ék ãr ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬
:øtñî ïéà-ék øtñìðíéðá éðL ãlé óñBéìe ¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½

úðñà Bl-äãìé øLà árøä úðL àBáz íøèa§¤¬¤¨−§©´¨«¨®̈£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:ïBà ïäk òøô éèBt-úaàðíL-úà óñBé àø÷iå ©¬¦¤−©Ÿ¥¬«©¦§¨¬¥²¤¥¬

éìîr-ìk-úà íéýìû éðMð-ék äMðî øBëaä©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½
:éáà úéa-ìk úàåáðàø÷ éðMä íL úàå §¥−¨¥¬¨¦«§¥²¥¬©¥¦−¨¨´

:ééðr õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤¨§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡ È¯Ù‰ Èk . . ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk(נאֿנב (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ
‰MÓ יׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה חׁשׁש יֹוסף – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת

לׁשּכח. ולא להתּגּבר הצליח וכ זֹו סּכנה –‡ÌÈ¯Ùּתמיד ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ∆¿«ƒ
לא  ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא יֹותר. ונעלה ׁשני ׁשלב על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹורה

ל'פריֹון' הביאה עצמּה היא אּלא לרעה, עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָהׁשּפיעה

.'החׁש מּתֹו האֹור 'יתרֹון ּבבחינת רּוחנית, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹוהתעּלּות

éòéáøâðäéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈
:íéøöî õøàaãðárøä éðL òáL äðélçzå §¤¬¤¦§¨«¦©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ

-ìëa árø éäéå óñBé øîà øLàk àBáì̈½©«£¤−¨©´¥®©§¦³¨¨Æ§¨
:íçì äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä́̈£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

äð-ìà írä ÷röiå íéøöî õøà-ìk árøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤
eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçlì äòøt©§−Ÿ©®̈¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´

:eNrz íëì øîàé-øLà óñBé-ìàåðárøäå ¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«§¨«¨¨´
-ìk-úà óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìr äéä̈½̈©−¨§¥´¨®̈¤©¦§©̧¥¹¤¨
õøàa árøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈§¤¬¤



iyingער - an - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøöîæðì äîéøöî eàa õøàä-ìëåøaL ¦§¨«¦§¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ
:õøàä-ìëa árøä ÷æç-ék óñBé-ìà¤¥®¦«¨©¬¨«¨−̈§¨¨¨«¤

áîàøîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷ré àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷réáäpä øîàiå ©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«©¾Ÿ¤¦¥´

änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék ézrîL̈©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLåâeãøiå §¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«©¥«§¬

ì äøNr óñBé-éçà:íéøönî øa øaLã-úàå £¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦§¤
ék åéçà-úà á÷ré çìL-àì óñBé éçà ïéîéða¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®¦´

:ïBñà epàø÷é-ït øîàäìàøNé éða eàáiå ¨©½¤¦§¨¤−¨«©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ìõøàa árøä äéä-ék íéàaä CBúa øaL ¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈§¤¬¤

:ïrðkåàeä õøàä-ìr èélMä àeä óñBéå §¨«©§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬
óñBé éçà eàáiå õøàä ír-ìëì øéaLnä©©§¦−§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½

:äöøà íétà Bì-eåçzLiåæ-úà óñBé àøiå ©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨©©¬§¥²¤
úBL÷ ízà øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯¦¨´¨À
ïrðk õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½¥¤¬¤§©−©

ì:ìëà-øaLçàì íäå åéçà-úà óñBé økiå ¦§¨«Ÿ¤©©¥¬¥−¤¤®̈§¥−¬Ÿ
:eäøkäèíìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå ¦¦ª«©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−

úBàøì ízà íéìbøî íäìà øîàiå íäì̈¤®©³Ÿ¤£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²
íúàa õøàä úåør-úà:éàì åéìà eøîàiå ¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ

éãárå éðãàì eàa E:ìëà-øaLàééða eðlk £Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤ª¾̈§¥¬
éãár eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-LéàE ¦«¤−̈®̈§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−

:íéìbøîáéõøàä úåør-ék àì íäìà øîàiå §©§¦«©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤
:úBàøì íúàaâééãár øNr íéðL eøîàiåE ¨¤¬¦§«©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧

ïrðk õøàa ãçà-Léà éða eðçðà | íéçà©¦¯£©²§§¥¬¦«¤−̈§¤´¤§¨®©
:epðéà ãçàäå íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤−̈¥¤«

ãéíëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
øîàì:ízà íéìbøîåèäòøô éç eðçaz úàæa ¥−Ÿ§©§¦¬©¤«§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ

ïèwä íëéçà àBáa-íà ék äfî eàöz-íà¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ
:äpäæèíëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL ¥«¨¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼

íëzà úîàä íëéøác eðçaéå eøñàä ízàå§©¤Æ¥¨´§½§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®
:ízà íéìbøî ék äòøô éç àì-íàåæéóñàiå §¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ¦¬§©§¦−©¤«©¤«¡¬Ÿ

ìL øîLî-ìà íúà:íéîé úLçéíäìà øîàiå Ÿ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«©¸Ÿ¤£¥¤³

íéýìûä-úà eéçå eNr úàæ éLéìMä íBia óñBé¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®¤¨«¡Ÿ¦−
:àøé éðà£¦¬¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ` zegiy ihewl)

e‰¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kiÂ(ח מבאר (מב, ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְָֹ

ׁשּליט  ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ּׁשּיֹוסף ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחסידּות,

יֹוסף  נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ׁשמר מצרים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

מהמּולת  להתרחק נאלצּו זאת, לעּמת הּׁשבטים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּצּדיק.

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה, לּדבק ּכדי הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעֹולם

e‰e¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ּבדרּגת והבנה הּכרה להם היתה לא – ¿≈…ƒƒְְְֲֶַַַַָָָָָָָֹ

מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק להיֹות אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹוסף,

ְְִהתּבֹודדּות.

éùéîçèéúéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
ïBárø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬

:íëézaëáz ïèwä íëéçà-úàåeðîàéå éìà eàé ¨«¥¤«§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬
:ïë-eNriå eúeîú àìå íëéøáãàëLéà eøîàiå ¦§¥¤−§´Ÿ¨®©©«£¥«©«Ÿ§º¦´

ìáà åéçà-ìàøLà eðéçà-ìr eðçðà | íéîLà ¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼£¤̧
eðrîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø̈¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìráëïáeàø ïriå ©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ©©Á©Á§¥̧
øîàì | íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúàŸ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ
äpä Bîc-íâå ízrîL àìå ãìiá eàèçz-ìà©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−¦¥¬

:Løãðâëõéìnä ék óñBé rîL ék eòãé àì íäå ¦§¨«§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−
:íúðéaãëíäìà áLiå jáiå íäéìrî áqiå ¥«Ÿ¨«©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ

øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå íäìà øaãéå©§©¥´£¥¤½©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬Ÿ
:íäéðérì Búàäëíäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå Ÿ−§¥«¥¤«©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»

íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk áéLäìe øä¼§¨¦³©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²
:ïk íäì Nriå Cøcì äãöåëíøáL-úà eàNiå ¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«©¦§¬¤¦§−̈
:íMî eëìiå íäéøîç-ìræë-úà ãçàä çzôiå ©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«©¦§©̧¨«¤¹̈¤

Btñk-úà àøiå ïBìna Bøîçì àBtñî úúì BwN©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®©©§Æ¤©§½
:Bzçzîà éôa àeä-äpäåçëåéçà-ìà øîàiå §¦¥−§¦¬©§©§«©³Ÿ¤¤¤¨Æ

íaì àöiå ézçzîàá äpä íâå étñk áLeä©´©§¦½§©−¦¥´§©§©§¦®©¥¥´¦À̈
äNr úàf-äî øîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬

eðì íéýìû:èëäöøà íäéáà á÷ré-ìà eàáiå ¡Ÿ¦−¨«©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨
:øîàì íúà úøwä-ìk úà Bì eãébiå ïrðk§¨®©©©¦´½¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

ìeðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈



רעי iying - an - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøöîæðì äîéøöî eàa õøàä-ìëåøaL ¦§¨«¦§¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ
:õøàä-ìëa árøä ÷æç-ék óñBé-ìà¤¥®¦«¨©¬¨«¨−̈§¨¨¨«¤

áîàøîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷ré àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷réáäpä øîàiå ©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«©¾Ÿ¤¦¥´

änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék ézrîL̈©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLåâeãøiå §¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«©¥«§¬

ì äøNr óñBé-éçà:íéøönî øa øaLã-úàå £¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦§¤
ék åéçà-úà á÷ré çìL-àì óñBé éçà ïéîéða¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®¦´

:ïBñà epàø÷é-ït øîàäìàøNé éða eàáiå ¨©½¤¦§¨¤−¨«©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ìõøàa árøä äéä-ék íéàaä CBúa øaL ¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈§¤¬¤

:ïrðkåàeä õøàä-ìr èélMä àeä óñBéå §¨«©§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬
óñBé éçà eàáiå õøàä ír-ìëì øéaLnä©©§¦−§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½

:äöøà íétà Bì-eåçzLiåæ-úà óñBé àøiå ©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨©©¬§¥²¤
úBL÷ ízà øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯¦¨´¨À
ïrðk õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½¥¤¬¤§©−©

ì:ìëà-øaLçàì íäå åéçà-úà óñBé økiå ¦§¨«Ÿ¤©©¥¬¥−¤¤®̈§¥−¬Ÿ
:eäøkäèíìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå ¦¦ª«©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−

úBàøì ízà íéìbøî íäìà øîàiå íäì̈¤®©³Ÿ¤£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²
íúàa õøàä úåør-úà:éàì åéìà eøîàiå ¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ

éãárå éðãàì eàa E:ìëà-øaLàééða eðlk £Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤ª¾̈§¥¬
éãár eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-LéàE ¦«¤−̈®̈§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−

:íéìbøîáéõøàä úåør-ék àì íäìà øîàiå §©§¦«©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤
:úBàøì íúàaâééãár øNr íéðL eøîàiåE ¨¤¬¦§«©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧

ïrðk õøàa ãçà-Léà éða eðçðà | íéçà©¦¯£©²§§¥¬¦«¤−̈§¤´¤§¨®©
:epðéà ãçàäå íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤−̈¥¤«

ãéíëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
øîàì:ízà íéìbøîåèäòøô éç eðçaz úàæa ¥−Ÿ§©§¦¬©¤«§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ

ïèwä íëéçà àBáa-íà ék äfî eàöz-íà¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ
:äpäæèíëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL ¥«¨¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼

íëzà úîàä íëéøác eðçaéå eøñàä ízàå§©¤Æ¥¨´§½§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®
:ízà íéìbøî ék äòøô éç àì-íàåæéóñàiå §¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ¦¬§©§¦−©¤«©¤«¡¬Ÿ

ìL øîLî-ìà íúà:íéîé úLçéíäìà øîàiå Ÿ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«©¸Ÿ¤£¥¤³

íéýìûä-úà eéçå eNr úàæ éLéìMä íBia óñBé¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®¤¨«¡Ÿ¦−
:àøé éðà£¦¬¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ` zegiy ihewl)

e‰¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kiÂ(ח מבאר (מב, ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְָֹ

ׁשּליט  ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ּׁשּיֹוסף ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחסידּות,

יֹוסף  נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ׁשמר מצרים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

מהמּולת  להתרחק נאלצּו זאת, לעּמת הּׁשבטים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּצּדיק.

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה, לּדבק ּכדי הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעֹולם

e‰e¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ּבדרּגת והבנה הּכרה להם היתה לא – ¿≈…ƒƒְְְֲֶַַַַָָָָָָָֹ

מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק להיֹות אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹוסף,

ְְִהתּבֹודדּות.

éùéîçèéúéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
ïBárø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬

:íëézaëáz ïèwä íëéçà-úàåeðîàéå éìà eàé ¨«¥¤«§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬
:ïë-eNriå eúeîú àìå íëéøáãàëLéà eøîàiå ¦§¥¤−§´Ÿ¨®©©«£¥«©«Ÿ§º¦´

ìáà åéçà-ìàøLà eðéçà-ìr eðçðà | íéîLà ¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼£¤̧
eðrîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø̈¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìráëïáeàø ïriå ©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ©©Á©Á§¥̧
øîàì | íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúàŸ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ
äpä Bîc-íâå ízrîL àìå ãìiá eàèçz-ìà©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−¦¥¬

:Løãðâëõéìnä ék óñBé rîL ék eòãé àì íäå ¦§¨«§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−
:íúðéaãëíäìà áLiå jáiå íäéìrî áqiå ¥«Ÿ¨«©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ

øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå íäìà øaãéå©§©¥´£¥¤½©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬Ÿ
:íäéðérì Búàäëíäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå Ÿ−§¥«¥¤«©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»

íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk áéLäìe øä¼§¨¦³©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²
:ïk íäì Nriå Cøcì äãöåëíøáL-úà eàNiå ¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«©¦§¬¤¦§−̈
:íMî eëìiå íäéøîç-ìræë-úà ãçàä çzôiå ©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«©¦§©̧¨«¤¹̈¤

Btñk-úà àøiå ïBìna Bøîçì àBtñî úúì BwN©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®©©§Æ¤©§½
:Bzçzîà éôa àeä-äpäåçëåéçà-ìà øîàiå §¦¥−§¦¬©§©§«©³Ÿ¤¤¤¨Æ

íaì àöiå ézçzîàá äpä íâå étñk áLeä©´©§¦½§©−¦¥´§©§©§¦®©¥¥´¦À̈
äNr úàf-äî øîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬

eðì íéýìû:èëäöøà íäéáà á÷ré-ìà eàáiå ¡Ÿ¦−¨«©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨
:øîàì íúà úøwä-ìk úà Bì eãébiå ïrðk§¨®©©©¦´½¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

ìeðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈

iyy - bn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-úà íéìbøîkàìeðçðà íéðk åéìà øîàpå ¦§©§¦−¤¨¨«¤©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§
:íéìbøî eðééä àìáìíéçà eðçðà øNr-íéðL ¬Ÿ¨¦−§©§¦«§¥«¨¨¬£©²§©¦−

eðéáà-úà íBiä ïèwäå epðéà ãçàä eðéáà éða§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−
:ïrðk õøàaâìõøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå §¤¬¤§¨«©©´Ÿ¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤

eçépä ãçàä íëéçà ízà íéðë ék òãà úàæa§´Ÿ¥©½¦¬¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´
:eëìå eç÷ íëéza ïBárø-úàå ézàãìeàéáäå ¦¦½§¤©«£¬¨«¥¤−§¬¨¥«§Â¨¦Â

íéìbøî àì ék ärãàå éìà ïèwä íëéçà-úà¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ§©§¦Æ
íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

:eøçñz õøàä-úàåäìíäéwN íé÷éøî íä éäéå §¤¨−̈¤¦§¨«©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½
úBøøö-úà eàøiå BwNa Btñk-øBøö Léà-äpäå§¦¥¦¬§«©§−§©®©¦§º¤§Ÿ̄

:eàøéiå íäéáàå änä íäétñkåìíäìà øîàiå ©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−©¦¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ
ïBòîLå epðéà óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷ré©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³¥¤̧Æ§¦§´

:äðlë eéä éìr eçwz ïîéða-úàå epðéàæìøîàiå ¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬ª¨«¨©³Ÿ¤
-íà úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½¦

éìà epàéáà àìepáéLà éðàå éãé-ìr Búà äðz E ¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬
éìà:Eçìéða ãøé-àì øîàiå-ék íënrúî åéçà ¥¤«©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹

øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì àeäå§¯§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´
äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå dá-eëìz: ¥«§½̈§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨

âîà:õøàa ãák árøäåáelk øLàk éäéå §¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤©§¦À©«£¤³¦Æ
øîàiå íéøönî eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−¦¦§¨®¦©³Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

âLéàä eða ãrä ãrä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

ãäãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦®̈¥«§¾̈
:ìëà Eì äøaLðåäðéà-íàåãøð àì çlLî E §¦§§¨¬§−«Ÿ¤§¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®

ézìa éðô eàøú-àì eðéìà øîà Léàä-ék¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−
:íëzà íëéçàåøîàiåéì íúòøä äîì ìàøNé £¦¤¬¦§¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®

:çà íëì ãBòä Léàì ãébäìæìBàL eøîàiå §©¦´¨¦½©¬¨¤−¨«©«Ÿ§¿¨´
ãBòä øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL̈«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ©¸
ét-ìr Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð rBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úàçåéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå ¤£¦¤«©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À

àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà ørpä äçìL¦§¨¬©©²©¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ
:eðtè-íb äzà-íâ eðçðà-íb úeîðèéëðà ¨½©£©¬§©©−̈©©¥«¨«Ÿ¦Æ

éìà åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøràE ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³¥¤̧Æ
éðôì åézâväå:íéîiä-ìk Eì éúàèçå Eéék §¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«¦−

ä àìeì:íéîrô äæ eðáL äzr-ék eðäîäîú ¥´¦§©§®̈§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦
àéàBôà | ïk-íà íäéáà ìûøNé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»

eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNr úàǽŸ£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬
èìå úàëð Lác èrîe éøö èrî äçðî Léàì̈¦−¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ

:íéã÷Le íéðèaáéíëãéá eç÷ äðLî óñëå ¨§¦−§¥¦«§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®
eáéLz íëéúçzîà éôa áLenä óñkä-úàå§¤©¤¹¤©©̧§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´

:àeä äbLî éìeà íëãéáâéeç÷ íëéçà-úàå §¤§¤½©¬¦§¤−«§¤£¦¤−®̈
:Léàä-ìà eáeL eîe÷åãéíëì ïzé écL ìûå §−¬¤¨¦«§¥´©©À¦¥̧¨¤³

íëéçà-úà íëì çlLå Léàä éðôì íéîçø©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²¤£¦¤¬
:ézìëL ézìëL øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

åè-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤
íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì óñk¤²¤¨«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦

:óñBé éðôì eãîriå©©«©§−¦§¥¬¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr l zegiy ihewl)

ÌzÚÓL ‡ÏÂ „Ïia e‡ËÁz Ï‡ . . ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï‰¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆
כב) ׁשחטאּו(מב, מֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה היּתכן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוקׁשה,

את  להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומצּדיקים

ּבאה  ּכן "על הּׁשבטים ּדברי ׁשּמּסּיּום לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצערם.

לא  הּצרה, מחמת ׁשהתחרטּו נראה הּזאת" הּצרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלינּו

ראּובן, להם אמר לכן עצמֹו. החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּׁשּום

ּכׁשּלעצמֹו החטא ּבחמרת הּכרה מּתֹו לבֹוא צריכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשחרטה

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי -ְְִִֶֶַָָָ

éùùæèøLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìr©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©®̈§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäåæéNriå §¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦©©´©
-úà Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä̈¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤

:óñBé äúéa íéLðàäçéék íéLðàä eàøéiå ¨«£¨¦−¥¬¨¥«©¦«§´¨«£¨¦À¦´
áMä óñkä øác-ìr eøîàiå óñBé úéa eàáeä«§»¥´¥¼©«Ÿ§À©§©³©¤̧¤Æ©¨³
ììbúäì íéàáeî eðçðà älçza eðéúçzîàa§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§«¨¦®§¦§Ÿ¥³

rì eðúà úç÷ìå eðéìr ìtðúäìe eðéìríéãá ¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©Ÿ¨²©«£¨¦−



iriayערב - cn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eðéøîç-úàåèéúéa-ìr øLà Léàä-ìà eLbiå §¤£Ÿ¥«©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´
:úéaä çút åéìà eøaãéå óñBéëéa eøîàiå ¥®©§©§¬¥−̈¤¬©©¨«¦©«Ÿ§−¦´

ì älçza eðãøé ãøé éðãà:ìëà-øaLàëéäéå £Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤©§¦º
eðéúçzîà-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
Bì÷Lîa eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®

:eðãéa Búà áLpåáëeðãéá eðãøBä øçà óñëå ©¨¬¤Ÿ−§¨¥«§¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−
ìeðtñk íN-éî eðrãé àì ìëà-øaL ¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§¦¨¬©§¥−

:eðéúçzîàaâëeàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå §©§§Ÿ¥«©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈
ïBîèî íëì ïúð íëéáà éýìûå íëéäìà¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ
íäìà àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥®̈©¥¬£¥¤−

:ïBrîL-úàãëäúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå ¤¦§«©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨
àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå íéî-ïziå óñBé¥®©¦¤©̧¦Æ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−

:íäéøîçìäëóñBé àBa-ãr äçðnä-úà eðéëiå ©«£«Ÿ¥¤«©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−
:íçì eìëàé íL-ék eòîL ék íéøävaåëàáiå ©¨«¢®̈¦¦´¨«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤©¨³Ÿ

äúéaä óñBéíãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaäæëíäì ìàLiå ©®̈§¨©¦§©«£−¨«§¨©¦§©³¨¤Æ

ìøLà ï÷fä íëéáà íBìLä øîàiå íBìL §¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−£¤´
:éç epãBòä ízøîàçëîàiåEcárì íBìL eø £©§¤®©«¤−¨«©«Ÿ§À¨²§©§§¬

eãwiå éç epãBò eðéáàìáéúëåçúùéå §¨¦−¤´®̈©¦§−
éø÷:eåçzLiåèëïéîéða-úà àøiå åéðér àOiå ©¦§©«£«©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´

øLà ïèwä íëéçà äæä øîàiå Bnà-ïa åéçà̈¦»¤¦¼©ÀŸ¤£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬
ðçé íéýìû øîàiå éìà ízøîà:éða E £©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬¨§§−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡e‰ ÔÈlÁ(רש"י) »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«

והעּסּוק  עֹולמֹות, ׁשני הם (ּגׁשמּיּות) וחּלין - קדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻיהּודי

"ׁשׁשת  הּצּוּוי את מקּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. הּוא ּגנאי חל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבעניני

עצמֹו את מׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹימים

לדרּגת  החּלין את מעלה הּוא :להפ אּלא "חּלין", ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻלמּצב

על ׁשּנעׂשּו ‰L„w''חּלין ˙¯‰Ëמעׂשי "ּכל ידי על - וזאת . ֲִֶַַֻ»√««…∆ְְֲֵֶַַָֹ

ׁשמים". לׁשם ְְִִֵַָיהיּו

éòéáùìåéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì Lwáéå©§©¥−¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

àì:íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

áìíéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º
íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà íéìëàä̈«Ÿ§¦³¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À
àåä äárBú-ék íçì íéøárä-úà ìëàì¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−

:íéøöîìâìBúøëák øëaä åéðôì eáLiå §¦§¨«¦©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½
-ìà Léà íéLðàä eäîúiå Búørök øérväå§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤

:eärøãìáøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå ¥¥«©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤
ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða úàNî©§©¯¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬

:Bnr eøkLiåãîàBúéa-ìr øLà-úà åöéå ©¦§§−¦«©§©º¤£¤´©¥»
øLàk ìëà íéLðàä úçzîà-úà àlî øîàì¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬
:Bzçzîà éôa Léà-óñk íéNå úàN ïeìëeé«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬©§©§«

áéôa íéNz óñkä réáb éréáb-úàåúçzîà §¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
øLà óñBé øáãk Nriå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬

:øacâänä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä ¦¥«©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨
:íäéøîçåãe÷éçøä àì øérä-úà eàöé íä ©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼

éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr øLàì øîà óñBéå§¥³¨©Æ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´
änì íäìà zøîàå ízâOäå íéLðàä̈«£¨¦®§¦©§¨Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨

:äáBè úçz ärø ízîlLäøLà äæ àBìä ¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«£´¤À£¤̧
íúòøä Ba Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−

:íúéNr øLàå-úà íäìà øaãéå íâOiå £¤¬£¦¤«©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤
:älàä íéøácäæéðãà øaãé änì åéìà eøîàiå ©§¨¦−¨¥«¤©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½

éãárì äìéìç älàä íéøáckøáck úBNrî E ©§¨¦−¨¥®¤¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬
:äfäçeðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïä ©¤«¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½

éìà eðáéLäéàå ïrðk õøàî Eúéaî áðâð C ¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´
éðãà:áäæ Bà óñk EèBzà àöné øLà £Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«£¤̧¦¨¥¬¦²

éãárî:íéãárì éðãàì äéäð eðçðà-íâå úîå E ¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬©«Ÿ¦−©«£¨¦«
éàöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzr-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³

:íi÷ð eéäz ízàå ãár él-äéäé Bzààéeøäîéå ¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«©§©«£À
Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬

:Bzçzîàáéälk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå ©§©§«©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®
:ïîéða úçzîàa réábä àöniåâéeòø÷iå ©¦¨¥Æ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«©¦§§−

:äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léà ñîriå íúìîN¦§Ÿ®̈©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨
ãéepãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´



רעג iriay - cn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eðéøîç-úàåèéúéa-ìr øLà Léàä-ìà eLbiå §¤£Ÿ¥«©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´
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eðéúçzîà-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
Bì÷Lîa eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®

:eðãéa Búà áLpåáëeðãéá eðãøBä øçà óñëå ©¨¬¤Ÿ−§¨¥«§¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−
ìeðtñk íN-éî eðrãé àì ìëà-øaL ¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§¦¨¬©§¥−

:eðéúçzîàaâëeàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå §©§§Ÿ¥«©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈
ïBîèî íëì ïúð íëéáà éýìûå íëéäìà¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ
íäìà àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥®̈©¥¬£¥¤−

:ïBrîL-úàãëäúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå ¤¦§«©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨
àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå íéî-ïziå óñBé¥®©¦¤©̧¦Æ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−

:íäéøîçìäëóñBé àBa-ãr äçðnä-úà eðéëiå ©«£«Ÿ¥¤«©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−
:íçì eìëàé íL-ék eòîL ék íéøävaåëàáiå ©¨«¢®̈¦¦´¨«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤©¨³Ÿ

äúéaä óñBéíãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaäæëíäì ìàLiå ©®̈§¨©¦§©«£−¨«§¨©¦§©³¨¤Æ

ìøLà ï÷fä íëéáà íBìLä øîàiå íBìL §¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−£¤´
:éç epãBòä ízøîàçëîàiåEcárì íBìL eø £©§¤®©«¤−¨«©«Ÿ§À¨²§©§§¬

eãwiå éç epãBò eðéáàìáéúëåçúùéå §¨¦−¤´®̈©¦§−
éø÷:eåçzLiåèëïéîéða-úà àøiå åéðér àOiå ©¦§©«£«©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´

øLà ïèwä íëéçà äæä øîàiå Bnà-ïa åéçà̈¦»¤¦¼©ÀŸ¤£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬
ðçé íéýìû øîàiå éìà ízøîà:éða E £©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬¨§§−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡e‰ ÔÈlÁ(רש"י) »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«

והעּסּוק  עֹולמֹות, ׁשני הם (ּגׁשמּיּות) וחּלין - קדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻיהּודי

"ׁשׁשת  הּצּוּוי את מקּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. הּוא ּגנאי חל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבעניני

עצמֹו את מׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹימים

לדרּגת  החּלין את מעלה הּוא :להפ אּלא "חּלין", ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻלמּצב

על ׁשּנעׂשּו ‰L„w''חּלין ˙¯‰Ëמעׂשי "ּכל ידי על - וזאת . ֲִֶַַֻ»√««…∆ְְֲֵֶַַָֹ

ׁשמים". לׁשם ְְִִֵַָיהיּו

éòéáùìåéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì Lwáéå©§©¥−¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

àì:íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

áìíéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º
íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà íéìëàä̈«Ÿ§¦³¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À
àåä äárBú-ék íçì íéøárä-úà ìëàì¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−

:íéøöîìâìBúøëák øëaä åéðôì eáLiå §¦§¨«¦©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½
-ìà Léà íéLðàä eäîúiå Búørök øérväå§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤

:eärøãìáøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå ¥¥«©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤
ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða úàNî©§©¯¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬
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ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe(טז Èa˙(מג, Ô‰Ï Ú¯t Y Á·Ë Á·Ë ¿…«∆«¿»≈¿…«∆«¿«»∆≈
Ì‰ÈÙa ‰Lp‰ „Èb ÏË Y ÔÎ‰ .‰ËÈÁM‰(א צא, יֹוסף (חולין «¿ƒ»»≈…ƒ«»∆ƒ¿≈∆ֵ

היה  לא הּוא אֹורחים. ּבהכנסת ּפרק אֹותנּו מלּמד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּדיק

זאת  ּובכל ּכׁשרּות, מּטעמי מּסעּודתֹו, יאכלּו אחיו אם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבטּוח

ּכ מיחדת. ּכׁשרה סעּודה עבּורם להכין ּכחֹו ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהׁשּתּדל

ּכל  את לאֹורח לסּפק ּכדי מאמץ ּכל ולעׂשֹות לטרח ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיׁש

זה. מּמאמץ יהנה אכן אם ספק ּכׁשּיׁש אפילּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָצרכיו,

.ïîéñ ãáò éì äéäé .äéöîà .å"äé÷æçé ,íé÷åñô å"î÷ ñññ

.'dninz dxez' it lr (*

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy
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ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì õ÷î úøèôä

â ÷øô à íéëìîá

åèàBáiå íBìç äpäå äîìL õ÷iå©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¦¥´£®©¨¸
ãîòiå íéìLeøé|éðôì|Nòiå úBìò ìòiå éðãà-úéøa ïBøà §«¨©¹¦©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ©©©́

:åéãáò-ìëì äzLî Nòiå íéîìLæèíéLð íézL äðàáz æà §¨¦½©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬
:åéðôì äðãîòzå Cìnä-ìà úBðææéäMàä øîàzåéa úçàä Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨§¨¨«©¹Ÿ¤¨«¦¨³¨«©©Æ¦´

:úéaa dnò ãìàå ãçà úéáa úáLé úàfä äMàäå éðà éðãà£Ÿ¦½£¦Æ§¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ§©´¦¤¨®¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦
çéeðçðàå úàfä äMàä-íb ãìzå ézãìì éLéìMä íBia éäéå©§¦º©³©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§

:úéaa eðçðà-íézL éúìeæ úéaa eðzà øæ-ïéà åcçéèéúîiå ©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§©¨«¦©¨²¨
:åéìò äáëL øLà äìéì úàfä äMàä-ïaëCBúa í÷zå ¤¨«¦¨¬©−Ÿ¨®§¨£¤¬¨«§−̈¨¨«©Á̈¨Á§¸

eäáékLzå äðLé Eúîàå éìöàî éða-úà çwzå äìélä©©¹§¨©¦©¯¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ§¥½̈©©§¦¥−
:é÷éçá äáékLä únä dða-úàå d÷éçaàëø÷aa í÷àå §¥®̈§¤§¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«¨«¨ª¬©²Ÿ¤

äéä-àì äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå úî-äpäå éða-úà ÷éðéäì§¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®¨«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ¨¨¬
:ézãìé øLà éðááëéçä éða éë àì úøçàä äMàä øîàzå §¦−£¤¬¨¨«§¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ

ðáeða éë àì úøîà úàæå únä Cäðøaãzå éçä éðáe únä C §¥´©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨
:Cìnä éðôìâëðáe éçä éða-äæ úøîà úàæ Cìnä øîàiåC ¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤´ŸŸ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´

ða éë àì úøîà úàæå únä:éçä éðáe únä Cãëøîàiå ©¥®§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬¤¨«©¬Ÿ¤

`xenl iy
(åèäpäå äîìL õ÷iå©¦©§ŸŸ§¦¥

,íBìçíi÷úäL äàø õé÷äLk £§¤¥¦¨¨¤¦§©¥

.äøúé äîëç 'ä Bì ïúpL ,BîBìç£¤¨©¨§¨§¥¨

,äðàáz æà (æè.eàa æà ¨¨Ÿ¨¨¨

mixn zxhr
åèäîìL õ÷iåòãé õé÷äLkíBìç äpäåéàeáðãîòiå íéìLeøé àBáiå|éðôì|íéîìL Nòiå úBìò ìòiå éðãà-úéøa ïBøà'äì äãBz úúì ©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¤¥¦¨©§¦¥´£®§¦©¨¸§«¨©¹¦©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ©©©́§¨¦½¨¥¨©

Cøaúé:åéãáò-ìëì äzLî Nòiåæè:åéðôì äðãîòzå Cìnä-ìà úBðæ íéLð íézL äðàáz æààlî ék epnî øøaúiL ètLî åéðôì 'ä äø÷ä ¦§¨¥©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨§¨¨«¦§¨§¨¨¦§¨¤¦§¨¥¦¤¦¦¥

:úîà ïBéfçäå BúìàL 'äæééðãà éa úçàä äMàä øîàzåéøác ïéæàz:úéaa dnò ãìàå ãçà úéáa úáLé úàfä äMàäå éðàçééäéå §¥¨§©¦¨¡¤©¹Ÿ¤¨«¦¨³¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½©£¦§¨©£¦Æ§¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ§©´¦¤®̈¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦©§¦º
úéaa eðçðà-íézL éúìeæ úéaa eðzà øæ-ïéà åcçé eðçðàå úàfä äMàä-íb ãìzå ézãìì éLéìMä íBiaøúéa óà eðúìeæ Léà Ba øc àì ©³©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§©¨«¦Ÿ¨¦¨¥©§¤¤

íéøãçä:èéäMàä-ïa úîiå ©£¨¦©¨²̈¤¨«¦¨¬
åéìò äáëL øLà äìéì úàfä©−Ÿ®̈§¨£¤¬¨«§−̈¨¨«
éãé ìò äéä íà ék ,úîe åéìò äñéîòäå§¤¡¦¨¨¨¥¦¦¨¨©§¥

ïa úBòãBé úBø÷áîä íéLpä eéä ,éìBç¦¨©¨¦©§©§§¤

àeä éî:ëäìélä CBúa í÷zå ¦©Á̈¨Á§¸©©¹§¨
Eúîàå éìöàî éða-úà çwzå©¦©¯¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ
-úàå d÷éça eäáékLzå äðLé§¥½̈©©§¦¥−§¥®̈§¤

é÷éçá äáékLä únä dðaàìå §¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«§Ÿ

øáca ézLbøä:àëø÷aa í÷àå ¦§©§¦©¨¨¨«¨ª¬©²Ÿ¤
úî-äpäå éða-úà ÷éðéäì§¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®
-àì äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå̈«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ

ézãìé øLà éðá äéäìLíéîé äL ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦§¨¨¦

ãìBð àeä únä äfL äøékäå ,íãB÷¤§¦¦¨¤¤©¥©

ïa ïî äzò ãìBpä økeé øákL äzò©¨¤§¨©©¨©¨¦¤

ìLíéîé äL:áëäMàä øîàzå §¨¨¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧
ðáe éçä éða éë àì úøçàäC ¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´
ða éë àì úøîà úàæå únäC ©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬

éðôì äðøaãzå éçä éðáe únä©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨¦§¥¬
Cìnäíòt ìëáe ,íéîòt änk eøac ©¤«¤¦§©¨§¨¦§¨©©

ða úòáBzä äîéc÷ä,éçä éðáe únä C ¦§¦¨©©©§¥©¥§¦©©

÷ø àeä dúnâî øwòL ìékNä äfî¦¤¦§¦¤¦©§©¨¨©

äéäé àì dzøáçì íb dì íbL: ¤©¨©©£¤§¨Ÿ¦§¤

âëúøîà úàæ Cìnä øîàiå©´Ÿ¤©¤½¤´ŸŸ¤½¤
ðáe éçä éða-äæúàæå únä C ¤§¦¬©©−§¥´©¥®§³Ÿ

ða éë àì úøîàéðáe únä C Ÿ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬
:éçäða äéøác óBñaL ïåékúnä C ¤¨«¥¨¤§§¨¤¨§¥©¥

àéäM äî àeä äfL øàBáî ,éçä éðáì¦§¦©©§¨¤¤©¤¦

øøáìe ,dzøáç ïa únä äéäiL ,äöBø¨¤¦§¤©¥¤£¤§¨§¨¥

øç éì-eç÷ Cìnäéðôì áøçä eàéáiå á ©¤−¤§¦´¨®¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬
:Cìnääëãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiå ©¤«¤©Ÿ́¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤
ì éçäúçàì éöçä-úà eðúe íéðL ©©−¦§¨®¦§³¤©«£¦Æ§©©½

:úçàì éöçä-úàååëäMàä øîàzå §¤©«£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨«¦¨Á
øîàzå dða-ìò äéîçø eøîëð-ék Cìnä-ìà éçä dða-øLà|dì-eðz éðãà éa £¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ

:eøæb äéäé àì Cì-íâ éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìà úîäå éçä ãeìiä-úàæë ¤©¨´©©½§¨¥−©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ
:Bnà àéä eäúéîú àì úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz øîàiå Cìnä ïòiåçëeòîLiå ©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«©¦§§´

úîëç-ék eàø ék Cìnä éðtî eàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë̈¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«¨§©¯
:ètLî úBùòì Baø÷a íéäìàãà:ìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéå ¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«

`xenl iy
,eøæb (äëì eëúç.íéðL ¦§¦§¦§©¦

,eøîëð (åë.eînçúäCìî (à ¦§§¦§©§¤¤
,ìàøNé ìk ìòeàøLk ©¨¦§¨¥§¤¨

.Búeëìîa ílk eçîN ,Búîëça§¨§¨¨§ª¨§©§

mixn zxhr
äîìL Cìnä øîà úàæãëøç éì-eç÷ Cìnä øîàiå:Cìnä éðôì áøçä eàéáiå áäëì éçä ãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiåeðúe íéðL Ÿ¨©©¤¤§ŸŸ©¬Ÿ¤©¤−¤§¦´®̈¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§®̈¦§³

:úçàì éöçä-úàå úçàì éöçä-úàåëeøîëð-ék Cìnä-ìà éçä dða-øLà äMàä øîàzåeînçúðøîàzå dða-ìò äéîçø|éðãà éa ¤©«£¦Æ§©©½§¤©«£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨«¦¨Á£¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´¦§©§©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À
:eøæb äéäé àì Cì-íâ éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìà úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðzæëéçä ãeìiä-úà dì-eðz øîàiå Cìnä ïòiå §¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−©§¦ª®§Ÿ́Ÿ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½

Bnà àéä eäúéîú àì úîäååéìò úîçønL ïåék:çëeàø ék Cìnä éðtî eàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë eòîLiå §¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«¥¨¤§©¤¤¨¨©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½
Baø÷a íéäìà úîëç-ék¦«¨§©¯¡Ÿ¦²§¦§−

ètLî úBùòìáìa øLà úòãì ©«£¬Ÿ¦§¨«¨©©£¤§¥

ïéc-ìòaä:àäîìL Cìnä éäéå ©©©¦©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ
ìàøNé-ìk-ìò Cìîíãà äéä àì ¤−¤©¨¦§¨¥«Ÿ¨¨¨¨

úîëç Ba eàøL ïåék Búeëìîa ÷t÷ôî§©§¥§©§¥¨¤¨¨§©

ètLî úBNòì Baø÷a íéäìà: ¡Ÿ¦§¦§©£¦§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§



רעו

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék EcáraèéìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãár-úà¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«
ëíéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−

åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå ïè÷̈¨®§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬
:Báäà(éåì)àëéãár-ìà øîàzåéìà eäãøBä E £¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®

:åéìr éðér äîéNàåáë-àì éðãà-ìà øîàpå §¨¦¬¨¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ
åéáà-úà áærå åéáà-úà áærì ørpä ìëeé©¬©©−©©«£Ÿ́¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−

:úîåâëøîàzåéãár-ìàíëéçà ãøé àì-íà E ¨¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà ïèwäãëéäéå ©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ

éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecár-ìà eðéìr ék¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà(ìàøùé)äëeðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå £Ÿ¦«©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬

:ìëà-èrîåëLé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå §©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á
úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà̈¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ

:eðzà epðéà ïèwä eðéçàå Léàä éðtæëøîàiå §¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤
íéðL ék ízrãé ízà eðéìà éáà Ecár©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦

:ézLà él-äãìéçëøîàå ézàî ãçàä àöiå ¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾
:äpä-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©¥«¨

èëïBñà eäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäåìäzrå §«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨§©À̈

BLôðå eðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®§©§−
:BLôðá äøeL÷(ìåçá ë"ò) §¨¬§©§«

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

ב"ה, ט' טבת, ה'תשי"א

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מא' ומב' חנוכה, אשר בו שואל תקנה ותשובה על אשמיו וחטאיו.

והנה תנאי ראשון בתקנה ותשובה הוא חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא שלא 

ישוב לכסלה עוד. ומכאן ולהבא הנה יקבע לו בתור תקנה ותשובה שיעורים באמירת אותיות התורה 

תהלים וזוהר. כמובן כל זה הוא נוסף על השיעורים הרגילים שכל אחד ואחד מישראל צריך לקחתם 

עליו בלי נדר.

ילדי  על  להשפיע  והעיקר  וברכו,  קדושה  רבא,  שמי'  יהא  אמן  באמירת  בזהירות  ישתדל  כן 

ישראל לקרבם לאהבת השם יתברך, לאהבת תורתו הקדושה ולאהבת ישראל שכל אחד ואחד מהם 

הוא בן להשם אלקינו.

ובטח יודיעני מה שעושה בכל זה.

כן יודיעני אם לומד בהישיבה.

בברכה לתשובה כראוי ולהצלחה בלימודים,

מנחם שניאורסאהן
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לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:316:358:258:289:019:049:549:5712:0512:0816:3916:4217:0817:1016:2117:21באר שבע )ח(

6:346:388:258:289:029:059:549:5712:0412:0716:3816:4017:0417:0616:0717:17חיפה )ח(
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7:578:029:059:089:5610:0010:3910:4212:3012:3316:0216:0416:4316:4515:4517:00אוקראינה, ז'יטומיר )ח(
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7:177:218:528:559:349:3710:2210:2512:2512:2816:3216:3417:0517:0716:1617:20טורקיה, איסטנבול )ח(

7:337:369:149:179:549:5710:4410:4712:4912:5217:0617:0817:3817:4016:5017:52יוון, אתונה )ח(

7:427:479:019:059:499:5210:3310:3712:2912:3216:1516:1716:5316:5515:5917:09מולדובה, קישינב )ח(



רעח

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.
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7:017:049:119:149:449:4710:4110:4413:0013:0317:5918:0218:2518:2717:4418:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:364:407:267:298:308:339:509:5313:0613:0920:1820:2020:5821:0120:0221:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:466:498:458:489:209:2310:1410:1712:2812:3117:1017:1317:3817:4016:5417:51נפאל, קטמנדו )ח(

7:277:319:059:089:469:4910:3510:3812:3812:4116:5016:5117:2217:2416:3117:36סין, בייג'ין )ח(

6:577:009:259:289:569:5910:5811:0113:2913:3219:0019:0319:2419:2718:4519:37סינגפור, סינגפור )ח(

7:387:428:378:419:329:3610:1310:1612:0012:0315:2315:2416:0716:0815:0616:24פולין, ורשא )ח(

5:385:418:168:188:488:519:549:5712:3512:3818:2818:3118:5218:5618:1219:05פרו, לימה )ח(

8:148:189:369:4010:2210:2611:0811:1113:0513:0816:5616:5817:3317:3516:4017:49צרפת, ליאון )ח(

8:368:419:499:5210:3910:4211:2211:2513:1513:1816:5616:5717:3317:3516:3717:50צרפת, פריז )ח(

5:555:588:208:238:518:549:529:5512:2112:2417:4617:4918:1018:1317:3118:23קולומביה, בוגוטה )ח(

7:437:479:119:159:559:5910:4210:4612:4212:4516:4416:4617:1617:1816:2417:31קנדה, טורונטו )ח(

7:267:318:508:539:369:3910:2110:2512:1912:2216:1216:1416:4716:4915:5417:03קנדה, מונטריאול )ח(

6:456:488:328:359:109:1410:0110:0512:1012:1316:3516:3717:0517:0716:1917:19קפריסין, לרנקה )ח(

9:129:1710:0010:0410:5911:0311:3811:4113:2113:2316:2916:3017:1617:1816:1117:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:528:579:359:3810:3610:4011:1311:1712:5412:5716:0016:0116:4616:4715:3917:05רוסיה, מוסקבה )ח(

8:008:049:189:2110:0610:0910:5010:5412:4512:4816:3116:3317:0917:1116:1417:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:058:099:239:2610:1110:1410:5510:5912:5012:5316:4016:4217:1317:1516:1817:29שוויץ, ציריך )ח(

6:336:368:498:529:219:2410:1910:2212:4212:4517:5217:5518:1718:2017:3618:29תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רעט

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים

   
: מברכי הנרות הדלקת לפני 

            
            

: ומברכי  מוסיפי השנה ) הראשונה   בפע  כשמדליקי (או  הראשו בערב 

          
: אומרי הנרות הדלקת לאחר

          
            

            
          

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים

   
: מברכי הנרות הדלקת לפני 

            
            

: ומברכי  מוסיפי השנה ) הראשונה   בפע  כשמדליקי (או  הראשו בערב 

          
: אומרי הנרות הדלקת לאחר

          
            

            
          

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

קודם השינה וקודם קריאת־שמע שעל המיטה תקרא איזה שורות בזיכרונות כ"ק מורי וחמי אדמו"ר, אם באידיש או באנגלית מה 
שנקל לפני' יותר.

ממכתב ג' כסלו, תשי"ב



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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