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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

... במענה לשאלותיו מאז: א( בלקו"ת בהביאור דולא תשבית באות ד': יש בתורה דברים שלא 

נתנו להתלבש למטה בחכ' ושכל כלל וכמו יוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר כו' - למה תפס דוקא 

דבר זה.

- י"ל דזהו אותו הענין ממש, דויקנהו )קנין שהתורה מעידה על תקפו( פוטיפר ליוסף ובכ"ז לא 

נתלבש יוסף שם כלל ולא בלבלוהו עניני מצרים כלל )ראה תו"ח ס"פ ויחי(.

באו  כגיגית  הר  עליהם  שכפה  שע"י  סע"ד(:  )צח,  השני  לבסומי  איניש  חייב  ד"ה  בתו"א  ב( 

להקדמת נעשה לנשמע, ובמדרש תנחומא ובתוס' )שבת פח, רע"א( מוכח דהקדמת נעשה לנשמע הי' 

קודם כפיית ההר.

מדרשות חלוקות הן. וכמש"כ בתו"א כן הוא במדרש תהלים א, ד. ובמכילתא דרשב"י.



ד

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





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ויבוא משה בתוך הענן גוה "מאמר ד'   

ה   ..............  ה"כתש'ה ראשון-ח אדר"מבה, פרשת משפטים שבת

)ד  ראשון- ח אדר"מבה, משפטיםפרשת בת ששיחת 

בי  ...........................................................  ה"כתש'ה

)ה זי  ....................  הדרן על מסכתות ברכות ומועד קטן

)ו  פ 'ליל ויום בשבט ו ף"כ ,פ יתרו"שמשיחות '

כז  ................................  ב"תשנ'ה ב שבט"משפטים כ

)ז ח אדר א"מבה, שבט ך"ז, משפטיםפ "משיחות ש' 

לט  ...........................................................  ב"תשנ'ה

)ח ח אדר א"מבה, ך שבט"ז, פ משפטים"ת שמשיח '

נ .....................  ד ספר זכרון תפארת משה יצחק"עב "תשנ'ה

)ט בנ  ....................  זטכרך  פרשת משפטיםשיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

נו  .....................................  ל "שניאורסאהן זצלוי יצחק ' ר

)יא  נז  .................  פרשת משפטים –ילקוט גאולה ומשיח

)יב נח  ............  פרשת משפטים לשבועיומי חומש  ישיעור

)יג  צ  ...................  פרשת משפטיםלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

אצ  ......................................  פרשת משפטיםלשבוע  

)טו  בק  ..............  פרשת משפטיםלשבוע " היום יום"לוח

)טז הק  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – חק  .............  פרשת משפטיםלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  עגק   ...........  פרשת משפטיםלשבוע פרק אחד ליום

)יט – קצז  ...............  פרשת משפטיםלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

דר  .....................................................  בפרק  איכה, חפרק  הרמיי

)כא  מציעאבבא מסכת  –משניות  

ור  ...........................................................ביאור קהתי

)כב  יגר  ........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כג  עם ביאורים חוליןמסכת  

ידר  .....................................................  זסעד דף  סאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מדר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה ציצית/נטילת ידייםת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו כי תקנה עבד עבריה "ד אור תורה  

מחר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

נגר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כח דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

נגר  ................................................  "דקצמח צ"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

נדר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נהר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא קונטרסים –ם מאמריספר ה  

נזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה  

נחר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

סר  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד סבר  ........................................חומש לקריאה בציבור

סטר  ......................  קודש-למנחת שבתקריאה התורה )לה

)לו  רע  ..........................  פרשת משפטיםלשבוע לוח זמנים

)לז  עאר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות



ה

   
  



(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡iÂ'ג ֹו הענן ּבת ֹו ענן 1מ ׁשה  ר ׁש"י: ּופיר ׁש , «»…ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ה ּקּב"ה  ל ֹו וע ׂשה  ה ּוא , ע ׁשן ּכמין ְְִֶַָָָָָָזה 

ה ּגמרא  מ ּדברי וה ּוא  ּבת ֹוכ ֹו. ׁשביל  ְְְְְְִִִֵֶַָָֹלמ ׁשה 

לה ּלן 2ּב'יֹומא ' ונאמר  ,"ּבת ֹו" ּכאן נאמר  , ְְְְֱֱֶֶַַַָָָ

ּבּיּבׁשה  ה ּים  ּבת ֹו יׂשראל  ּבני וּיבא ּו ,"3"ּבת ֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

ח ֹומה  להם  וה ּמים  ּדכתיב  ׁשביל , - לה ּלן ,3מה  ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

וה ּנה  ׁשביל . - ּכאן זה 4אף  (ׁש"ענן הע ׁשן ענין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לא  אבל  הא ׁש, ֿ ידי על  ּבא  ה ּוא ") ע ׁשן ְְֲִֵֵַָָָָָֹּכמין

ׂשֹורף  הא ׁש ּכא ׁשר  ֿ אם  ּכי לב ּדּה, הא ׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמ ּצד 

ֿ זה  לפני ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּדבר , איזה  5ּומכ ּלה  ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה ּנה  ההר , ּברא ׁש אכלת  ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּומראה 

יֹוצא  ּבא ׁש, ה ּנׂשרף  ה ּדבר  וכליֹון ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמ ּׂשריפת 

ּכתיב  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן אמנם , ע ׁשן 6הע ׁשן. סיני והר  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

(א ׁש ג ֹו' ּבא ׁש הוי' עליו ירד  א ׁשר  מ ּפני ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכל ֹו

מו"ח  כ "ק  ׁשמד ּיק  ּוכפי א ֹוכלת ), א ׁש ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹסתם ,

אף 7אדמ ֹו"ר  הע ׁשן, ס ּבת  ה ּוא  ּבעצמ ֹו ׁשהא ׁש מ ׁשמע , ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ׁשּמּסגנֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשמבאר  (ּוכפי עצמ ֹו מהא ׁש ולא  ה ּנׂשרף  מה ּדבר  הע ׁשן נע ׂשה  ,8ׁשּבאמת  ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלמ ּטה  לא ׁש ׁשּלמעלה  א ׁש ּבין חל ּוק  אין זה  ּבהר 9ׁשּבענין הרי ולכא ֹורה , ,( ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ע ׁש יהיה  ׁשּמּׂשריפתן וע ׂשבים  ּדׁשאים  א ֹו אילנֹות  היּו לא  סיני סיני הר  ּכי ן, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ע ׁשן  ׁשּיעלה  ּבׂשריפה  ּכלים  אינם  והאבנים  אבנים , ׁשל  הר  ּומ ֹוסיף 10ה ּוא  .8 ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהט ּביע  ה ּטבע  ֿ ּפי על  הלא  ּבא ׁש", ה ' עליו ירד  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלד ּיק 

ּגׁשמי  ּדבר  יׁשנֹו ֿ ּכן ֿ אם  (א ּלא  על ּיה  ה ּוא  הא ׁש טבע  ה ּנה  ּבּנבראים , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָה ּקּב"ה 

למ ּטה  ונׁשאר  הא ׁש נאחז ּומבאר 11ׁשּבֹו טבע ֹו.  הפ ּכאן היה  מה  ּומ ּפני ,( ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנברא 12ּבזה  הע ֹולם  ּדבריאת  ה ּכּונה  ּפנימיּות  נת ּגּלה  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ּדה ּנה  , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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ו    

ּבאר ּבעה  ה ּקּב"ה  ׁשהט ּביע  ה ּטבע  ֿ ּפי ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעל 

ֿ ּפי  על  א ׁשר  ֿ מד ּבר , ֿ חי  ֿ צ ֹומח  ּובד ֹומם  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַה ּיס ֹוד ֹות 

ל ׁשּנֹות  האדם  עב ֹודת  היא  זאת  ה ּנה  ְֲִִֵַַַָָָָֹה ּתֹורה 

ל ׁשב ּתֹו מכ ֹון לע ׂשֹותם  הע ֹולם  וטבע  ְְְְֲִִֶַַָָָָטבע ֹו

ה ּמתחיל   ית ּבר וה ּוא  , ּבׁשינּוי 13ית ּבר לה ֹור ֹות  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

היֹות ֹו עם  סיני, הר  ה ּנה  ולכן, ה ּבריאה . ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָטבע 

להיֹות  ּבׂשריפה  ה ּכּליֹון ּבֹו ׁשּי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאבנים ,

מ ּפני  טבע ֹו,  הפ ּכל ֹו" "ע ׁשן זאת  ּבכל  ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻע ׁשן,

ּבטבע  טבע ֹו  היפ ּבא ׁש", הוי' עליו ירד  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"א ׁשר 

ׁשּבמ ּתןֿ ה ּטעם  מה ּו להבין צרי  א ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהעל ּיה .

סתם , ּבא ׁש" הוי' עליו ירד  "א ׁשר  ּכתיב  ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָּתֹורה 

צרי וגם  אכלת ". "ּכא ׁש נאמר  ּבפר ׁשתנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיל ּו

נת ּפר ׁש לא  ׁשּבפר ׁשתנּו ה ּטעם  מה ּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהבין,

ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ׁשּנת ּפר ׁש (ּכמ ֹו הע ׁשן ענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּכת ּוב 

("וּיבא  הענן ענין ֿ אם  ּכי ּכל ֹו"), ע ׁשן סיני ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ"והר 

ׁש"ענן  מפר ׁש ׁשר ׁש"י א ּלא  הענן"), ּבת ֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמ ׁשה 

ה ּוא ". ע ׁשן ּכמין ְִֶָָזה 

הע ׁשן ÔeÈÂב ) ענין ּכלל ּות  ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּבא ׁש ּדבר  מ ּׂשריפת  ׁשּכא ׁשר 14ה ּבא  , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּגׁשמי  ּדבר  איזה  עם  מתאחד  כ ּו' ּדק  ׁשה ּוא  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהא ׁש

מה ּדבר  ע ׁשן נע ׂשה  אזי הא ׁש, ּכמ ֹו ּדק  ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ה ּנ חלקי ה ּמּמׁשי מהפסיד ּות  וה ּוא  ּבא ׁש, ׂשרף  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים  ה ּנה  ׁשּלכן ה ּנׂשרף , ׁשּבּדבר  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחמר ּיּות 

מהר , נׂשרפים  הם  הרי הח ֹומר  ק ּלי ׁשהם  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּגׁשמ ּיים 

ּדברים  אבל  ּדק . ה ּוא  מהם  ה ּיֹוצא  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוהע ׁשן

ּבהם  ׁשּגם  היֹות  עם  וגס , עב  ח ֹומר  ּבעלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמ ּיים 

מהפסדם  ה ּיֹוצא  הע ׁשן ה ּנה  לכ ּלֹותם , הא ׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָא ֹוחז

עבה  מציא ּות  ּבעל  ה ּוא  ׁשּגם  עב , ע ׁשן ְִֶַַַָָָָָה ּוא 

ּכּמה  עד  (ּומת ּבּטא ) נּכר  ׁשּבע ׁשן ונמצא , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוג ּסה .

ּגיל ּוי  לידי ּבא  זה  וענין ּגס , ה ּוא  ה ּדבר  ְְִִִֵֶֶַַָָָָח ֹומר 

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן מ ּובן ּומ ּזה  ה ּדבר . ְְִִֵֶֶַַָָָּבכליֹון

ּדלמ ּטה  ה ּדברים  וכליֹון ּבביט ּול  ְְְְְְִִִִִַַָָָּבר ּוחנּיּות ,
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˙B„BÒi‰ ‰Úa‡a ‰"aw‰ ÚÈaË‰L הנבראים מורכבים מהם ∆ƒ¿ƒ««»»¿«¿»»«¿

ֿ עפר  ֿ מים ֿ רוח אש ŒÏÚהגשמיים L‡ ,a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„e¿≈≈««¿«≈¬∆«
Ì„‡‰ ˙„BÚ ‡È‰ ˙‡Ê ‰p‰ ‰Bz‰ Èt היהודי של  השליחות ƒ«»ƒ≈…ƒ¬«»»»

הזה  BÚËבעולם ˙BpLÏ עצמו האדם של  האישיות והנטיות התכונות את ¿«ƒ¿
ÌÏBÚ‰ ÚËÂ ההנהגה אופי  את ¿∆«»»

הטבע בדרך  העולם «¬»Ì˙BNÚÏשל 
,Ca˙È BzLÏ ÔBÎÓ שהאדם »¿ƒ¿ƒ¿»≈

לגילוי  ראויים כלים יהיו  והעולם

בגלוי  השכינה והשראת ¿e‰Â‡אלוקות
Ca˙È בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿»≈

ÏÈÁ˙n‰13 עשיית של  זה בעניין  ««¿ƒ
מציאות  הוא עצמו  שמצד  העולם

האלוקי , האור  על  המסתירה גשמית

אלוקות לגילוי  ראוי  ¿BB‰Ï˙למקום
‰‡Èa‰ ÚË ÈeÈLa כך ידי  על  ¿ƒ∆««¿ƒ»

(מעת  בעולם פועל  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

מהטבע  שלמעלה באופן  .לעת)
ÌÚ ,ÈÈÒ ‰ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«ƒ«ƒ

ÌÈ‡ B˙BÈ‰ שורפת האש שאין  ¡¬»ƒ
אותם, Baומכלה CiL BÈ‡Â¿≈«»

ÔLÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÙÈNa ÔBÈlk‰«ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
הייתה  סיני  הר  שעל  האש הטבע ובדרך 

עשן , ללא להיות Ê‡˙צריכה ÏÎa¿»…
סיני  ‰CÙהר  "BÏk ÔLÚ"»«À≈∆

ÂÈÏÚ „È L‡" ÈtÓ ,BÚËƒ¿ƒ¿≈¬∆»«»»
,"L‡a 'ÈÂ‰,תורה במתן  וכאן , ¬»»»≈

למעלה, מלמטה ירדה ∆≈‰CÙÈהאש
‰iÏÚ‰ ÚËa ˘‡‰ Ï˘ BÚËƒ¿¿∆«»¬ƒ»
שהחל  להורות כדי  למטה, מלמעלה

להשלים  הכוח לאדם ניתן  תורה ממתן 

לגילוי  ולגרום הבריאה כוונת את

בעולם. אלוקות

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ««««
‰BzŒÔzÓaL מתואר שהוא כפי  ∆¿««»

יתרו  È„בפרשת L‡" È˙k¿ƒ¬∆»«
Ì˙Ò "L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ מבלי »»¬»»»≈¿»

האש  של  פעולתה היתה מה לפרט

e˙LÙaשירדה, eÏÈ‡Â פרשת ¿ƒ¿»»»≈
‡ÏÎ˙"משפטים L‡k" Ó‡∆¡«¿≈…∆∆

שורפת? שהאש ומפורש

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ««««
e˙LÙaLמשפטים Ï‡פרשת  ∆¿»»»≈…

e˙ka Lt˙ עצמה בתורה ƒ¿»≈«»

‰BzŒÔzÓa Lt˙pL BÓk) ÔLÚ‰ ÔÈÚ יתרו "‰Âבפרשת ƒ¿«∆»»¿∆ƒ¿»≈¿««»¿«
Ì‡ŒÈk ,("BÏk ÔLÚ ÈÈÒ הוא משפטים פרשת בפרשתנו , שמפורש מה ƒ«»«Àƒƒ

LÙÓ È"LL ‡l‡ ,("ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡iÂ") ÔÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»«»……∆¿∆»»∆»∆«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÚ"L בתורה ‰e‡"האמור  ÔLÚ ÔÈÓk? ∆»»∆¿ƒ»»

e‡a ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ (¿»¿«¿ƒ≈
‡a‰ ÔLÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«∆»»«»

L‡a c ˙ÙÈOÓ14, ƒ¿≈«»»»≈
'eÎ ˜c ‡e‰L L‡‰ L‡kL∆«¬∆»≈∆«
האש  בעולם אחרים לדברים יחסית

וכאשר  ומגושם גס פחות דבר  היא

יחסית העדינה ÌÚהאש „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ
ÈÓLb c ‰ÊÈ‡ למשל עצים כמו  ≈∆»»«¿ƒ

ÈÊ‡ ,L‡‰ BÓk ˜c BÈ‡L∆≈«¿»≈¬«
ÈLnn‰ c‰Ó ÔLÚ ‰NÚ«¬∆»»≈«»»««»ƒ

המוחשי  L‡a,הגשמי  ÛNp‰«ƒ¿»»≈
˙e„ÈÒÙ‰Ó ‡e‰Â אבדןÈ˜ÏÁ ¿≈∆¿≈∆¿≈

˙eiÓÁ‰ גשמיים המרכיבים היותר  «»¿ƒ
ÔÎlLורוחניים  ,ÛNp‰ caL∆«»»«ƒ¿»∆»≈

Ì‰L ÌÈiÓLb ÌÈc ‰p‰ƒ≈¿»ƒ«¿ƒƒ∆≈
ÓBÁ‰ Èl˜ כל וגסים עבים ואינם «≈«∆

ÙNכך  Ì‰ È‰,‰Ó ÌÈ ¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈
.˜c ‡e‰ Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰Â¿∆»»«≈≈∆«
ÈÏÚa ÌÈiÓLb ÌÈc Ï‡¬»¿»ƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ ,Ò‚Â Ú ÓBÁ∆»¿«ƒ¡∆«
Ì˙BlÎÏ L‡‰ ÊÁB‡ Ì‰a»∆≈»≈¿«»

נשרפים, הם גם דבר  של  ≈p‰ƒ‰ובסופו 
‡e‰ Ì„ÒÙ‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰∆»»«≈≈∆¿≈»

Ú ÔLÚ, יותר ‰e‡וסמיך  ÌbL »»»∆«
עבים  חומרים מכיליון  שנוצר  העשן 

Ú‰וגסים, ˙e‡ÈˆÓ ÏÚa««¿ƒ»»
ÔLÚaL ,‡ˆÓÂ .‰q‚Â שיוצא ¿«»¿ƒ¿»∆∆»»
דבר  שריפת בעת «kƒמהאש

ÓBÁ ‰nk „Ú (‡ha˙Óe)ƒ¿«≈««»∆
‡a ‰Ê ÔÈÚÂ ,Òb ‡e‰ c‰«»»«¿ƒ¿»∆»
c‰ ÔBÈÏÎa ÈeÏÈb È„ÈÏƒ≈ƒ¿ƒ¿«»»
הפרטים  בשני  מתגלה הוא שבה בצורה

שבה  המהירות מידת – האמורים

אם  העשן  של  וצורתו  הכיליון  מתרחש

עבה.הוא  או  דק

Ìb ‡e‰ ÔkL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈«
ÔBÈÏÎÂ ÏeËÈa ,˙eiÁea¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
באלוקות  ולהיכלל  להתעלות השאיפה

של  המציאות ואבדן  כיליון  כדי  עד 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ז      

ׁשה ּוא  ע ׁש"ן ּבפיר ּוׁש ה ּיד ּוע  ּובהק ּדים  ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹלאלק ּות .

ּבספרי  (ּכמבאר  ונפ ׁש' ׁשנה  'ע ֹולם  ֿ ּתיב ֹות  ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹרא ׁשי

יצירה ' ל 'ספר  הראב "ד  ּובפיר ּוׁש ),15ה ּקּבלה , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה  ('ע ֹולם  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכלל ּות  על  ְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּמֹורה 

על ּיה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשה ּוא  ּכפי ֿ ידי 16ונפ ׁש') על  , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ

הוי' עליו ירד  א ׁשר  ("מ ּפני ׁשּלמעלה  הא ׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגיל ּוי

הע ֹולם , יׁשּות  ונכלה  נאכל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבא ׁש"),

(והינּו, לאלק ּות  וה ּכּליֹון ה ּביט ּול  ּבֹו ְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹונע ׂשה 

למ ּטה , מ ּלמעלה  ה ּגיל ּוי על  מ ֹורה  הא ׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשענין

הע ֹולמ ֹות  על ּית  על  מ ֹורה  הע ׁשן ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָואיל ּו

על ּיתם , לאחרי אפיל ּו ׁשּלכן למעלה , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמ ּלמ ּטה 

ּבע ׁשן  ּכמ ֹו ועכר ּורית , עפר ּורית  ׁשל  ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָנׁשאר 

ענין  היה  ֿ ּתֹורה  ׁשּבמ ּתן ה ּטעם  וזה ּו ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָה ּגׁשמי).

הר  ה ּוא  סיני ׁשהר  (ּכּנ"ל  מ ּדֹומם  (ּגם ) ע ׁשן ִִֵֶֶַַַַַַָָׁשל 

ה ּוא  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ׁשה ּתכלית  ּדכיון אבנים ), ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשל 

העלאה  ה ּנה  הה ׁשּתל ׁשל ּות , ּכלל ּות  את  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעל ֹות 

ׁשּזה ּו ּתח ּתֹונה , הכי מה ּדר ּגא  להתחיל  צריכה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזֹו

ה ּיד ּוע  ּכּמׁשל  ה ּדֹומם , ּבית 17ענין ּכתלי מהג ּבהת  ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּצריכים  ליווע "ר , ה ּנקרא  ההג ּבהה  ּכלי ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעל 

להג ּביּה ואז להתחיל  ּדוקא , ה ּתח ּתֹונה  מה ּקֹורה  ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמּנּו, העליֹונים  ּגם  יּוג ּבה ּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ ּמילא 

מג ּביּה היה  לא  ה ּכֹותל , מאמצע  מתחיל  היה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאם 

ה ּתח ּתֹונֹות . ה ּקֹור ֹות  ְֶַַַאת 

ה ּפס ּוקים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג ) ּבין החל ּוק  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֵַַָ

סיני  "והר  ה ּפס ּוק  ּדה ּנה , ְְִִֵַַַַַָה ּנ"ל .

וכיון  ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ה ּזמן א ֹוד ֹות  קאי ּכל ֹו" ְְְֵֵַַַַַָָָָֻע ׁשן

מ ּלמעלה   ּבדר אלק ּות  ּגיל ּוי היה  ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבמ ּתןּֿתֹורה 

עליו  ירד  א ׁשר  "מ ּפני ה ּפס ּוק  ּוכהמ ׁש) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלמ ּטה 

למעלה  מ ּצד  היה  ׁשה ּגיל ּוי הינּו, ּבא ׁש", ),18הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

מזּוּכ ׁשאינֹו וחמרי ּגׁשמי עדין היה  ,19והע ֹולם  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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תתטז).15) (ע ' עשן סיני  והר ד"ה יתרו תתכא 16)אוה"ת ע ' ואילך. תתכג (ע ' שלאח "ז בד"ה וכן שם. אוה"ת בארוכה ראה

ועוד. תרס "ב . הנ"ל ד"ה א.17)ואילך). ד, בראשית תו"א ההמשך )18ראה ובסוף  שם. תרס "ב  סיני  והר ד"ה גם ראה

שם. ובכ"מ .19)(דתרס "ב ) ואילך. תתקל ע ' ח "ב  תער"ב  המשך ראה

    
˙e˜Ï‡Ï ‰hÓÏc ÌÈc‰ בדומה דרגות חילוקי  יש זה בעניין  שגם «¿»ƒƒ¿«»∆¡…

האמורות  הדרגות ומבאר לחילוקי  שממשיך  כפי  העשן , לגבי  .לעיל 
ÌÏBÚ' ˙BÈzŒÈL‡ ‡e‰L Ô"LÚ LeÈÙa Úe„i‰ ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ«»«¿≈»»∆»≈≈»

'LÙÂ ‰L הזמן המקום, – מציאות המגדירים הדברים שלושת שהם »»¿∆∆
ÈÙÒaוהאדם  ‡Ók)«¿…»¿ƒ¿≈

„"‡‰ LeÈÙe ,‰Ïaw‰««»»¿≈»«¬»
'‰ÈˆÈ ÙÒ'Ï15ÏÚ ‰BnL ,( ¿≈∆¿ƒ»∆∆«

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של  ¿»«ƒ¿«¿¿
ממדריגה  ונמשך  היורד  האלוקי 

LÙÂ')למדריגה  ‰L ÌÏBÚ')»»»¿∆∆
‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk16 ¿ƒ∆¿∆∆¬ƒ»

למעלה, ÈeÏÈbמלמטה È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
של  למטה מלמעלה ≈«‰‡Lוהמשכה

„È L‡ ÈtÓ") ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈¬∆»«
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,("L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ»»¬»»»≈∆«¿≈

‰Ê האלוקות והמשכת מגילוי  כתוצאה ∆
ÌÏBÚ‰ ˙eLÈ ‰ÏÎÂ ÏÎ‡∆¡«¿ƒ¿»≈»»
בפני  ומציאות 'יש' הוא שבהרגשתו 

‰ÏeËÈaעצמה, Ba ‰NÚÂ¿«¬»«ƒ
ÔBÈlk‰Â להתבטל הרצון והשאיפה ¿«ƒ»

L‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«¿∆ƒ¿«»≈
ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰BÓ האור של  ∆««ƒ

eÏÈ‡Âהאלוקי  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
˙iÏÚ ÏÚ ‰BÓ ÔLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»∆«¬ƒ«

hÓlÓ‰התעלות  ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ התעלות שזו  כיון  ¿«¿»∆»≈

והמגושמים  הנחותים העולמות של 

עצמם  ÈÁ‡Ïמצד  eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¬≈
ÏL ÔÈÚ ‡L ,Ì˙iÏÚ¬ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»∆

˙ÈeÎÚÂ ˙ÈeÙÚ זה ואין  «¿ƒ¿«¿ƒ
מושלם, ‰ÈÓLbזיכוך  ÔLÚa BÓk¿∆»»««¿ƒ

מהאש, ועולה ומיתמר  בא אמנם שהוא

דבר  משריפת נוצרת שהאש כיוון  אבל 

היסודות  ארבעת מכל  שמורכב

יש האמורים, העפר , יסוד  זה ובכלל 

ועכרורית' 'עפרורית הגשמי  ).בעשן 
ÌÚh‰ e‰ÊÂ העניינים פנימיות לפי  ¿∆«««

ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰BzŒÔzÓaL∆¿««»»»ƒ¿»∆
Ï"pk) ÌÓBcÓ (Ìb) ÔLÚ»»«ƒ≈««
ÏL ‰ ‡e‰ ÈÈÒ ‰L∆«ƒ««∆

(ÌÈ‡ הנחות החלק שהוא ¬»ƒ

התעלה, הוא  וגם ‰e‡שבבריאה ‰BzŒÔzÓc ˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿ƒ¿««»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï,נחותות הכי  הדרגות גם כולל  ¿«¬∆¿»«ƒ¿«¿¿

,‰BzÁz ÈÎ‰ ‡bc‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ ‰‡ÏÚ‰ ‰p‰ƒ≈«¬»»¿ƒ»¿«¿ƒ≈««¿»¬ƒ«¿»
ÌÓBc‰ ÔÈÚ e‰fL של טבע פי  על  שלא פעולה הייתה תורה במתן  ולכן  ∆∆ƒ¿««≈

לכך  ביטוי  לתת אבנים, משריפת עשן 

שבבריאה  תחתון  הכי  החלק שגם

‰Úe„iמתעלה, ÏLnk17 בתורת «»»«»«
˜Ó˙ÂÈהחסידות  ÈÏ˙k ˙‰a‚‰≈«¿»«»¿≈

‰‰a‚‰‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ˙Èa«ƒ«¿≈¿ƒ««¿»»
,"ÚÂÂÈÏ ‡˜p‰,מנוף «ƒ¿»ƒ∆

dÈa‚‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰BzÁz‰ ‰Bw‰Ó הבית של  ≈«»««¿»

Ìb e‰a‚eÈ ‡ÏÈnÓ Ê‡Â ,‡˜Âc«¿»¿»ƒ≈»¿¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,epnÓ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ∆«∆≈
ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ Ì‡ Ôk≈ƒ»»«¿ƒ≈∆¿«
˙‡ dÈa‚Ó ‰È‰ ‡Ï ,Ï˙Bk‰«∆…»»«¿ƒ«∆

˙BBzÁz‰ ˙BBw‰ אם וגם «««¿
לא  התחתון  החלק מוגבה, היה האמצע

בנמשל , גם וכך  בעקבותיו , עולה היה

נעלים  בחלקים הייתה ההתעלות אם

צומח), ואפילו  חי  (מדבר , הבריאה של 

היה  לא (דומם) הנחות החלק אזי 

התחילה  ההעלאה ולכן  מתעלה,

(דומם). סיני  הר  של  מהאבנים

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈
˜eÏÁ‰ ההבדלÌÈ˜eÒt‰ ÔÈa «ƒ≈«¿ƒ

‰Â" ˜eÒt‰ ,‰p‰c .Ï"p‰««¿ƒ≈«»¿«
È‡˜ "BÏk ÔLÚ ÈÈÒ מכוון ƒ«»«À»≈

,‰BzŒÔzÓc ÔÓf‰ ˙B„B‡«¿«¿««»
‰È‰ ‰BzŒÔzÓaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»»»
‰ÏÚÓlÓ C„a ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈbƒ¡…¿∆∆ƒ¿«¿»
˜eÒt‰ CLÓ‰Îe) ‰hÓÏ¿«»¿∆¿≈«»
'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „È L‡ ÈtÓ"ƒ¿≈¬∆»«»»¬»»

,"L‡a אל ירד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש »≈
למטה מלמעלה ¿»‰eÈ,ההר 

„vÓ ‰È‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ»»ƒ«
‰ÏÚÓÏ18‰È‰ ÌÏBÚ‰Â ,( ¿«¿»¿»»»»

BÈ‡L ÈÓÁÂ ÈÓLb ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ∆≈
CkeÊÓ19, בחסידות כמבואר  ¿»

מלמעלה  אלוקות התגלות יש שכאשר 

התגלות  של  יתרון  בכך  יש למטה
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ח    

וכליֹון  ּביט ּול  אז ּפעל  זה  אלק ּות  ּגיל ּוי ְְֱִִִִֵֶַָָֹה ּנה 

ׁשריּבּוי  ּכל ֹו", ע ׁשן סיני ׁש"הר  ּבא ֹופן ְִִֶֶֶַַַָָָֻהע ֹולם 

ּדק  היה  לא  הע ֹולם  ׁשחמר ּיּות  מ ֹורה  הע ׁשן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוג ֹודל 

"מ ּפני  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש .ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּומזּוּכ

מפרט  ואינֹו (סתם , ּבא ׁש" הוי' עליו ירד  ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָָא ׁשר 

נע ׂשה  ׁשהע ׁשן מ ׁשמע  זה  ׁשּמּלׁשֹון ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"אכלת "),

(ּכּנ"ל  ה ּנׂשרף  ּדבר  מ ּכליֹון ולא  עצמ ֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמהא ׁש

היה  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן הע ֹולם  מ ּצב  ּכי א ), ְְִִִַַַַַָָָָָסעיף 

נׂשרף  להיֹות  ּגם  רא ּוי ׁשאינֹו עד  ּכ ֿ ּכל  ְְִִֵֶַַַַָָָּגס 

ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּדֹומם  (ּבד ּוגמת  א ׁש ֿ ידי על  ),20ונכלה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

ההר  לכליֹון ּכ ֿ ּכל  ׁשּי הע ׁשן אין .21ולכן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָ

ג ֹו' ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ּומראה  ה ּפס ּוק  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֵֵֵֵֶַַַָמה 

לאחרי  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ׁשּלאחרי ה ּזמן א ֹוד ֹות  ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָקאי

ּבע ֹולם , ּפעל  ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן וההזּדּככ ּות  ְְְִִֶַַַַַַָָָָה ּביט ּול 

.ּכ ֿ ּכל  ּבג ּסּות  הע ֹולם  מציא ּות  היתה  לא  ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשאז

ּכיון  אכלת ", ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  נאמר  ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולכן

ונׂשרף  נאכל  ׁשּיהא  ורא ּוי יֹותר  ּדק  ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנע ׂשה 

ּבד ּיּוק  לה ֹוסיף  [ויׁש ׁשּלמעלה . הא ׁש ֿ ידי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָעל 

אכלת  ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  ה ּכת ּוב  ְְְְֵֵֶֶַַָֹל ׁשֹון

והינּו, ההר ", להיֹות ּברא ׁש צריכה  ׁשּתחלה  ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ

לרא ׁש ועד  ּבהר , וע ֹולה  מתל ּקט  העפר  ׁשּכלל ּות  עצמם , מ ּצד  ה ּנבראים  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל ּית 

מלמעלה , א ֹור ' ה 'ּגיל ּוי ֿ ידי ׁשעל  וההעלאה  ה ּביט ּול  נע ׂשה  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָההר ,
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לומר 20) שייך ולא האש, ממהות לגמרי  הערך בריחוק  הוא כי  באש, בטבעו כלה אינו שדומם הפנימי  טעם גם שזהו וי "ל

(ס "א  לעיל שנתבאר במה לומר יש אולי  ועפ "ז וכו'. לצומח  בנוגע  שאומרים כמו לאש, טבעו והיפך בניגוד שהוא זה גם

הכליון  בו שייך ואינו אבנים, היותו עם סיני , ש"הר מ "ת, בעת שנעשה הבריאה טבע  שינוי  בענין תש"ח ) סיני  והר מסד"ה -

מזה, דמוכח  העליה", בטבע  טבעו היפך באש, הוי ' עליו ירד אשר מפני  טבעו, היפך כולו עשן בכ"ז עשן, להיות בשריפה

כי - האש טבע  שינוי  הבריאה, טבע  בשינוי  ענין לעוד צריך כ"א האש, ירידת שיפעול מספיק  הי ' לא ההר טבע  דשינוי 

תו"ח  ראה - מדבר בחי ' הוא דאש ומדבר, דומם (דוגמת האש ממהות הערך בריחוק  הוא מהותו עצם מצד שהדומם מכיון

האש, טבע  שינוי  גם להיות צריך הכליון, ענין בו שנתחדש לאחר גם לכן, ועוד), קטו ע ' ריש תרס "ו המשך ג. יט , בראשית

הנפש  לחבר לעשות המפליא כח  צ "ל כו', הוי ' שם בציור והם להנפש בטלים הגוף  שאברי  היות שעם והגוף , הנפש דוגמת

דירידת  ובכ"מ , (ס "ו) שם אחרי  בד"ה המבואר (וע "ד) ע "פ  י "ל או ובכ"מ ). בתחלתו. תרמ "ט  אחרי ֿמות (ד"ה הגוף  עם

(ראה  בו נוסף  דבר ה"ז טבעו, היפך הוא בו שנעשה הכליון ענין ש(בנדו"ד) ומכיון הכלים, שורש מעלת מצד היא האור

ביטול  זה אין כי  הגבול), (כח  הכלי  שרש עי "ז מתגלה אין לכן נסים), סוגי  ב ' ע "ד - 242 ע ' חי "ח  ,89 ע ' ח "ו לקו"ש

ואכ"מ . חידוש. היא האש ירידת ולכן הוא, ענינו מצד דומם 21)הכלי  בחי ' לענין שם, תרס "ב  סיני  והר מד"ה ולהעיר

האש. ע "י  עולה שאינו שבדומם

    
ואילו  בבריאה שינוי  תפעל  לא שההתגלות יתכן  אבל  ונעלית, גבוהה ממדריגה

האדם  אמנם למעלה מלמטה התעלות בדרך  היא לאלוקות ההתקרבות כאשר 

ההתעלות  אבל  באלוקות ביותר  גבוהות לדרגות להגיע יכולים לא והעולם

ההתגלות  ידי  על  בהם הנפעל  מהזיכוך  יותר  עוד  אותם מזככת עצמם מצד 

Ê‰מלמעלה, ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰p‰ƒ≈ƒ¡…∆
הר  על  הוא ברוך  הקדוש ירידת של 

‡Êסיני  ÏÚt תורה מתן  בעת »«»
Â ÏeËÈaÔÙB‡a ÌÏBÚ‰ ÔBÈÏÎ ƒ¿ƒ¿»»¿∆

,"BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ‰"L∆«ƒ«»«À
ÔLÚ‰ Ï„B‚Â ÈeaÈL ככתוב ∆ƒ¿∆∆»»
כולו ", "עשן  היה ההר  ∆BÓ‰שכל 

˜c ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙eiÓÁL∆»¿ƒ»»…»»«
CkeÊÓe' אכילתו' ולכן  ועבה גס אלא ¿»

רב. בעשן  כרוכים ו 'שריפתו '

Ìb e‰fL ÓBÏ LÈÂ לדיוק הטעם ¿≈«∆∆«
בתחילת  כנזכר  האמור , בפסוק נוסף

"ÈtÓהמאמר , e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿≈
"L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „È L‡¬∆»«»»¬»»»≈
"˙ÏÎ‡" ËÙÓ BÈ‡Â ,Ì˙Ò)¿»¿≈¿»≈…∆∆
הנזכר  האחר  בפסוק שנאמר  כמו 

Ê‰לעיל  ÔBLlnL סתם ), "אש" ∆ƒ»∆
L‡‰Ó ‰NÚ ÔLÚ‰L ÚÓLÓ«¿«∆∆»»«¬»≈»≈
c ÔBÈÏkÓ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿…ƒƒ¿»»
,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÛNp‰«ƒ¿»««¿ƒ
הוא  העניין  פנימיות פי  על  לכך  והטעם

ŒÔzÓ ÔÓÊa ÌÏBÚ‰ vÓ Èkƒ««»»ƒ¿«««
Òb ‰È‰ ‰Bz ומגושם חומרי  »»»«

Ìb Èe‡ BÈ‡L „Ú CkŒÏk»««∆≈»«
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÎÂ ÛN ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆«¿≈
ÌÓBc‰ ˙Ó‚e„a) L‡≈¿¿««≈

BËeLÙk20 הנחות הסוג  שהוא ƒ¿

בבריאה  ‰‰ביותר  ÔBÈÏÎÏ CkŒÏk CiL ÔLÚ‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,(21 ¿»≈≈∆»»«»»»¿ƒ¿»»
האש. ידי  על  ומזכך  מתברר  הוא אין  שעה באותה העולם חומריות בגלל  כי 

˜eÒt‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó''B‚ L‡k '‰ „Bk ‰‡Óe'È‡˜ מכוון «∆≈≈«»«¿≈¿¿≈»≈
ÏeËÈa‰ ÈÁ‡Ï ,‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL ÔÓf‰ ˙B„B‡ לאלוקות «¿«∆¿«¬≈««»¿«¬≈«ƒ

˙eÎkcÊ‰‰Â העידוןŒÔznL ¿«ƒ¿«¿∆««
Ê‡L ,ÌÏBÚa ÏÚt ‰Bz כבר »»«»»∆»

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿ƒ»»
Ó‡ ÔÎÏÂ .CkŒÏk ˙eq‚a¿«»«¿»≈∆¡«
L‡k '‰ „Bk ‰‡Óe"«¿≈¿¿≈

‰NÚpL ÔÂÈk ,"˙ÏÎ‡ העולם …∆∆≈»∆«¬»
˜c מעודן‡‰iL Èe‡Â ˙BÈ «≈¿»∆¿≈

ÛNÂ ÏÎ‡ ומזדכך מתעלה היינו  ∆¡»¿ƒ¿»
.‰ÏÚÓlL L‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«¿»

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿ƒ¿
'‰ „Bk ‰‡Óe" e˙k‰«»«¿≈¿
,"‰‰ L‡a ˙ÏÎ‡ L‡k¿≈…∆∆¿…»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙iÏÚוהתעלות ‰ÌÈ‡pזיכוך  ¬ƒ««ƒ¿»ƒ
ÙÚ‰ ˙eÏÏkL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆¿»∆»»

ËwÏ˙Ó נאסף‰a ‰ÏBÚÂ, עצמו ƒ¿«≈¿∆»»
CkŒÁ‡Â ,‰‰ L‡Ï „ÚÂ¿«¿…»»¿««»
ההר , לראש הגיע שהעפר  אחרי 

שנשלמה  לאחר  – העניין  ובפנימיות

מצד  התחתון  העולם של  ההתעלות

בו NÚ‰עצמו  ונוסף נפעל  «¬∆
ÏeËÈa‰לאלוקות‰‡ÏÚ‰‰Â «ƒ¿««¬»»

והזיכוך  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההתעלות
e‰fL ,‰ÏÚÓÏÓ 'B‡ ÈeÏÈb'‰«ƒƒ¿«¿»∆∆
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ט      

אכלת "], ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ּד"מראה  ענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּזה ּו

א ּלא  מ ּמׁש, ע ׁשן ׁשל  ענין ּגרם  ׁשּלא  זאת , ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹוע ֹוד 

ֿ אם  ּכי ע ׁשן ּבׁשם  ּבּתֹורה  נקרא  לא  ּדּקּות ֹו ְְְִִִֵַַָָָָֹלר ֹוב 

ענן  ּבת ֹו22ּבׁשם  מ ׁשה  "וּיבא  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מ ּמּטה  ועל ּיה  ּכּליֹון על  מ ֹורה  אינֹו ׁשענן ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהענן",

.23למעלה  ְְַָ

ÌÓ‡ ׁשּכת ּוב (ּכמ ֹו ה ּוא " ע ׁשן "ּכמין זה  ענן »¿»ְְִֶֶָָָָָ

ר ׁש"י  ׁשל 24ּבפיר ּוׁש יינּה ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶַָ

ּגיל ּוי 25ּתֹורה  אינֹו זה  ענן ׁשל  ׁשענינֹו ּדכיון ,( ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבּפס ּוקים  ׁשּנזּכר  הענן (ּכמ ֹו מ ּלמעלה  ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹאלק ּות 

ּכב ֹוד  מ "מראה  ׁשּבא  ענן ה ּוא  א ּלא  ֿ זה ), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפני

ּביט ּול  ּפֹועל  ׁשאלק ּות  ּכפי הינּו אכלת ", ּכא ׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַֹֹה '

ּבֹו ׁשּגם  ה ּוא " ע ׁשן "ּכמין לכן הע ֹולם , ְְִִִֵֶַָָָָָּבמציא ּות 

ׁשּבאה  ועכר ּורית , עפר ּורית  ע ׁשן, ׁשל  ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׁש

ּדענין  ּדהמכון ּבזה , והענין הח ֹומר . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמ ּכליֹון

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  מהע ֹולם  לע ׂשֹות  ה ּוא  ְֲִִֵֵַַָָָָָה ּתֹורה 

מ ׁשה 26ּבתח ּתֹונים   ה ּוצר ׁשּבֹו זה , ענן לכן , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולהביאם  (וּתֹורה ) ה ּלּוח ֹות  את  לק ּבל  ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלבא 

מ ּלמעלה  ּגל ּוי ׁשּזה ּו ה ּוא ", ע ׁשן "ּכמין ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמ ּטה ,

א ּלא  ּדה ּנבראים , הח ֹומר  ּוביט ּול  ּכּליֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל 

ׁשּפעל  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ה ּגיל ּוי לאחרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּלהיֹות ֹו

לא  לכן הע ֹולם , ּבח ֹומר  ּכללי ּוביט ּול  ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהזּדּככ ּות 

ּדמ ּתןֿ ה ּגיל ּוי ּבתחלת  ּכמ ֹו (ּכל ֹו), ע ׁשן ְְְֲִִִַַַַַָָָֻנע ׂשה 

ע ׁשן". "ּכמין רק  א ּלא  ְִֶַָָָָּתֹורה ,

מי ÔÈÚ‰Âד ) יׁש ּדה ּנה , האדם , ּבעב ֹודת  ּבזה  ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ול ּדברים  לי מה  ְְִִֵֶַַָׁשּטֹוען,

הרי  ּבירידה ,  צ ֹור יׁש אם  וגם  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָה ּתח ּתֹונים ,

א ֹו חי ּבמדרגת  ׁשהם  לענינים  הירידה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמס ּפיקה 

עם  ּגם  ּולהתע ּסק  לירד  לא  אבל  צ ֹומח , ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאפיל ּו

נראה  ׁשּלא  ּביֹותר  חמרית  מציא ּות  ּדהינּו, ה ּדֹומם , ּבס ּוג  ׁשהם  הע ֹולם  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעניני

טבע ֹו) (מ ּצד  ה ּוא  ה ּנה  הוי', א ׁש מאיר  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו ועד  ּכלל , ח ּיּות  ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה
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(22.14 שבהערה התו"א א.23)לשון טז, שרה חיי  תו"א נתבאר 24)וראה - מקרא של פשוטו ע "פ  בפירש"י  הביאור

וש"נ. .(262 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת י  סעיף  שבהתוועדות בשיחה שבט .25)בארוכה כט  יום" "היום ראה

פל"ו.26) תניא ראה

    
"˙ÏÎ‡ L‡k '‰ „Bk ‰‡Ó"c ÔÈÚ על הנפעל  והזיכוך  הבירור  ƒ¿»¿«¿≈¿¿≈…∆∆

אלוקות  גילוי  ידי  שעל  הזיכוך  – העניין  ובפנימיות מלמעלה, הבאה האש ידי 

למטה  Ìbמלמעלה ‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ ÔLÚהאש], ÏL ÔÈÚ ¿…∆…»«ƒ¿»∆»»
B˙ewc BÏ ‡l‡ ,LnÓ כללות (ואת ההר  את לברר  נועד  הוא שהרי  «»∆»¿«

במתן  התעדן  שכבר  לאחר  העולם)

ÌLaתורה ‰Bza ‡˜ ‡Ï…ƒ¿»«»¿≈
ÔÚ ÌLa Ì‡ŒÈk ÔLÚ22, »»ƒƒ¿≈»»

‰LÓ ‡iÂ" Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡««»……∆
BÈ‡ ÔÚL ,"ÔÚ‰ CB˙a¿∆»»∆»»≈
‰hnÓ ‰iÏÚÂ ÔBÈlk ÏÚ ‰BÓ∆«ƒ»«¬ƒ»ƒ«»

‰ÏÚÓÏ23 בבירור צורך  אין  כבר  כי  ¿«¿»
לעיל . כמבואר  זו , בדרך  וזיכוך 

ÔLÚ ÔÈÓk" ‰Ê ÔÚ ÌÓ‡»¿»»»∆¿ƒ»»
LeÈÙa e˙kL BÓk) "‡e‰¿∆»¿≈

È"L24ÏL dÈÈ ‡e‰L «ƒ∆≈»∆
‰Bz25 של עניינים בתוכו  וכולל  »

'נכנס  והרי  יין  בחינת התורה, פנימיות

סוד ' יצא ÏLיין  BÈÚL ÔÂÈÎc ,(¿≈»∆ƒ¿»∆
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb BÈ‡ ‰Ê ÔÚ»»∆≈ƒ¡…

‰ÏÚÓlÓ חודר ואינו  נעלה שנשאר  ƒ¿«¿»
kÊpLלמטה ÔÚ‰ BÓk)¿∆»»∆ƒ¿«

‡l‡ ,(‰ÊŒÈÙlL ÌÈ˜eÒta«¿ƒ∆ƒ¿≈∆∆»
„Bk ‰‡Ó"Ó ‡aL ÔÚ ‡e‰»»∆»ƒ«¿≈¿
ÈÙk eÈ‰ ,"˙ÏÎ‡ L‡k '‰¿≈…∆∆«¿¿ƒ

˙e˜Ï‡L למעלה מלמטה יורד  ∆¡…
האלוקי  ÏeËÈaוהאור  ÏÚBt≈ƒ

ÔÈÓk" ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»»»≈¿ƒ
Ba ÌbL "‡e‰ ÔLÚ היותו עם »»∆«

ÔLÚ,"ענן " ÏL ÔÈÚ LÈ≈ƒ¿»∆»»
‰‡aL ,˙ÈeÎÚÂ ˙ÈeÙÚ«¿ƒ¿«¿ƒ∆»»

ÓBÁ‰ ÔBÈÏkÓ דבר של  לאמתו  כי  ƒƒ¿«∆
החומרי , העולם את מזכך  זה "ענן " גם

ומבאר . שממשיך  כפי 

ÔÂÎÓ‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â המטרה ¿»ƒ¿»»∆¿«¿À»
‰Bz‰והתכלית ÔÈÚc מתן היינו  ¿ƒ¿««»

הזה בעולם BNÚÏ˙תורה ‡e‰«¬
Ca˙È BÏ ‰Èc ÌÏBÚ‰Ó≈»»ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a26, העולם את לעשות ¿«¿ƒ
'דירה' ראוי , למקום התחתון  הזה

אלוקות, BaLלגילוי  ,‰Ê ÔÚ ÔÎÏ»≈»»∆∆
Ïa˜Ï È„k ‡Ï ‰LÓ Cˆe‰¿«…∆»…¿≈¿«≈
(‰BzÂ) ˙BÁel‰ ˙‡∆«¿»

Ì‡È‰ÏÂ מלמעלהÈeÏb e‰fL ,"‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk" ,‰hÓÏ ¿«¬ƒ»¿«»¿ƒ»»∆∆ƒ
ÌÈ‡p‰c ÓBÁ‰ ÏeËÈe ÔBÈlk ÏÚBtL ‰ÏÚÓlÓ התורה כי  ƒ¿«¿»∆≈ƒ»ƒ«∆¿«ƒ¿»ƒ

הבריאה , כוונת את להשלים כדי  לעולם B˙BÈ‰lLירדה ‡l‡ שענן כיוון  ∆»∆ƒ¿
ומתגלה יורד  הנבראים של  התעלות הפועל  ŒÔzÓcזה ÈeÏÈb‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«ƒ¿««

ÏeËÈe ˙eÎkcÊ‰ ÏÚtL ‰Bz»∆»«ƒ¿«¿ƒ
‡Ï ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ÓBÁa ÈÏÏk¿»ƒ¿∆»»»≈…

‰NÚ(העולם את (המסמל  סיני  הר  «¬»
˙ÏÁ˙a BÓk ,(BÏk) ÔLÚ»»À¿ƒ¿ƒ«
˜ ‡l‡ ,‰BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰«ƒ¿««»∆»«

"ÔLÚ ÔÈÓk" זה ענן  אחד  מצד  כי  ¿ƒ»»
דומה  הוא גם ולכן  וזיכוך  ביטול  פועל 

ע  של  בירור  זהו  שני  ומצד  ולם לעשן 

הוא  ולכן  כך  כל  חומרי  אינו  שכבר 

לא  ה'עשן ' וענין  'ענן ' בתורה נקרא

בתורה  שהיה מפורש ממה (בשונה

תורה, מתן  לעיל ).קודם כמבואר 

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי „) בא שהוא כפי  ¿»ƒ¿»»∆
‰‡„Ìביטוי  ˙„BÚa אחד כל  של  «¬«»»»

בפרט, ÈÓואחד  LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈcÏÂ ÈÏ ‰Ó ,ÔÚBhL∆≈«ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰ לעסוק מעוניין  הוא ואין  ««¿ƒ
נחותים, דברים של  וזיכוך  בבירור 

‰„ÈÈa CBˆ LÈ Ì‡ Ì‚Â לבוא ¿«ƒ≈∆«¿ƒ»
של  הנחותים החלקים עם במגע

‰ÈÈ„‰הבריאה, ‰˜ÈtÒÓ È‰¬≈«¿ƒ»«¿ƒ»
B‡ ÈÁ ˙‚„Óa Ì‰L ÌÈÈÚÏ»ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿≈««

Ï‡ ,ÁÓBˆ eÏÈÙ‡ הוא טוען  ¬ƒ≈«¬»
הוא אבל  זו  בירידה לו  רוצה Ï‡שדי  …

ÈÈÚ ÌÚ Ìb ˜qÚ˙‰Ïe „ÈÏ≈≈¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿¿≈
,ÌÓBc‰ ‚eÒa Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«≈
˙BÈa ˙ÈÓÁ ˙e‡ÈˆÓ ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿≈

,ÏÏk ˙eiÁ da ‰‡ ‡lL כמו ∆…ƒ¿∆»«¿»
מקטנות  צמיחה בו  שיש בצומח

התנועה  כוח אפילו  בו  שיש וחי  וגדלות

שבדומם  החיות אבל  אחרים וכוחות

כל  כלל מועטת נראית שאינה עד  כך 

È‡Ó L‡k eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«¬∆≈ƒ
‡e‰ ‰p‰ ,'ÈÂ‰ L‡ הדומם ≈¬»»ƒ≈
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י    

ּבֹו נאחז הא ׁש ואין לזה , ּכלי (וצרי27אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָ

ליּה ֿ מב ּטׁשין ּד הענין ּתחלה  א 28להיֹות  .( ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

ע ׁשן  ׁשל  ענין לפע ֹול  ׁשּצריכים  ה ּוא , ְְְְִִִִִֶֶָָָָָהענין

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  ׁשה ּוא  ּדֹומם  ּבס ּוג  ּגם  ְְְֲֵֵֶַַַַָָוהעלאה 

ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ה ּתכלית  ׁשּזה ּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבע ֹולם ,

יהיה  הע ֹולם , ח ֹומר  ועל ּית  ּכליֹון הע ׁשן, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשענין

עדין   א ּבּדֹומם . ּגם  א ּלא  ּבּצֹומח , רק  לא  ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנפעל 

מתנּול  מנּול  עם  ׁשה ּמתא ּבק  ּדכיון ה ּטענה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשנּה

ֿ ּכן  ּבּדברים 29ּגם  "ע ׁשן" לפע ֹול  העב ֹודה  הרי , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

ֿ ּכן  ואם  כ ּו',  להתלכל ל ֹו ּתגר ֹום  ְְְְְְִִִִֵֵַַַה ּתח ּתֹונים 

ׁשע ׂשה  זה , על  וה ּמענה  ּבּה. לעס ֹוק  ׁשּלא  ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ ּוטב 

ׁשּבחינת  והינּו ּבת ֹוכ ֹו, ׁשביל  (למ ׁשה ) ה ּקּב"ה  ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹל ֹו

מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  ׁשּבנׁשמת  אינּה30מ ׁשה  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשע ֹוברת  ּכיון נק ּיה , נׁשארת  א ּלא  כ ּו', ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמתלכלכת 

 ית ּבר א ּתֹו באמנה  ּתמיד  והיא  ׁשביל , 31ּבת ֹו, ְְְְְְִִִִִֵָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו יהיה 32ּוכמאמר  מ ּיׂשראל , אחד  ׁשּכל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נפרד  להיֹות  יכ ֹול  ואינֹו ר ֹוצה  אינֹו ׁשּיהיה , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָמי

הרמ ּב"ם  וכפסק ּֿדין ׁשּבית 33ֿמאלק ּות , מי ׁשּגם  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבאמת  ה ּנה  ע ּכּו"ם , ֿ ידי על  לכ ֹופ ֹו צרי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָּדין

ׁשּתקפ ֹור ֹוצה  א ּלא  כ ּו', ה ּמצ ֹות  ּכל  לע ׂשֹות  ה ּוא  ְְֲִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ׁשּבפנימ ּיּות  מ ּזה , ויתרה  כ ּו'. הרע  ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיצר ֹו

מתלכלכים  אינם  ה ּגל ּויים  ה ּכח ֹות  ּגם  ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹה ּנה 

א ּלא  ע ׁשן, זה  אין ּדבר  ׁשל  לאמ ּתֹו ּכי ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמהע ׁשן,

נראה  ׁשרק  ענן ׁשּזה ּו והינּו, ע ׁשן", "ּכמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָרק 

ׁשל  וההס ּתר  ׁשההעלם  ּבזה , והענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלע ׁשן.

מציא ּות ', 'ּכמין רק  ה ּוא  האלק ּות  על  ְְֱִִַַָָָֹהע ֹולם 

היּו איל ּו ׁשהרי ה ּבחירה , ענין ּבׁשביל  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנע ׂשה 

ה ּבחירה  לענין מק ֹום  היה  לא  האמת  את  ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹר ֹואים 

מ ּבאר ּדיט ׁשֹוב  ה ּצּדיק  הרב  מאמר  מה 34[וכ ּיד ּוע  , ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָ
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Ba ÊÁ‡ L‡‰ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÈÏk BÈ‡ (BÚË „vÓ)27 כמבואר ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿≈»≈∆¡»

סיני  הר  של  האבנים ÔÈLhÓcלגבי  ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ)¿»ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿¿«¿ƒ
dÈÏ28 האש שאין  עבה שדבר  התניא) בספר  ונתבאר  (הובא הזוהר  כמאמר  ≈

קטנים). לחלקים אותו  לבקע צורך  יש בו , נאחזת

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ דבר של  שלאמתו  «»ƒ¿»
כ  נכונה, האמורה הטענה יוון אין 

ÏL ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»∆
‰‡ÏÚ‰Â ÔLÚ וזיכוך Ìbביטול  »»¿«¬»»«

‡e‰L ÌÓBc ‚eÒa הסוג˙Bi‰ ¿≈∆«≈
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÏBÚaL ÔBzÁz«¿∆»»≈»∆∆

˙ÈÏÎz‰והמטרה ŒÔzÓcהכוונה ««¿ƒ¿««
ÔBÈÏk ,ÔLÚ‰ ÔÈÚL ,‰Bz»∆ƒ¿«∆»»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ ÓBÁ ˙iÏÚÂ שיזדכך «¬ƒ«∆»»
לאלוקות, ויתקרב לקדושה ויתעלה

,ÁÓBva ˜ ‡Ï ÏÚÙ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»…««≈«
ÌÓBca Ìb ‡l‡.הנחות ∆»««≈

,‰Úh‰ dLÈ ÔÈ„Ú C‡ טענה «¬«ƒ∆¿»««¬»
שעלולה  להימנע נוספת לאדם לגרום

בהעלאת  הדברים מלעסוק וזיכוך 

a‡˙n‰L˜התחתונים, ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿«≈
ÔkŒÌb Ïe˙Ó ÏeÓ ÌÚ29, ƒ¿À»ƒ¿«≈«≈

ההתעסקות  לעניין  התניא בספר  כנאמר 

להעלותן  כדי  זרות מחשבות עם

דעתו  ולהסיח מכך  להימנע שעדיף

(הרוחני ) שהלכלוך  כדי  אלו  ממחשבות

באדםלא  ‰BÚ„‰ידבק È‰¬≈»¬»
"ÔLÚ" ÏBÚÙÏ והעלאה ביטול  ƒ¿»»

BÏ ÌB‚z ÌÈBzÁz‰ ÌÈca«¿»ƒ««¿ƒƒ¿
בכך  העוסק eÎ',לאדם CÏÎÏ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈

˜BÒÚÏ ‡lL ËeÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆…«¬
da אינם זה וחשש זו  טענה גם אך  . »

מדוע. ומנמק שמשיך  כפי  מוצדקים,

BÏ ‰NÚL ,‰Ê ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«∆∆»»
BÎB˙a ÏÈL (‰LÓÏ) ‰"aw‰«»»¿…∆¿ƒ¿

ֿ העשן , הענן  ÈÁaL˙בתוך  eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
„Á‡ Ïk ˙ÓLaL ‰LÓ…∆∆¿ƒ¿«»∆»

Ï‡NiÓ30˙ÎÏÎÏ˙Ó dÈ‡ ƒƒ¿»≈≈»ƒ¿«¿∆∆
'eÎ דברים בבירור  מתעסק הוא אם גם

i˜‰תחתונים, ˙‡L ‡l‡ בכל ∆»ƒ¿∆∆¿ƒ»
CB˙aמצב, ˙BÚL ÔÂÈk≈»∆∆∆¿

ÏÈL הבירו כדי  תוך  שגם היינו  האדם ובעבודת הענן , בתוך  עבורו  ר שנוצר  ¿ƒ

חומות, מוקף נפרד  שביל  בתוך  ההולך  כמשל  ומוגנת שמורה עצמה הנשמה

‡È‰Âעצמה ושלוםÈÓz„הנשמה חס עבירה בעת Ó‡‰אפילו  ¿ƒ»ƒ¿»¿»
מלאה Ca˙Èבנאמנות Bz‡31,,התניא בספר  eaכמבואר  Ó‡ÓÎe ƒƒ¿»≈¿«¬««≈

Ô˜f‰32‰ˆB BÈ‡ ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏkL «»≈∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆≈∆
„Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó ניסיון לידי  כשבא ולכן  ≈¡…
שבקלים' 'קל  אפילו  ה' קידוש על 

נפשו  את ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ¿ƒ¿«ƒמוסר 
Ì"aÓ‰33Œ˙ÈaL ÈÓ ÌbL »«¿«∆«ƒ∆≈

È„ÈŒÏÚ BÙBÎÏ CÈˆ ÔÈcƒ»ƒ¿«¿≈
,Ì"ekÚ הדין בית הוראת את לקיים «

להיות  שחייב דבר  לאשתו , גט (לתת

ומרצונו ) Bˆ‰מדעתו  ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆∆
,'eÎ ˙Bˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰«¬»«ƒ¿
'eÎ Ú‰ BˆÈ BÙ˜zL ‡l‡∆»∆¿»ƒ¿»«
אני  רוצה אמר  למעשה אם גם (ולכן 

רצונו  כי  כשר  הגט הכפייה לאחר  רק

הוראות  את לקיים הוא האמיתי 

התורה).

˙eiÓÈÙaL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿ƒƒ
˙BÁk‰ Ìb ‰p‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ≈««…

ÌÈÈeÏb‰ משתמש האדם שבהם «¿ƒ
רק  ולא הנחותים, הדברים את לברר 

הנשמה ÌÈÎÏÎÏ˙Óעצם ÌÈ‡≈»ƒ¿«¿¿ƒ
c ÏL BzÓ‡Ï Èk ,ÔLÚ‰Ó≈∆»»ƒ«¬ƒ∆»»
ÔÈÓk" ˜ ‡l‡ ,ÔLÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆»»∆»«¿ƒ

ÔÚכעין  e‰fL ,eÈ‰Â ,"ÔLÚ»»¿«¿∆∆»»
ÔLÚÏ ‰‡ ˜L אין באמת אבל  ∆«ƒ¿∆∆»»

את  ומבאר  שממשיך  כפי  'לכלוך ', בו 

האדם. בעבודת הדברים משמעות

ÌÏÚ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¿≈
ÏÚ ÌÏBÚ‰ ÏL zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«

˙e˜Ï‡‰ חיותו מקור  ‰e‡שהיא »¡…
ÔÈÓk' ˜ כעין,'˙e‡ÈˆÓ «¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ ÏÈLa ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
,‰ÈÁa‰ בחירה לאדם שתהיה כדי  «¿ƒ»

לרע טוב בין  ‡eÏÈחופשית È‰L∆¬≈ƒ
eÈ‰הזה בעולם האדם ÌÈ‡Bבני  »ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆…»»»
‰ÈÁa‰ ÔÈÚÏ כולם היו  ובוודאי  ¿ƒ¿««¿ƒ»

בטוב ‰Ècv˜בוחרים ‰ Ó‡Ó Úe„iÎÂ] יצחק לוי  רבי  ¿«»««¬«»«««ƒ
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יי      

ׁשאת  ּבׁשעה  ּבּה יׂשראל , מ ּבני ה ּקּב"ה  ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדֹור ׁש

את  ואיל ּו ּבּספרים , הח ּביא  ֿ עדן ּגן ׁשל  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָה ּמציא ּות 

רק  ׁשּזה ּו א ּלא  לעיניהם . העמיד  הע ֹולם  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתאוֹות 

ּפנימית ]. עב ֹודה  יׂשראל  ּבני אצל  לע ֹורר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכדי

ּתכלית  ּבׁשביל  ּבא  ׁשההעלם  ּכיון מ ּזה , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויתרה 

והינּו, (קד ּוׁשה ). ענן ּבאמת  זה  הרי קד ּוׁשה , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשל 

חמרי, ּדבר  ּכמ ֹו ע ׁשן, ּכמ ֹו ׁשּנראה  ֿ ּפי  ֿ על  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשאף 

עפר ּורית , נׁשארת  והעל ּיה  ה ּכּליֹון לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ואיל ּו ּבׂשר , לעיני ּׁשּנראה  מה  רק  זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ׁשּכל  ּכיון קד ּוׁשה , ׁשל  ענן זה  הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבפנימ ּיּות 

ּבקד ּוׁשה . א ֹור  ּתֹוספת  ּבׁשביל  היא  ְְְִִִִֶֶַַָּתכלית ֹו

הענן e‰ÊÂה ) ּבת ֹו מ ׁשה  ׁשּמׁשה 35וּיבא  , ¿∆ְֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ואחד  אחד  ּבכל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָר ּבנּו,

את  ק ּבל  ׁשּבנפ ׁשֹו, מ ׁשה  לבחינת  ּבנֹוגע  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ ּיׂשראל 

ּבת ֹו מ ׁשה  ּד"וּיבא  ההק ּדמה  לאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹֹה ּתֹורה 

יׁש (ׁשּלכן ה ּוא " ע ׁשן ּכמין זה  ׁש"ענן ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהענן",

לבא  ׁשּצריכים  והינּו ּבת ֹוכ ֹו), ׁשביל  ׁשּיהיה   ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹצ ֹור

את  מק ּבלים  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  הענן, את  ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָולעב ֹור 

ענין  זה  הרי ּובחיצ ֹונּיּות  ׁשּלׁשעה  ּדאף  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָה ּתֹורה ,

ל "ויהי ׁשל  ּבאים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ מק ֹום  מ ּכל  העלם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לילה " ואר ּבעים  יֹום  אר ּבעים  ּבהר  ,1מ ׁשה  ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

מ ׁשנה  על  קאי ו"לילה " מקרא , על  קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁש"יֹום "

מס ּפר  אין לעלמ ֹות  ועד  כ ּו' והינּו,36ּובריתא  , ְְְְְְֲִֵַַַַָָָ

ּכ ֿ ואחר  ּבׁשלמ ּות ּה. ה ּתֹורה  את  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמק ּבלים 

ּכמ ֹו ּבע ֹולם , וחלק ֹו ּבג ּופ ֹו אחד  ּכל  זאת  ְְְְְִֶֶַָָָָֹממ ׁשי

מ ׁשּפטים ) ּפר ׁשת  ּולאחרי ּבהמ ׁש) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכת ּוב 

ּתר ּומה  וׁשכנּתי 37ּבפר ׁשת  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

מ ּיׂשראל , אחד  ּכל  ׁשּבת ֹו ה ּמק ּדׁש הן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבת ֹוכם ",

ז"ל  ר ּבֹותינּו א ּלא 38ּכמאמר  נאמר  לא  "ּבת ֹוכ ֹו ְְֱֲֵֶֶַַַַַָֹ

וג ֹו' וכסף  זהב  ּגׁשמ ּיים , ׁשּמּדברים  הינּו ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּמק ּדׁש והן ואחד ", אחד  ּכל  ּבת ֹו ע ֹוׂשים 39ּבת ֹוכם , , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבתח ּתֹונים  ּדירה  ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  ׁשּנתא ּוה  ה ּכּונה  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ית ּבר ל ֹו .26מק ּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
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מוגה  בלתי

, הראשונים את  פסל  "אלה " שנאמר  מקום  "כל  רש "י: מפרש  המשפטים ", "ואלה  הפסוק  על 
פרשת  נסמכה  "ולמה  ממשיך : [ורש "י מסיני" אלו אף  מסיני, הראשונים  מה  הראשונים . על  מוסיף  "ואלה "

ד ]. סעיף  כדלקמן המקדש ", אצל  סנהדרין שתשים  לך , לומר  מזבח , לפרשת  דינין

לפרש  רש "י של  שענינו פעמים  כמה  כמדובר  מקרא , של  לפשוטו זה  פירוש  שייך  מה  להבין: וצריך 
מקרא ? של  פשוטו

ובהקדמה :

נפלאים  ענינים  רש "י בפירוש  אמנם  בספרים 1יש  וכדאיתא  שחיבר 2, לפני  תעניות  תרי"ג  התענה  שרש "י
הזקן  רבינו וכדברי נפלאים , ענינים  יהיו שבפירושו וזכה  פירושו, של 3את  "יינה  הוא  רש "י שפירוש 

רש "י. שמפרש  מקרא  של  פשוטו בפירוש  ונכלל  נקבע  זה  כל  אבל , התורה ; פנימיות  שזהו תורה ",

הדורשים  ופסוקים  תיבות  מפרש  רק  אלא  כולה , התורה  את  מתרגם  שאינו - בפירושו רש "י של  ודרכו
מאליו. מובן הפשוט  שפירושם  והפסוקים  התיבות  שאר  ֿ כן ֿ שאין מה  הפשט , דרך  על  ביאור 

תגרע " "לא  - מחסיר  אינו שרש "י [ועד 4וכשם  הפשט  דרך  על  ביאור  הדורש  בתורה  ענין כל  לפרש  -
יודע " "איני ואומר  הפשט , דרך  על  הפירוש  יודע  שאינו במקום  גם  מתעכב  בפסוק שרש "י 5(ולדוגמא :

לומר  צריך  היה  לא  יודע , אינו שרש "י כיון שלכאורה , אף  - מלמדנו") מה  יודע  "איני ועשו", יעקב  "אם 
את  לבאר  הוא  רש "י של  שענינו דכיון - מאומה ?  מוכרח ביאור , הדורשים  שבתורה 

תוסף " "לא  - מוסיף  אינו גם  כך  אלו], פסוקים  על  מאליו.4גם  מובן שפירושם  התורה  עניני לפרש  -

הראשונים  "מה  ולפרש  וכו'" שנאמר  מקום  "כל  הכלל  להביא  רש "י הוצרך  למה  תמוה : ֿ זה  ֿ פי ועל 
שכתוב  למה  בהמשך  בא  המשפטים " ש "ואלה  בפשטות  מובן ֿ הכי בלאו גם  הרי - מסיני" אלו אף  מסיני,
אדמה  מזבח  וגו' אתי תעשון לא  גו' ישראל  בני אל  תאמר  כה  משה  אל  ה ' "ויאמר  הקודמת  הפרשה  בסוף 
לפניהם "?! תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  - למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש  נוסף  ציווי בא  לזה  ובהמשך  וגו'",

:להבין צריך  גם 
רבה  במדרש  מקורו כו'", ואלה  גו' אלה  שנאמר  מקום  "כל  רש "י, שמביא  כמה 6הכלל  הובאו ושם  ,

והארץ  השמים  תולדות  "אלה  כמו הראשונים ", את  ש "פסל  "אלה " נאמר  שבהם  מפסוקים  הן - דוגמאות 
נח "7בהבראם " תולדות  "אלה  "ואלה 8, כמו הראשונים ", על  ש "מוסיף  "ואלה " נאמר  שבהם  מפסוקים  והן ,

ישראל " בני בזה .9שמות  וכיוצא  ,

הפסוק  על  - שבתורה  הראשונה  בפרשה  כבר  להביאו לו היה  זה , כלל  להביא  צריך  רש "י אם  ולכאורה ,
בהבראם "? והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

אודו  מדובר  ֿ זה  שלפני בפסוקים  גם  הרי מקרא : של  בפשוטו קושי יש  זה  שבפסוק  בריאת ובפרט  ת 
צריך  רש "י היה  כן ואם  והארץ ". השמים  תולדות  "אלה  ולומר  לחזור  הכתוב  צריך  ולמה  וארץ , שמים 

רבה . כבמדרש  הראשונים ", את  פסל  אלה  שנאמר  מקום  "כל  הכלל  ֿ ידי על  זאת  לתרץ 

להביא  מבלי גם  מובן בהבראם " והארץ  השמים  תולדות  "אלה  הפסוק  שפירוש  לומר  תימצי אם  ואפילו
ספר  שבתחלת  ישראל " בני שמות  "ואלה  הפסוק  על  ֿ פנים  ֿ כל  על  להביאו רש "י צריך  היה  - זה  כלל 

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

א).1) (קפא, שלו שבועות במס' של "ה
המור2) צרור רש "י . מע ' (להחיד "א ) בתחלתו.שה "ג 
שבט ).3) כט  יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
א.4) יג , ראה פ' - הכתוב לשון
ה.5) כח , תולדות

ג .6) פ"ל , פרשתנו
ד .7) ב, בראשית
נח .8) ר"פ
שמות.9) ר"פ



יג      

" מהו מובן אינו דלכאורה  שזהו שמות , בשעה  בה  זה , לפני שכתוב  למה  ההמשך  על  שמורה  כו'", אלה 
חדש ? ספר  התחלת 

בא  גו'" שמות  ש "ואלה  מאליו שמובן כיון מאומה , לפרש  רש "י צריך  לא  שמות  ספר  בתחלת  ואם 
בפסוק  הוא  שכן בודאי הרי - בראשית  לחומש  בהמשך  בא  שמות  חומש  כי הקודמת , לפרשה  בהמשך 

הקודמת ?! לפרשה  בהמשך  שבא  מאליו שמובן חדש , ספר  התחלת  שאינו המשפטים ", "ואלה 

: בזה והביאור 
הפסוק  חוק 10על  לו שם  ""שם  רש "י: פירש  ," שבת תורה , של  פרשיות  מקצת  להם  נתן
אדומה  "ופרה  בקרא  מפורש  שהרי - " ואת" הפסוק  על  רש "י פירש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  גו'". לו שם 

פרשתנו כל  שבסוף  אדומה 11" ופרה  ואם  אב  וכבוד  ושבת  נח , בני שנצטוו מצוות  "ז' :
להם  הדברות "שניתנו עשרת  קודם  נאמרה  זו ש "פרשה  דכיון - שמה 12" לומר , צריך  כרחך  על  ,

. לעם  ויספר  משה  "ויבוא  זה .שכתוב  לפני שניתנו ענינים  על  קאי המשפטים " כל  את  .

במרה  נאמרה  המשפטים " "ואלה  שפרשת  לכאורה  לומר  צריך  ֿ זה  ֿ פי סדר 13ועל  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
- הפרשה  ובסיום  במרה , שניתנו - גו'" המשפטים  "ואלה  נאמר  הפרשה  בתחילת  זו: בפרשה  הענינים 

הדברות ". עשרת  קודם  נאמרה  זו ש "פרשה  ה '", אל  עלה  אמר  משה  "ואל 

בתורה " ומאוחר  מוקדם  ש "אין לומר  צריך  כן ועל  זה , לפני הדברות  עשרת  נאמרו שכבר  -14[ואף 
השל "ה  שכתב  מה  ידוע  יותר 15הרי סדר  יש  בתורה  אדרבה , ֿ ושלום , חס  סדר  אין שבתורה  הכוונה  שאין

ולכן, הזמנים , כסדר  שלא  מסויימות  פרשיות  לכתוב  שבתורה  הסדר  מכריח  שלפעמים  אלא  בעולם , מאשר 
עלה  אמר  משה  "ואל  פרשת  נכתבה  הזמנים , כסדר  שלא  שנכתבו סיבה  יש  הדברות  לעשרת  שבנוגע  אף 

הזמנים ]. כסדר  ה '" אל 

" נאמר  למה  מקרא : של  בפשוטו השאלה  נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  -אך  המוסיף  בוא "ו המשפטים " אלה 
ֿ תורה ?! מתן לאחרי נאמרה  הקודמת  הפרשה  ואילו במרה , נאמרה  זו פרשה  הרי

. שנאמר  מקום  "כל  רש "י מפרש  זו, קושיא  לתרץ  הראשונים וכדי מה  הראשונים , על  מוסיף  ואלה , .
אלו אף  ".מסיני

ונישנו  חזרו וכאן בכללות , ניתנו במרה  כי - במרה  ניתנו ש "משפטים " להאמור  סתירה  זה  [ואין
במרה  ניתנו שלא  משפטים  עוד  ניתוספו שכאן או ].16בפרטיות ,

 סנהדרין שתשים  לך , לומר  מזבח , לפרשת  דינין פרשת  נסמכה  "ולמה  רש "י פירוש  בהמשך  הביאור 
המקדש " לפרשת 17אצל  לסמכה  כדי (לא  כאן שנכתבה  לומר  יש  במרה , נאמרה  דינין פרשת  אילו כי ,

מסיני", אלו ש "אף  בגלל  ורק  ֿ תורה , מתן שקודם  הזמן אודות  הפרשה  לסיום  להקדימה  כדי אלא ) מזבח ,
. נסמכה  "למה  השאלה  30.נשאלת  הערה  244 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי נדפס  - מזבח " לפרשת  .

אצל  סנהדרין "שתשים  רש "י בפירוש  הלשון דיוק  גם  לבאר  כבגמרא ויש  ולא  "אצל 18", :
, למזבח מקום  בסמיכות  היתה  לא  הסנהדרין) של  (מקומם  הגזית " ש "לשכת  היא  שהמציאות  כיון - "

המקדש " "אצל  .19אלא 

לפרשת  דינין פרשת  ש "נסמכה  מזה  הוא  שהלימוד  כיון להבין: צריך  צריכים אך  הסנהדרין היו - "
המזבח "? "אצל  אלא ) המקדש ", "אצל  רק  (לא  להיות 
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כה.10) טו, בשלח 
ג .11) כד ,
וש"נ.12) .140 ע' חכ "א לקו"ש גם וראה א. שם, פרש"י 
ס"ה.13) לקמן גם ראה
וש"נ.14) ואילך . 62 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה ב. ו, פסחים
וש"נ.15) .154 ע' חכ "ו לקו"ש גם וראה ב. תב, א. שס,
רסח ).16) (אות כה טו, עה"פ בשלח  שלימה תורה ראה

סי "א. שם ובמילואים
המוסיף 17) בוא"ו ד "ה, באותו רש"י  הביאו למה דלכאורה,

") אף וכו'", אלה שנאמר מקום "כל  הכלל  ולאחרי  כו'"), למה
לב' ששייך  הפרשיות, סמיכות תחילה לבאר מקום יש שלכאורה

זו. לפרשה רק ששייך  מה לבאר ואח "כ  הפרשיות,
ה"ו.18) פ"ב מכות ירושלמי 
עה"פ.19) חיים מים באר ראה



יד     

מזבחי  על  במעלות  תעלה  "ולא  הפסוק  על  יתרו, פרשת  בסוף  רש "י פירוש  ֿ פי על  - בזה  והביאור 
. הללו "אבנים  דינין"), "פרשת  נסמכה  שאליו הפסוק  (שזהו ערותך " תגלה  לא  הואיל אשר  .  

קדושת  בגלל  זה  שאין היינו, בזיון", מנהג  בהם  תנהג  צורך לא  בהן יש  הללו שאבנים  בגלל  אלא  ,
  אצל סנהדרין "שתשים  הוא  הפרשיות  מסמיכות  הלימוד  גם  ולכן ,."

 גם (א ) דלכאורה : - כו'" ואלה  כו' אלה  שנאמר  מקום  "כל  רש "י שכתב  מה  ולבאר  להוסיף  ויש 
הוא  כן הרי דוקא , "אלה " לתיבת  בנוגע  החידוש  מהו (ב ) להוסיף ? בא  וא "ו שאות  יודעים  הכלל  לולי
שכתוב  למה  ובהוספה  בהמשך  זה  הרי וא "ו ובתוספת  חדש , ענין זה  הרי וא "ו שללא  התיבות , בכל  גם 

זה ? לפני
בזה : והביאור 

יכולים  עצמם  הענינים  שני אבל  שלפניו, לענין בהמשך  בא  זה  שענין רק  מורה  וא "ו דאות  ההוספה 
איכות . באותה  ואינם  מזה , זה  נפרדים  להיות 

"זהב  בפסוק  תרומה ולדוגמא : שבפרשת  הוא 20כסף " המוסיף  דוא "ו הפירוש  - במנחה ) (שקורין
זהב  ליתן צריך  המשכן עשיית  זהב שבשביל  (ולא  זה כסף  שונים  הם  והכסף  הזהב  אבל  כסף ),

באיכותם . מזה 

" ֿ כן מוסיף מה ֿשאין  שהאחרונים באופן היא  שההוספה  פירושו, ," 
. הראשונים על 

"אלה " שתיבת  - הראשונות " את  פסל  "אלה  לאידך , ֿ זה  ֿ דרך  ועל   הקודם הענין את 
שייך  היה  לא  המשפטים ", "אלה  כתוב  היה  אם  שהרי פסולת , מלשון לא  - ["פסל " שלאחריו מהענין

לך " "פסל  מלשון אלא  ֿ ושלום , חס  פסולת  כמו הם  שהראשונים  האבנים 21לומר  את  לחתוך  היינו, ,
כו'], ולהפרידם      ש "פסל בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה  וכמו ,

לתוהו  מחזירן והיה  עליו ערבים  היו ולא  בהם  מסתכל  והיה  וארץ  שמים  בורא  "שהיה  - הראשונים " את 
לפניו" ערבו אלו, וארץ  שמים  שראה  כיון ליה 6ובוהו, הניין לא  ודין ליה  הניין ).22(דין

(ולא  מסיני" אלו אף  מסיני הראשונים  מה  הראשונים , על  מוסיף  "ואלה  המשפטים ", "ואלה  וזהו
כידוע  בסיני, שניתנו לראשונים  ומעלתם  באיכותם  שווים  משפטים , בפרשת  שנאמרו שהענינים  - במרה )

הרמב "ם  שכתב  ֿ תורה .23מה  מתן קודם  שניתנו המצוות  לגבי בסיני שניתנו המצוות  למעלת  בנוגע 

***

 להקשות יש  - מסיני" אלו אף  וכו' שנאמר  מקום  כל  המשפטים , "ואלה  הנ"ל , רש "י :24בפירוש 
הראשונים , על  מוסיף  "ואלה  איתא : - בפירושו רש "י שמביא  הכלל  של  מקורו ששם  - רבה  במדרש 

ומשפט " חוק  לו שם  שם  למעלה  שכתוב  נאמרה 25מה  המשפטים  ואלה  שפרשת  והיינו, , ואילו .
אלו אף  מסיני הראשונים  "מה  מפרש  "?!רש "י

בזה : והביאור 

פעמים  כמה  שבתורה 26דובר  הדרוש  בחלק  לעניננו: ובנוגע  מיוחדים . כללים  לו יש  בתורה  חלק  שכל 
התורה  סודות  רוב  גנוזין שבהם  שבש "ס  האגדות  כמו (לא 27(שהוא  נדרש  ש "מקרא  לומר  מקום  יש  ,(
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ג .20) כה,
א.21) לד , תשא
ועוד .22) ב. פ"ט , ז. פ"ג , ב"ר
ספ"ז.23) חולין פיהמ "ש
כאלו24) שיש אמר, שליט "א אדמו "ר להם כ "ק מפריעה שלא

תוספות  קשה, סוגיא בלימוד  רק עוסק הוא רש"י ; בפירוש קושיא
אצלו  הוא רש"י  פירוש לימוד  ואילו וכיו"ב, קשה רמב"ם או

(כ "ק של באופן  נשיאנו רבינו תקנת לקיים שצריך  בגלל  ,
ולא חלי  ולא ֿ שחוק:) בבת הוסיף שליט "א מרגישאדמו"ר

שבפירוש שהקושיא דשמיא" לו ה"סייעתא מפריעה אינה  רש"י 
ההתוועדות  בעת (גם ובהידור... במנוחה ולישון ולשתות לאכול 

צרכו). די  לישון הספיק לא אם -
דעת25) וכ "ה ג . פרשתנו בתנחומא יהודה ועד "ז ר'

פרשתנו. ריש במכילתא
(26- מנחם (תורת בתחלתה וישלח  ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך ). 328 ע' חמ "א התוועדויות
רע"א).27) (קלז, סכ "ג  אגה"ק תניא



טו      

פניו" לפני אלא ) כבנדון 28"לפניו", בהם , נדרשת  שהתורה  מדות  מי"ג  אחד  מצד  לדבר  הכרח  יש  אם  -
"ואלה  המשפטים ", "ואלה  שכתוב  מה  לפרש  צריך  ו"משפט ", ד "משפטים " שוה " ה "גזירה  שמצד  דידן,

" אלא ) מסיני ", הראשונים  "מה  לפניו, (לא  שנדרש  באופן הראשונים ", על  מוסיף   שכתוב "מה  - "
אחרים . ענינים  יש  שבאמצע  אף  ומשפט ", חוק  לו שם  שם  פניו) (לפני למעלה 

הפשט  דרך  ֿ פי על  שמקרא 29אבל  לומר  מקום  אין - בזה  וכיוצא  שוה ' 'גזירה  עם  מתחשבים  שלא  -
המשפטים " ש "ואלה  לומר  ובהכרח  מקרא , של  פשוטו היפך  - אחרים  ענינים  יש  ובאמצע  פניו, לפני נדרש 

מסיני". אלו אף  מסיני, הראשונים  "מה  - "לפניו" - הקודמת  לפרשה  בהמשך  בא 

(נאמרו (במרה  הדרוש  לדרך  מסיני") אלו ("אף  הפשט  דרך  בין החילוק  נתבאר  השיחה  בהמשך 
חיוב  יועיל  לא  סוף  וסוף  מספיק  לא  (פשט ), העבודה  בהתחלת  נמצאים  שכאשר  - הענינים  בפנימיות 

המשפטים  לקיום  הבהמית 30השכל  נפשו ושולטת  מושלת  שעדיין כיון ש "אף 31, ולהרגיש  לידע  צריך  ולכן ,
גו'" "ויחרד  - והמציאות  הישות  לבטל  כו', וברקים  בקולות  מסיני", ירגיז 32אלו "לעולם  (ובעבודה :

להיות 33כו'" וצריך  יכול  ויראה , ואהבה  בהתבוננות  (דרוש ), בעבודה  נעלית  בדרגא  כשנמצאים  אבל  ;(
הפנימיי  בכחותיו (במרה ), השכל  חיוב  מצד  המשפטים  הוא 34ם קיום  הרי במציאותו שהוא  כפי שגם  ,

כו'" אפשי ("אי ברע  בהקדמת 35מואס  כמודגש  עול ', ה 'קבלת  ענין הוא  גופא  להשגה  שהיסוד  אלא  ;(
משפטים  לפרשת  יתרו שליט "א 36פרשת  אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  שיחות 37- בלקוטי ונדפס  ,

ואילך . 247 עמוד  ט "ז חלק 

***

.הענן בתוך  משה  ויבוא  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 למה ששייך  - חסדים  גמילות  חברת  לטובת  מלכה " ה "מלוה  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
בפרשתנו  עם 38שכתוב  קשורים  הם  גם  אבל  לחבירו, אדם  שבין מהענינים  שזהו גו'", תלוה  כסף  "אם 

בהמכתב  גם  ובקיצור  בארוכה , לעיל  שנתבאר  כמו הקדושה , יוחנן 39ענין ר ' הגמ "ח , של  שהגבאי וצוה  .
ֿ תורה  דבר  ויאמר  "שטריימל " יחבוש  גורדון, .40שי'
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וש"נ.28) ב. לב, שבת ראה
להיות 29) יכולים ודרוש שפשט  שהאריך  - נוספת ברשימה

כו'. אמת ושניהם זל "ז, בסתירה
לקבל 30) יותר קשה לחבירו אדם שבין שבענינים גם ומה

אדמו"ר  כ "ק - חבירו!... את לנצח  שרוצה כיון ההלכה, פסק את
הצחות  ע"ד  הוסיף בעניני*שליט "א בשאלה לרב פונים כאשר :

אודות  מדובר כאשר גם הנה לאיסור, פוסק והרב והיתר, איסור
כפסק  דבריו את מקבלים אלא הרב, על  מתרעמים לא גדול , הפסד 
כשמדובר  גם הנה ממונות, בדיני  ֿ תורה בדין משא"כ  התורה;
ויטען  עולמות" "ירעיש בדין, שנתחייב מי  הנה קטן, סכום אודות
כ "כ  (לא בעיקר נוגע שכאן כיון - הדבר וטעם וכו'. טעה שהרב

אלא) הכספי , ההפסד    בישותו שפוגע ,
ומציאותו!

הענינים 31) ושאר ושתי ' באכילה שמונחת בהמה, כמו שהיא
(ראה  אדם לבני  אפילו אלא) למלאכים, רק (לא דומה אינו שבהם

א). טז, חגיגה
ֿ יח .32) טז יט , יתרו
ע"י 33) אמנם כלומר: - א. ה, לפעול ברכות אפשר אי 

(תניא  הזקן רבינו ובלשון - עליו צועקים כאשר אבל , עליו;
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וכו'" ומנוול  ומתועב ומשוקץ ורשע רע אתה לו לומר במחשבתו

את הנה -...!שומע הוא

מאדך "34) ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל  בענין הידוע וע"ד 
אלא  מספיק, אינו לבד  מאדך " "בכל  שאפילו ה), ו, (ואתחנן
ענין  [שהרי  נפשך " ובכל  לבבך  "בכל  גם להיות צריכה העבודה
הוא  העבודה שסדר בגלל  רק לא הוא בתורה שנאמרו האהבות ג '
אח "כ  ורק נפשך ", ובכל  לבבך  ל "בכל  להגיע צריכים שתחילה
ל "בכל  שמגיעים לאחרי  אפילו אלא מאדך ", ל "בכל  להגיע יכולים
על  התורה (א) כי : נפשך "], ובכל  לבבך  "בכל  גם צ"ל  מאדך "
יכולים  אינם אדם בני  ורוב פל "ד ), ח "ג  מו"נ (ראה תדבר הרוב
ש"שבע  ובפרט  היום, כל  במשך  מאדך " "בכל  במדרגת להשאר
אהבת  (ב) קטן). חינוך  תניא וראה טז. כד , (משלי  וקם" צדיק יפול 
מדידה  של  באופן שהם הפנימיים בכחות גם לחדור צריכה ה'

גבול ). בלי  מהגבלה, יציאה של  באופן רק (ולא והגבלה
כו.35) כ , קדושים תו"כ 
ענינים 36) שהם אחרונות דברות ה' שגם - בעשה"ד  ועד "ז

ההקדמה  לאחרי  בעשה"ד , נקבעו לחבירו, אדם שבין שכליים
ב). כ , (יתרו אלקיך " הוי ' ד "אנכי 

תשל "ו.37) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
כד .38) כב,
גמ "ח 39) לחברה - משפטים פ' א' כו'מיום שבת שומרי 

ואילך ). שלב ע' חכ "ג  (אג "ק
כ "ק 40) אמר עצמו, את הכין שלא אמר הגבאי  כאשר

יותר!... טוב זה הרי  הכנה שללא ֿ שחוק), (בבת שליט "א אדמו"ר

         



טז     

 לו ועשה  הוא , עשן כמין זה  "ענן הענן", "בתוך  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
ש "ענן - בתוכו" שביל  למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  שבו הקדוש  (ענן זה  שלפני בפסוקים  שנזכר  הענן אינו "

"וה ' כמו ה ', כבוד  הדרך "41נתלבש  לנחותם  ענן בעמוד  יומם  לפניהם  נאמר 42הולך  שבו נגש 43, "ומשה 
אוכלת " "כאש  שלפניו בפסוק  שכתוב  ממה  כדמוכח  הוא ", עשן "כמין אלא  הענן"), "עב  הערפל " 44אל 

" רק  בהר [אבל  הדומם  משריפת  שנעשה  שהעשן היינו, "ענן"), אלא  "עשן", נאמר  לא  (שהרי עשן"
היה  כו'סיני משחיר  שהעשן וכיון הצומח ]; משריפת  שנעשה  לרחוץ 45עשן צריך  (שלכן הכבוד  היפך  ,

התפלה  קודם  ורגליו ידיו ֿ ידי 46פניו על  הוגה  - בתוכו" שביל  למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לו "עשה  לכן ,(
ואילך . 275 עמוד  ט "ז חלק  בלקוטיֿשיחות  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד 
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כא.41) יג , בשלח 
לכך42) שנוסף  מצעדי והיינו, כוננו""מה ' גבר

שכבוד  עי "ז לפניהם" הולך  ש"ה' במוחש ראו - כג ) לז, (תהלים
אור  את למצרים שהחשיך  (עד  גשמי  ענן של  בציור נתלבש ה'

הראי ').
יח .43) כ , יתרו
ש"אינה 44) באופן גם להיות יכולה שלמעלה" "אש שהרי 

מאש  גם ולהעיר - ה). פ"ב, שמו"ר ב. כא, יומא (ראה אוכלת"
כד ), ט , שמיני  (ראה הקרבנות את אוכלת שהיתה המזבח ,
אלא  עליו "שאין דאף המזבח , את אוכלת היתה לא ואעפ"כ ,
חגיגה  (סוף בו" שולטת האור אין שנים כמה זהב, דינר כעובי 

שאין). ובתוד "ה
השחרורית 45) להסיר שצריך  - להלכה שמצינו וכפי 

גביו  על  שעולה והשלהבת העשן מחמת הכלי  ע"ג  שנעשית
הרע"ב). ובפי ' מ "ב פ"ט  (מקוואות

לנשמה,46) בעיקר שייך  התפלה שענין אע"פ כלומר:
של  שכבודו רואים הרי  - הגוף של  מצבו נפק"מ  למאי  ולכאורה,
נקיון  גם דורש מתפללים, שאליו הקב"ה, המלכים מלכי  מלך 

הגוף,
אג "ק  (ראה במכתבו אדמו"ר מו"ח  כ "ק הוראת גם [וכידוע
להקפיד  שצריך  הישיבה, לתלמידי  בפרט  ואילך ), צא ע' ח "ד  שלו
בכל  השיניים ולצחצח  לנקות ובמיוחד  כולל  הגוף, נקיון על  ביותר
המפורשות, ההוראות בכל  כמו (אלא, ויו"ט  בשבת מלבד  יום,

היצה"ר...)], של  ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד  להיות הוצרכו כהונה שבגדי  וכשם

הקב"ה. של  לכבודו ֿ מ ), ב כח ,
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א

             

          
 

        
        

          
         

 















המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' ב
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הובא א . קטן ומועד  ברכות  מסכתות  בסיום 
כו' מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המאמר 

אלקים שנאמר  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו
"אין  - ברכות  במסכת  לשון: בשינוי אבל  בציון",

מנוחה  להם       ובמסכת ,"
מנוחה  להם  "אין - מו"ק  ".

שינויים  עוד  ישנם  זה , במאמר  השינוי על  ונוסף 
זו: בסוגיא  המאמרים  בהמשך 

לבית  הכנסת  מבית  "היוצא  - שלפניו במאמר 
ילכו  שנאמר  שכינה , פני ומקבל  זוכה  כו' המדרש 
נאמר  - בציון" אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל 

הכנסת  מבית  "היוצא  ברכות  במסכת  
   היוצא" נאמר  מו"ק  ובמסכת  ,"

(ומוסיף ) המדרש  לבית  הכנסת  מבית  
 ."

ברכות  במסכת  נאמר  - פניו שלפני ובמאמר 
לך  אלא  בשלום  לך  לו יאמר  אל  מחבירו "הנפטר 

. לשלום לשלום  לך  לו יאמר  אל  המת  מן הנפטר  .
ואח "כ  תחילה  מחבירו (הנפטר  בשלום " לך  אלא 
מן  "הנפטר  נאמר  מו"ק  ובמסכת  המת ), מן הנפטר 

. .המת  החי מן הנפטר  בשלום , לך  לשלום ". לך  .
החי) מן הנפטר  ואח "כ  תחילה  המת  מן .(הנפטר 

ג ' (לאחרי מוסיף  ברכות  שבמסכת  - שינוי ועוד 
מרבים  חכמים  "תלמידי במאמר  ומסיים  הנ"ל ) הבבות 

. בעולם  ה 'שלום  . עמו את  יברך  ה ' יתן לעמו עוז
וחותמה שסיומה מו"ק במסכת משא"כ בשלום",

כו'". מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי במאמר 

"תלמידי ב . המאמר  בתוכן להבין צריך  גם 
. מנוחה  להם  אין כקושיית .חכמים  - "

שזוכין המהרש "א  עוה "ב  דהא  בזה  לדקדק  "יש  :
הוא  הת "ח  לו  מסכת (בסוף  כמ "ש  ,

העולמים "? לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ליום  תמיד )

מ "ש  ע "פ  "וי"ל  המהרש "א : ויכל וכותב 
מנוחה  חסר  העולם  הי' מה  השביעי, ביום  אלקים 

. מלאכה  ונגמרה  כלתה  שבת  שם באת  דהמנוחה  .
וסילוק  כילוי היא   בת "ח הכא  וקאמר  ,

פעולת  שהוא   לו דאין ובעוה "ב  בעוה "ז
אלא  השכלי עיון של  הפעולה  מזאת  וכילוי מנוחה 

בעצמה  והיא  בה , פועל  שתמיד  
השכינה  מזיו ונהנין יושבין שהצדיקים  דלעוה "ב 

השכלי". בעיון

כי: זה , בביאור  וצ "ע 

שיוכלו  כפשוטה  מלאכה  של  מפעולה  מנוחה 
חידוש  אינה  - בתורה  והעיון השכל  בפעולת  לעסוק 
(עכ "פ  שישנה  כיון ומנוחה ", שבת  שכולו ד "יום 

גם  זה ) שאם מעין בתורה  ש "הבטיחנו כפי -
. אותה  .נעשה  המונעים  הדברים  כל  ממנו יסיר  ..

לעשות  ידינו את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו וישפיע 
. שהגוף התורה  בדברים  ימינו כל  נעסוק  שלא  כדי .

בחכמה " ללמוד  פנויים  נשב  אלא  להן, ,צריך 
חז"ל  של ואמרו רצונו עושין שישראל  ש "בזמן

להשלימות  ועד  אחרים ", ע "י נעשית  מלאכתן מקום 
) המשיח  ומנוחה )בימות  שבת  שכולו יום 

היעוד  גו'",שיקויים  צאנכם  ורעו זרים  "ועמדו
בחכמה " וירבו מרגוע  להם  פנויין "ימצאו "יהיו ,

וחכמתה " .בתורה 
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תשרי*) וא"ו תשכ "ד . השבועות דחג  ב' יום משיחות
ועוד . תשד "מ .

ח .1) פד , תהלים
כבברכות ."ל 2) הבא " "בעולם  ולא הבא", עולם 
(3) רש"י  בפירוש יותר עוד  מודגש זה של וחילוק

שמפרש התורה על  בפירושו כדרכו ב"אין ש"ס, מקרא) של 
וממדרש  לישיבה "מישיבה מפרש שבברכות - מנוחה" להם
ש"הולכין  מפרש ובמו"ק בעוה"ב), והן בעוה"ז (הן למדרש"

לעוה"ב"). ("אפילו כו'"* לג "ע ומרקיע לרקיע מג "ע
למאמר 4) ההמשך  בגלל  הוא, זה, לשינוי  הפשוט  הטעם

נשמה, יציאת אודות לפנ"ז מדובר מו"ק במסכת שלפנ"ז:
מן  "הנפטר (ולאח "ז המת" מן "הנפטר המאמר בא לזה ובהמשך 
אכסניא, כבוד  אודות לפנ"ז מדובר ברכות ובמסכת החי "),
מן  "הנפטר (ולאח "ז מחבירו" "הנפטר המאמר בא לזה ובהמשך 
מסתבר  נוספים, שינויים ישנם זו שבסוגיא כיון אבל , המת").
בהסוגיא  השינויים פרטי  כל  עם שקשור כללי  ענין גם שיש לומר,

זה). לשינוי  בנוגע הפרטי  הטעם על  (נוסף

     

יא.5) כט , תהלים
ברכות.6) סוף בחדא"ג 
ובפרש"י .7) ב ב, בראשית
ה"א.8) פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם
ב.9) לה, ברכות

שם.10) ברכות וראה ה. סא, ישעי '
ה"ב.11) שם רמב"ם
(פי "ב 12) המשיח  ומלך  ומלחמות מלכים הלכות סוף שם

הי "ד . ספר וחותם סיום - ה"ד )



יח     

שבת  שכולו ד "יום  שהחידוש  י"ל  ולכאורה 
בעיקר ) - ואדרבה  - (גם  בהמנוחה  הוא  ומנוחה "

ביחס   ומצב המעמד  לגבי (חידוש 
כו'"). מנוחה  להם  אין חכמים  ד "תלמידי

להאריז"ל  הש "ס  בלקוטי משמע  בביאור וכן
כו'", מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המאמר 
בתורה  עוסקים  ת "ח  המיתה  שלאחר  "בעולם  וז"ל :

. לישיבה  ומישיבה  למדריגה  ממדריגה  כי ועולין .
. סוף  לה  אין תורתו כך  סוף  לו אין שהשי"ת  .כמו

מנוחה  להם  יהי' התחי' אחר  לעתיד  (אבל )
המעמד ומלאה  לאחרי כלומר : כו'". דעה  הארץ 

. מנוחה  להם  ש "אין מעמד ומצב  ישנו בעוה "ב ", .
ומנוחה ", שבת  שכולו "יום  - יותר  נעלה  ומצב 

התורה  בלימוד  מנוחה  להם  תהי' .שאז

גיסא : לאידך  השאלה  נשאלת  עפ "ז אבל ,

אין  שהשי"ת  ("כמו סוף  לה  אין שהתורה  כיון
שתגדל  וככל  סוף "), לה  אין תורתו כך  סוף  לו
להוסיף  וצריכים  יכולים  התורה  בלימוד  השלימות 
ביחס  מנוחה  שייך  איך  - סוף  אין עד  יותר  עוד 

התורה ?! ללימוד 

התחי' אחר  "לעתיד  שגם  י"ל , (ש )יהי'ואולי
) מנוחה " .להם  מנוחה  להם  .ש "אין

תהי ' בעוה "ב ")  התורה אלא ,בלימוד  ,
העלי' תהי' ומנוחה ") שבת  שכולו (ב "יום  שאז

של  באופן עצמה  מ "ש וההוספה  (ע "ד 
המנוחה "), פעולת  בעצמה  "היא  המהרש "א :

כדלקמן.

חכמים ג . ד "תלמידי המאמרים  שב ' לומר , ויש 
. מנוחה  להם  ברכות אין במסכת  בעוה "ב ", .

אלא ) ענין, אותו של  כפל  (לא  הם  מו"ק , ובמסכת 
 : בעוה "ב

זה  מאמר  הובא  (שבסיומה  ברכות  במסכת 
ב "אין  ראשונה  דרגא  אודות  מדובר  לראשונה ),

. מנוחה  (ג "ע )להם  עוה "ב  - בעוה "ב " . יום"
ובמסכת  האריז"ל ), (כפי' ומנוחה " שבת  שכולו
השני'), בפעם  זה  מאמר  הובא  (שבסיומה  מו"ק 
להם  ב "אין יותר ) (ונעלית  שני' דרגא  אודות  מדובר 

. שכולו מנוחה  "יום  התחי', עולם  - לעוה "ב " .
עליות  יהיו אז שגם  - בזה  והחידוש  ומנוחה ", שבת 

")שיהיו אלא  הבא "), של לעולם  באופן
המהרש "א ). פי ' (ע "ד  מנוחה 

. מנוחה  להם  ד "אין הדרגות  פרטי לבאר  .וכדי
) ו"לעוה "ב " ומנוחה ", שבת  שכולו "יום 

יש  ובמו"ק , שבברכות  ומנוחה ") שבת  שכולו
ב ' שבין החילוק  כללות  ביאור  תחילה  להקדים 

ומנוחה ")המצבים  שבת  שכולו ("יום 
  בלי מנוחה ") להם  התורה ("אין מוד 

תמיד  המסכתות  תוכן שבין החילוק  ביאור  ע "פ  -
"ליום  שסיומה  תמיד  [מסכת  ומו"ק  ברכות ) (ועד "ז

שכולו  שסיומה ברכות  מסכת  (ועד "ז "
שסיומה  מו"ק  ומסכת  המנוחה ), ענין בשלום ,

חכמים  "תלמידי  " לעוה "ב ],אפילו
אופנים  ב ' על  מורים  אלו מסכתות  שב ' לומר , דיש 
(תמיד ), מנוחה  של  באופן לימוד  התורה , בלימוד 
כדלקמן. (מו"ק ), המנוחה  העדר  של  באופן ולימוד 

בזה :ד . והענין

פה  שבעל  ותורה  שבכתב  לתורה  נחלקת  התורה 
שלא ("פירושה " באופן ניתנה  - שבכתב  תורה  :(

לא  ואותיותי', בתיבותי' והוספה  גרעון שינוי שייך 
- "פירושה " פה , שבעל  ותורה  יתיר . ולא  חסר 
תיבה  כל  שדורשים  החכמים  ע "י ונתבארה  נתגלתה 
נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  (ע "פ  שבתורה  אות  וכל 

שעי"ז בתורה בהם ) גדול  ועד ריבוי ,
"תלמיד שמוסיפים  חז"ל  כלשון בתורה ,

לחדש " עתיד  לה "ותיק  "לאפשא  , חידוש)
התורה ). כללי על  שמיוסד 
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ברכות.13) בסוף
שם.14) רמב"ם וראה ט . יא, ישעי '
לא 15) לבוא שלעתיד  חסידות בדרושי  בכ "מ  מבואר ועד "ז

יב  ע' תרס"ו המשך  סז. ע' ואתחנן אוה"ת (ראה עליות עוד  יהיו
ועוד )). קה. (ע'

(לאחרי16) מסיים להאריז"ל  הש"ס שבלקוטי  ולהעיר
. ש"לעתיד  "שכותב דעה") הארץ ומלאה מנוחה להם יהי ' .

   למדרגה לעלי ' מקום שיש משמע גופא שמזה ,"
יותר. נעלית

שבת 17) שכולו "ליום גם מנוחה", להם ד "אין החידוש עיקר
ומנוחה".

בתחלתו.18) היד  לספר הרמב"ם הקדמת
וי "ו 19) מאות "נלקח " ב"מ  במס' השואל  פרק למשל  "כמו

דרושי (לקו"ת כו'" ראשון ענין על  מוסיף וי "ו איש ישאל  דוכי 
צ  ברכה רע"א. פח , ד ).שמע"צ ה,

שמו"ר 20) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה
.(252 ע' חי "ט  בלקו"ש נסמן - (ועוד  רפמ "ז

לאדה"ז 21) ת"ת הל ' וראה ד . לט , מקץ תו"א ב. יב, זח "א
וש"נ. ה"ב. פ"ב
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אופנים  ב ' ישנם  לכך  התורה ובהתאם 
עצמה  בתושבע "פ  התורה (גם  "כל  לימוד  (א ) :(

כל " לעין ונגלית  לנו המסורה  ו"לחזור שבע "פ  ,
.. רבות  פעמים  היטב ". שיזכור  כדי . עד" ,

התורה " כל  בזכרונו היטב  לימוד שנחקק  -
ונתגלו, שנמסרו כפי התורה  עניני וזכרון וקליטת 
בהלכות  סברות  "לסבור  (ב ) והוספה , שינוי ללא 
לעומק  לירד  ופירוקים  בקושיות  בהן ולפלפל 

. ההלכות  וטעמי הלכות הסברות  חידושי ולחדש  .
ותכלית רבות " קץ  ש "אין ההלכות , טעמי לעומק 

. ובדרשותיהן בטעמיהן (ש)עי"זוהפלפול .
ותכלית " קץ  לאין הלכות  חידושי ג "כ  .יתחדשו

. ד "ליגמר  האופנים  ב ' - חז"ל  .ובלשון
ומסיק (ו)ליסבר " "מתון הרים ", ועוקר  "סיני ,

ומקשה " .חריף  טיפה  מאבד  שאינו סוד  "בור  ,.
המתגבר " .(ו)כמעין

ומצב  מנוחה  של  מצב  - שביניהם  ומהחילוקים 
המנוחה : העדר  של 

ללא  ונתגלו נמסרו שכבר  התורה  עניני לימוד 
של  לימוד  הוא  והוספה  שאינו שינוי כיון ,

לירד  ופירוקים  בקושיות  ולפלפל  לסבור  מתייגע 
אף  כלומר : הלכות . ולחדש  הסברות  לעומק 

צורך  יש  שבודאי  רבה יגיעה  וישנה 
לנו  המסורה  שבע "פ  התורה  "כל  ולידע  ללמוד 
כל  בזכרונו היטב  שנחקק  "עד  כל ", לעין ונגלית 
בפ "ע  וענין ענין דכל  הלימוד  דרך  מ "מ , התורה ",

של  באופן בקושיות הוא  פלפול  ללא  ,
לו  יש  זה , ענין ויודע  שלומד  ולאחרי ופירוקים ,

.( אחר ענין לומד  (ולאח "ז זה  מענין

הלכות  ולחדש  ולפלפל  לסבור  הלימוד  משא "כ 
של  לימוד  הוא   וענין ענין שבכל  כיון ,

הקודמת  סברא  שסותר  ופירוקים , בקושיות  מפלפל 
הסברא  סותר  ולאח "ז חדשה , סברא  ומחדש 
למצב  בא  ולא  יותר , נעלית  סברא  ומחדש  החדשה 

סברות  אצלו ומתחדשים  שהולכים  כיון מנוחה , של 
המתגבר " "כמעין .חדשות ,

ותוכן)ה . (שמות  שבין בהחילוק  גם  ומרומז
קטן" ו"מועד  "תמיד " :המסכתות 

" התמיד ("סדר  שינוי ללא  תמידי מצב  - "
אלקינו" בית  התורה לעבודת  לימוד  על  מורה  - (

עניני  וזכרון וקליטת  לימוד  הוא  שהעיקר  באופן
והוספה  שינוי ללא  ונתגלו, שנמסרו כפי התורה 
הוא  זה  שלימוד  טיפה "), מאבד  שאינו סוד  ("בור 
שכולו  "ליום  בהסיום  (כמודגש  מנוחה  של  באופן

ומנוחה "). שבת 

אודות  בה  שמדובר  - ברכות  מסכת  [ועד "ז
האדם , דהנהגת  התמידי בסדר  שחיובן הברכות 
על  הברכות  ועד "ז ותפלה , ק "ש  מברכות  החל 
התפלות  ש "אלו הנהנין, ברכות  ושאר  המזון

העבודה " תחת  עולם  של  קיומו הם  והברכות 

"סדר  ובדוגמת  אלקינו"),(ע "ד  בית  לעבודת  התמיד
המנוחה ].כמודגש  ענין בשלום , בהסיום 

ו"  שגדרו זמן) מלשון (מועד  זמן - "
  מיוחד זמן ובפרט  ועתיד ), הוה  (עבר 

 בהתחלת) מועד  של  חולו הרגיל , מהזמן
בסוף  אבילות  (דיני לגריעותא  לשינוי ועד  המסכת ),
(כסיום  לטוב  להפכו היא  בזה  שהכוונה  המסכת )
באופן  התורה  לימוד  על  מורה  - במשנה ) המסכת 

בקושיות  ופלפול  עיון שעי"ז של  ופירוקים 
המתגבר "), ("כמעין רבות  הלכות  חידושי ניתוסף 
המנוחה  העדר  של  באופן הוא  זה  שלימוד 

מנוחה "). להם  "אין בהסיום  (כמודגש 

בא  הזה  בעולם  התורה  לימוד  לאופן ובהתאם 
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תושבע"פ.22) ללימוד  תושב"כ  לימוד  בין החילוק על  נוסף
ה"ה.23) פ"א לאדה"ז ת"ת הל '
ה"ג .24) פ"ב שם
ה"ב.25) שם
ה"ב.26) פ"ב ה"ה. פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' א. סג , שבת
בסופה.27) הוריות
מ "ט .28) פ"ב אבות

ב'29) גופא ד "ליסבר" הלימוד  באופן יש - יותר ובפרטיות
עד  הסברות בעומק יפה ומעיין ששוהה - ומסיק" "מתון אופנים:
(כמו  מנוחה של  מצב אצלו נעשה ואז הענין, למסקנת שבא

פלפול  - ומקשה" ו"חריף שכליב"סיני "), ענין כל  שעל  ,
מקשה  קושיותיו וכשמתרץ חריפותו, בכח  וסתירות קושיות מעלה
סה"מ  א. קעג , ח "א קונטרסים סה"מ  (ראה כו' חלילה וחוזר עוד ,

ואילך ). 123 ס"ע תש"ח 
(30.19 הערה 175 ע' חכ "ט  לקו"ש גם ראה
כללות 31) על  קאי  - (ובפשטות בסופה מ "ג  פ"ז תמיד 

המסכת).
ברכות.32) סוף מהרש"א חדא"ג 
דבר 33) הם הענין בהבנת החסרון מצד  שהקושיות אע"פ

ע"ד  - (ברע"מ )) ב קכד , (זח "ג  דרע" מסטרא "קשיא ֿ רצוי , בלתי 
מו"ק. שבמסכת ֿ רצויים הבלתי  הענינים ובדוגמת
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מדה " כנגד  ("מדה  בעולם השכר  התורה  דלימוד  (
המסכתות :הבא  דב ' הסיום  בתוכן כמודגש  -

שכולו "ליום  דתמיד , הסיום  - "
כמו  לנו המסורה  התורה  וידיעת  לימוד  על  שכר 
של  באופן לימוד  והוספה ), שינוי (ללא  שהיא 

 חכמים "תלמידי דמו"ק , והסיום  ; 
" לעוה "ב התורה אפילו לימוד  על  שכר  -

ולחדש  הסברות  לעומק  לירד  פלפול  של  באופן
של  באופן לימוד  חידושים , .

להם ו. ד "אין הענין האמור , ע "פ  והנה ,
שבת  שכולו ד "יום  מהענין יותר  נעלה  הוא  מנוחה "
היא  התורה  דלימוד  שהשלימות  [כשם  ומנוחה "
לירד  גם ) אלא  לנו, המסורה  התורה  לימוד  רק  (לא 
רבות  הלכות  חידושי ולחדש  ההלכות  טעמי לעומק 

- ותכלית ] קץ  חז"ל לאין ממדרשי המובן
ומנוחה  שבת  שכולו "ליום  היא  השלימות  שתכלית 
הש"ס בלקוטי וכמפורש העולמים". לחיי
"בעולם  הוא  כו'" מנוחה  להם  ש "אין להאריז"ל 
יהי' התחי' אחר  "לעתיד  אבל  המיתה ", שלאחר 

ס "ב ). (כנ"ל  מנוחה " להם 

דלימוד  השלימות  שלאחרי  התורה ועכצ "ל ,
הסבר  לעומק  (לירד  מנוחה " להם  ש "אין ות באופן

שבת  שכולו ד "יום  יותר  נעלית  לשלימות  באים  כו')
ומנוחה ":

(מצד  מנוחה  להם  אין חכמים  ש "תלמידי הטעם 
לא  הסברות ) בעומק  ופלפול  בעיון התורה  לימוד 
ותכלית  קץ  ש "אין לפי הוא , בעוה "ב ", ולא  בעוה "ז
לו  אין שהשי"ת  "כמו כו'", ההלכות  טעמי לעומק 
מבעי  לא  ולכן, סוף ", לה  אין תורתו כך  סוף 

 כמו התורה  אמיתת  על  לעמוד  ביכולת  אין
וההסתר  וההעלם  ההגבלה  מצד  לאמיתתה , שהיא 

גם  אלא  וההעלם דהגוף , ההגבלה  בו שאין
אמיתת  על  לעמוד  אפשר  אי דהגוף , וההסתר 
ֿ אפשר  שאי (כשם  לאמיתתה  שהיא  כמו התורה 
מבעי  לא  - ולאידך  ית '); אמיתתו על  לעמוד 

 להוסיף יכולים  הגוף ) הגבלת  (ללא 
אלא  קץ , אין עד  עילוי אחר  בעילוי התורה  בלימוד 

בלימוד גם  להוסיף  יכולים  הגוף ) (בהגבלת 
קץ . אין עד  עילוי אחר  בעילוי התורה 

שלימות  (לאחרי לבוא  שלעתיד  לומר , ויש 
על  ישראל  יעמדו ובעוה "ב ), בעוה "ז העבודה 
(כיון  ית ' באמיתתו שהיא  כמו התורה  אמיתת 

ש " בפועל  שיתגלה    
",כי המנוחה , דהעדר  המצב  יתבטל  ולכן ,(

העדר  וההשתדלות סיבת  היגיעה  בגלל  היא  המנוחה 
אמיתת  על  וכשעומדים  התורה , אמיתת  על  לעמוד 
שבתורה  (כשם  המנוחה  דהעדר  המצב  בטל  התורה 
תהי' ואז המנוחה ), העדר  של  מצב  שייך  לא  עצמה 
"יום  - מנוחה  של  באופן האמיתית  השלימות 

ומנוחה ". שבת  שכולו

להבין:ז. עוד  וצריך 

שכולו "ליום  חכמים  תלמידי עושים  מה 
?השביעי באלף  - העולמים " לחיי

באלף שדוקא יתכן איך אחר: ובסגנון
שנין השביעי  אלפי שית  מכל  נעלה  הכי זמן ,

תלמידי  אצל  בתורה  הוספה  תהי' לא  עלמא , דהוי
חכמים ?!

ושינוי  תנועה  הוא  הזמן שגדר  כיון ועוד : זאת 
ארוך  זמן - שנה  אלף  שיהיו יתכן איך  ס "ה ), (כנ"ל 

והוספה ?! שינוי ללא  ומצב  מעמד  באותו -

יתוסף  השביעי באלף  שגם  בלימוד ועכצ "ל ,
בעילוי חכמים דתלמידי עילויהתורה אחר

באופן  תהי' השביעי באלף  ההוספה  (ואדרבה :
בעוה "ז  שלפנ"ז, הזמנים  מבכל  יותר  נעלה 

של  באופן יהיו שהעליות  אלא , ,ובעוה "ב ),
ומנוחה ". שבת  שכולו "יום 

עניןח . בכללות  הביאור  בהקדם  ויובן
הוא  מנוחה " להם  ד "אין הענין שעיקר  - בתורה 

ב  ופלפול  יתחדשו בעיון שעי"ז ההלכות  טעמי
ותכלית : קץ  לאין הלכות  חידושי

ותיק  שתלמיד  מה  "כל  במארז"ל  מהביאורים 
מסיני" למשה  ניתן הכל  לחדש  (דלכאורה :עתיד 
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ואילך .34) ב ח , סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
לכאן 35) שבא מי  "אשרי  וש"נ) א. נ, (פסחים כמארז"ל 

זוכה  בעוה"ז התורה לימוד  שע"י  בזה, שהפירוש בידו", ותלמודו
(לקו"ת  בעוה"ב ֿ ערוך  שבאין יותר נעלית בדרגא תורה ללמוד 

ובכ "מ ). ד . כב, שה"ש ג . ו, ואתחנן
ולא 36) בעוה"ז "לא בברכות, (משא"כ  מו"ק בסיום כהלשון

השכר. קבלת אודות (בעיקר) שמדובר מודגש שבזה בעוה"ב"),

א.37) עג , זח "ג  ראה
להם 38) יהי ' התחי ' אחר ("לעתיד  האריז"ל  מ "ש וע"פ

התחי ' בזמן גם - השביעי .מנוחה") אלף



כי    

תלמיד  של  חידוש  אינו מסיני למשה  שניתן ענין
בסיני קיבל  שמשה  - ("כללים ותיק ) ה "כללים "

שמהםלמדוהו" ה"פרטים") כל באים
וכיון  הדורות , בכל  ותיק  תלמיד  ע "י שמתחדשים 

והתגלותם  ובהעלם , בכח  הם  ע "י שהפרטים  נעשית 
הפרטים  את  לגלות  בתורה  שמתייגע  ותיק  תלמיד 
של  "חידוש " ה "ז שבכלל , והכח  ההעלם  מן

ותיק  .התלמיד 

מה  "כל  הלשון בדיוק  ביאור  צריך  ועדיין
עתיד  ותיק  מסיני"הכל שתלמיד  למשה 

  שהכלל כיון - ופרט  בכלל  כי: ,
ועד  הפרטים , ממנו להוציא  שיכולים  באופן הוא 

שבכלל  מה  אלא  בפרט  התגלות שאין הרי ,
אינה  מהכלל  הפרטים  , ולאידך כיון;

דהפרטים ) (הציור  עצמם  נמצאים שהפרטים  לא 
אלא בהכלל  בהעלם (שאינו שהם  לפרטים 

ש " באופן זה  אין הפרטים )לגמרי), (גם 
מסיני" .למשה 

ועוד : זאת 

מהכלל  ומתגלים  שנדרשים  הפרטים  על  נוסף 
"כמה  ישנם  בהם , נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  ע "פ 

(ש ) ענינים   אסמכוה ורק  בתושבע "פ 
והתקנות אקרא " "הגזירות  ובמיוחד  כולל  ,

(לכאורה )והמנהגות " היו לא  אלו שענינים  ,
חלק  נעשים  ואעפ "כ  "כלל ", של  באופן אפילו

 חלק שהם  אלא  לקיימם , חיוב  שיש  רק  (לא 
מסיני מהתורה ) למשה  שניתנה  ,, ולכאורה .

חכמי  ע "י ממש  שנתחדשו שהענינים  יתכן איך 
מסינ  שניתנה  "תורה " הם  י?!ישראל 

ישראל  חכמי שע "י יתכן איך  ועיקר : ועוד 
ושינוי  הוספה  ה "ז - בתורה  חדשים  ענינים  יתוספו

הקב "ה ?! של  בתורתו

בזה :ט . הביאור  לומר  ויש 

ניתנה  אלא  היא ", בשמים  "לא  - התורה 
   ע "פ התורה  דיני שפוסקים 

משגיחין  "אין ולכן הרוב ), (כדעת  שכלם  הכרעת 
. ש "קוב "ה  ועד  קול ", נצחוני בבת  ואמר  חייך  קא  .

נצחוני" הענינים בני שגם  אלא  עוד  ולא  .
 נעשים ישראל  חכמי .ע "י

ישראל , של  מעלתן גודל  מצד  - בזה  וההסברה 
של  דבר "ש "מחשבתן לכל קדמה  גם ישראל  ,

התורה :למחשבת 

המגיד  הרב  תורת  מארז"ל בפירוש ובהקדם 

בנו  שצורת  האב  כמשל  במחשבה ", עלו "ישראל 
במחשבתוחקוקה  זה  שציור  [היינו, ית 'במחשבתו 

אהבתו (צורת בא  גודל  מצד  כי, ,(
שהצורה  ברצונו עלה  חקוקה לישראל  תהי'

קודם  אף  לומר  זה  שייך  ית ' השם  ש "אצל  אלא  בו],
. במחשבה  צורתם  נחקק  הי' ישראל  כי שנבראו .

א '" והעתיד  העבר  ית ' .אצלו

שמחדשים  לחידושים  בנוגע  גם  מובן ומזה 
ישראל  של  מעלתם  גודל  שמצד  - בתורה  ישראל 
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ו.39) פמ "א, שמו"ר
וש"נ.40) .253 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
א.41) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין ראה
על 42) שדורש עקיבא ר' את למשה הקב"ה כשהראה ולכן

הם  מה יודע הי ' "לא הלכות, של  תילין תילי  וקוץ קוץ כל 
ו). פי "ט , במדב"ר וראה ב. כט , (מנחות אומרים"

ודבר 43) דבר "כל  ז) יב, תהלים (מדרש ממארז"ל  ולהעיר
וכו'", טהור פנים מ "ט  אומר הי ' למשה אומר הקב"ה שהי '
גם  אלא) הכלל , רק (לא עמו שלמד  משמע הלשון ומפשטות

כו'. פנים מ "ט  שלהם), (בציור הפרטים
(44.(59 הערה לקמן (וראה שצג  שפג . ס"ע תרס"ו המשך 
ֿ ג .45) ה"ב פ"א ממרים הל ' רמב"ם
שהותיר ר 46) חנוכה ד "נר לדין (בהמשך  כט  נשא תנחומא אה

. שמן "לא בה ממנו"): להשתמש אסור למצוה שהוקצה כיון .
להם  אמר מה"ת, ואינן הואיל  זקנים מצוות מקיים איני  אדם יאמר
עליכם  שגוזרים מה כל  אלא כך , לומר רשאין אתם אין בני  הקב"ה
למה, יורוך , אשר התורה פי  על  ועשית שנאמר מקיימים, תהיו

     וראה לך ". ויקם אומר ותגזר שנאמר ,

דנר  לדין ההמשך  בביאור יו"ד  כלל  ענגל ) (להר"י  דאורייתא אתוון
התורה*, מן מצוות כמו הם דרבנן שמצוות מוכח  שמזה - חנוכה

על  החיוב על שמלבד  קדושה חלה , שהוקצה כיון
מאכלות  (בענין פ"ח  תניא וראה ית'. רצונו בו לעשות ונתייחד 
שחמורים  דרבנן, איסור הוא "ואפילו מגקה"ט ): שחיותם אסורות

.(57 הערה לקמן (וראה תורה" מדברי  יותר סופרים דברי 
(47. למשה הקב"ה "הראהו ב: יט , מגילה מה ראה .

. לחדש עתידים מגילה".שהסופרים מקרא .
ב.48) נט , ב"מ 
פי "ד .49) תדבא"ר וראה ד . פ"א, ב"ר
ג .50) ב, או"ת
שם.51) ב"ר
רוחני ,52) לזמן גם היא ועתיד " ב"עבר שהכוונה לומר, ויש

ועתיד ) (עבר והמסובב הסיבה ית' שאצלו וכיון ומסובב, סיבה
שנעשית במחשבה לכן, כפיאחד , צורתם נחקקה בריאתם

שנעשה לאחרי  לקמן שהיא (וראה בפועל  דהבריאה
.(55 הערה

         
        

          



כב     

החידושים  גם  נעשים  ית ') במחשבתו (שחקוקים 
במחשבתו  שהיא  כפי מהתורה  חלק  שלהם 
באים  אלו חידושים  כלומר , הקב "ה . של  (חכמתו)

' ית (חכמתו) במחשבתו ישנם  ואעפ "כ  ,
ית ' שאצלו כיון ישראל , ע "י שנתחדשו קודם  אף 

א ' והעתיד  עליהם העבר  לומר  שייך  (ולכן
כפי  התורה  הקב "ה  נתן שבסיני כיון בסיני, שניתנו

(קודם שהיא  ית ' שבמחשבתו אלא , ית ').
מהזמן  שלמעלה  בדרגא  הם  ישראל ) ע "י שנתחדשו
ההעלם , בתכלית  הם  ולכן אחד ), והעתיד  (העבר 

במציאות  שאינו ע "י העלם  וכשמתחדשים  ,
במציאות . באים  ישראל 

הענינים  שגם  בלבד  זו לא  יותר : ובעומק 
ית ' במחשבתו חקוקים  הם  ישראל  ע "י שמתחדשים 

הקב "ה  של  מתורתו חלק  הם  יתירה ולכן אלא  ,
ע "י  שמתחדשים  התורה  בעניני עילוי שיש  מזה ,
עניני  לגבי לחדש ) עתיד  ותיק  (תלמיד  ישראל 
של  (תורתו עצמה  מצד  שהיא  כפי התורה 

בחינת הקב "ה ) היא  עצמה  מצד  התורה  כי, -
 שמחדשים התורה  ועניני הקב "ה , של 

נעלית  בדרגא  הם  ית ') בעצמותו שרשם  (מצד 
דרגת יותר  לגבי ֿ ערוך ) שבאין לעילוי (ועד 

דרגא החכמה  מכל  שלמעלה  ית ' לעצמותו ועד  ,
וגילוי, .

"כל  מארז"ל  בפירוש  נקודה  לבאר  יש  ועפ "ז
למשה  ניתן הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה 
שבנגלה  בספרים  מצאתי לא  (שלע "ע  מסיני"
הם  ו"ניתן" "לחדש " הענינים  שב ' - דתורה )

של  חידוש  - "לחדש " (א ) לאמיתתם : 
וכו' המשנה  בזמן שאמרו "ו"ניתן (ב ) ,

ישנו  שלו) הפרטי (בהציור  זה  שחידוש  כיון -
א '), והעתיד  העבר  ית ' (שאצלו ית ' במחשבתו
שלהיותו  (אלא  בסיני למשה  ניתן כזה  ובאופן

גמור ). חידוש  ה "ז העצמי בהעלם 

תורה " ב "חידושי אופנים  ב ' שישנם  מובן ומזה 
"חידוש " (א ) ותיק : דתלמיד  והיגיעה  העיון שע "י

ידו שעל  המושאל ) שישנו (בשם  העומק 
שכלולים  הפרטים  התגלות  כמו עצמה , מצד  בתורה 
לגמרי  בהעלם  הם  בכלל  שבהיותם  שאף  בהכלל ,
"חידוש "), בשם  נקראת  הכלל  מן שההתגלות  (ועד 
אלא  בכלל  (אין הפרטים  של  הכלל  להיותו מ "מ ,
השייך  בהעלם  הפרטים  בו נמצאים  שבפרט ), מה 

(ב ) במציאות ). שישנו (העלם  הגילוי :אל 
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אומר 53) שהקב"ה ב) ו, (גיטין חז"ל  לשון יומתק ועפ"ז
שענין  דאף - אומר" הוא כך  בני  יונתן אומר הוא כך  בני  "אביתר
איכא  "ומי  הגמרא: דברי  (כהמשך  הקב"ה של  תורתו הוא זה

. שמיא קמי  הקב"ה ספיקא אומר חיים"), אלקים דברי  ואלו אלו .
זה ענין  בני יונתן אומר הוא כך  בני  ("אביתר

ע  הקב"ה של  תורתו נעשה זה שענין כיון אומר"), הוא "יכך 
ישראל . של  חידושם

יודע 54) עתידות, הזמן) (לפני  יודע שהקב"ה כיון ובפשטות:
בעתיד . ישראל  שיחדשו החידושים מקודם

כי ,55) במציאות, שאינו בהעלם הם למעלה שגם היינו,
גם  הוא ,(52 הערה (כנ"ל  ומסובב סיבה רוחני , דזמן הגדר
ועתיד  דעבר והענין ה"השתלשלות"*, ענין כל  שזהו למעלה,

מציאות.(סיבה של  וגדר ענין מכל  למעלה הוא אחד  ומסובב)
(56( ואילך א'קכג  ע' (ח "ב תער"ב בהמשך  המבואר

מאד ", טוב והנה עשה אשר כל  את אלקים "וירא הכתוב בפירוש
(והיינו  בנבראים והביטול  העבודה שנתקבלה מה ש"הוא

כו'". המחשבה תחלת על  גם גדול  ביתרון בטוב בנש"י **)
יותר 57) סופרים דברי  וערבין חביבין חמורין כמארז"ל 

ועוד ) ה"ד . פי "א שם ירושלמי  ב. פח , סנהדרין (ראה תורה מדברי 

        
        ,

 .
 :"    

    ."

הסופר  כמו "סופרים", נקראים וישראל  ה"ספר", היא התורה כי , -
ג . מו, שה"ש ב. פ, סוכות דרושי  לקו"ת (ראה הספר את שכותב

ובכ "מ ).
הוא  "ואפילו הזקן רבינו של  לשונו דיוק לבאר יש ועפ"ז

(ומוסיף) דרבנן איסור     "
שדבר  יתכן איך  לבאר זו בהוספה שכוונתו - (46 הערה (כנ"ל 
"דיפתראות  (שהיא התורה שע"פ היינו, התורה, ע"פ המותר
ישתנה  מק"נ, חיותו מקבל  העולם) נברא ידם שעל  ופינקסאות"
מוסיף  זה ועל  מגקה"ט ? חיותו ויקבל  דרבנן האיסור ע"י 

סופרים דברי  ה"סופר""שחמורים כמו תורה", מדברי 
,תורה ע"פ כן נעשה סופרים דברי  ע"י  ולכן ה"ספר", את

חיותו  מקבל  מדרבנן שנאסר שהדבר בעולם, גם כן נעשה ובמילא
הקדושה  לחלות בנוגע (ועד "ז שבתורה האיסורים ככל  מגקה"ט 

חנוכה). כבנר דרבנן, במצוה החפץ על 
שהקב"ה 58) (43 (שבהערה מארז"ל  המשך  לבאר יש ועפ"ז

לפניו  "אמר טמא, פנים ומ "ט  טהור פנים מ "ט  למשה לימד 
רבים  אחרי  א"ל  הלכה, של  בירורה על  נעמוד  מתי  עד  רבש"ע
צ"ל  כיצד  רק (לא היא משה ששאלת לומר, דיש - להטות"

גם) אלא בפועל , ההנהגה   הקב"ה ותשובת ,
שהפירוש ישראל ,היא דחכמי  הרוב דעת ע"פ נקבע בתורה

דרגת  מצד  הם טמא פנים ומ "ט  טהור פנים שמ "ט  בזה, וההסברה
שהיא כפי  מצד התורה הוא הלכה" של  ו"בירורה ית',

שהיא כפי  התורה ישראל דרגת ע"י  שמתגלה ית',
ית'. בעצמותו שרשם מצד  להטות") רבים ("אחרי 

ענינים 59) באים "בתושבע"פ שצג : ע' תרס"ו המשך  ראה
כו'". דא"ס העצמי  העלם מבחי ' כ "א לבד  תוה"ק מבחי ' לא אלו



כג    

שהוא  (ממש ) שבתורה "חידוש " העומק  על 
(בחינת  עצמה  מצד  שהיא  הקב "ה )כפי של 

' ית בעצמותו שרשם  (מצד  ישראל  ע "י
במציאות , אינו ולפנ"ז החכמה ), מבחי' שלמעלה 
לגילוי. שייך  שאינו העצמי העלם  בבחינת  אם , כי

שתהי'י. בתורה  ההוספה  תוכן לבאר  יש  עפ "ז
והחילוק  ס "ז), (כנ"ל  ומנוחה " שבת  שכולו "ליום 

לב  ובעוה "ב שבינה  בעוה "ז בתורה  ההוספה  ין
ש "אין  באופן ומנוחה ") שבת  שכולו "יום  (לפני

מנוחה ": להם 

) ובעוה "ב  בעוה "ז התורה  "יום לימוד 
מנוחה " להם  ש "אין באופן ומנוחה ") שבת  שכולו

העומק הוא  את  לגלות  והיגיעה  בההשתדלות 
בתורה  שישנו  חידושים גם  שישנם  [דאף 

שיש  העומק  על  בהוספה  ישראל  בתורה שמחדשים 
הלימוד  עיקר  מ "מ , עצמה , את מצד  לגלות  הוא 

על  כשעומדים  ולכן, עצמה ], מצד  שבתורה  העומק 
לא  שבה , העומק  כל  ומגלים  התורה  של  אמיתתה 
מנוחה  של  מצב  נעשה  ובמילא  עוד , להוסיף  שייך 

ס "ו). (כנ"ל  ומנוחה " שבת  שכולו "יום  -

שהיא  כפי תורה  של  אמיתתה  על  וכשעומדים 
לאחרי  ומנוחה ", שבת  שכולו ("ליום  עצמה  מצד 
- ובעוה "ב ) בעוה "ז התורה  דלימוד  השלימות 

באופןנעשה  בתורה  הלימוד  
עצמה ,בתורה  מצד  בה  שיש  העומק  על 

שהיא  מהתורה  שלמעלה  ית ' בעצמותו שרשם  מצד 
החכמה  אם ,בחי' כי הפסק , יהי' לא  זה  ובענין ,
ועלי' הוספה   .(" מנוחה להם  ("אין

מחיל  "ילכו הכתוב  בלשון שמרומז לומר  ויש 
שגם  - בציון" אלקים  אל  יראה  חיל  כש "יראה אל 

אורייתא  ש "ישראל  כשיתגלה  בציון", אלקים  אל 
אמיתת  על  ישראל  יעמדו שאז חד ", כולא  וקוב "ה 

עי"ז ועלי' הוספה  תהי' יחדשו התורה ,
" בתורה , אל ויוסיפו מחיל  עצמם ) (בכח 

.חיל "

להם  ש "אין באופן תהי' לא  זו הוספה  אבל ,
ד "יום  באופן אלא  ובעוה "ב ), (כבעוה "ז מנוחה "

שכולו ":כי -

ה "תנועה " לגדר  ה "מנוחה " גדר  שבין החילוק 
בעצמותו, היא  ש "מנוחה " הוא , והוספה ), (שינוי

מעצמותו  כביכול  יציאה  היא  .ו"תנועה "

בדרגת  הם  ישראל  שמחדשים  שהחידושים  וכיון
ית ' דעצמותו העצמי בהעלם  שהיא  כפי התורה 
המנוחה  (העדר  וההוספה  השינוי הרי, ס "ט ), (כנ"ל 
שהיא  "תנועה " של  גדר  אינם  ובפועל ) בחיצוניות 

מעצמותו  (כפי יציאה  "מנוחה " של  גדר  אלא  ,
בעצמותו  שהיא  ולאמיתתה ) בפנימיותה  .שהיא 
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אלף 60) "אותן מארז"ל  (בביאור קה ע' תרס"ו המשך  ראה
. עולמו את לחדש הקב"ה שעתיד  להם שנה עושה הקב"ה .

שיבואו  ש"אחר - המים") ע"פ ושטים כנשרים כנפים (לצדיקים)
תורה  טעמי  שז"ע החכמה שבהעלם העצמי  התענוג  לבחי ' לעתיד 

. תורה) של  אמיתתה על  שיהיו (שיעמדו מה עוד  עלי ' להם יהי ' .
דשעשועים  העצמי  מקיף בבחי ' דחכמה המים ע"פ שטים
העצמי העלם בבחי ' בא שלא ממש א"ס דעצמות העצמיים

. שלמעלה דחכמה ממש עצמיות בבחי ' מושרשים דנש"י  להיות .
. הראשון בשרש גם דתורה חכמה העצמימבחי ' העלם בבחי ' .

כו'". דחכמה
חיל "61) אל  מחיל  ש"ילכו שעי "ז הפירוש על  נוסף כלומר:

חיל " אל  מחיל  ("ילכו בציון" אלקים אל  ש"יראה זוכים
(גם) חיל " אל  מחיל  "ילכו לפרש יש בציון"), אלקים אל  ש"יראה

.(הבאה הערה (וראה בציון" אלקים אל  "יראה

"יראה62) - הפסוק על  פרש"י  ע"פ יותר ויומתק
."בציון הקב"ה אל  ישראל ) (של 

התורה63) לדרגת  בשייכות  ה"מנוחה" על שהיא נוסף כפי 
אמיתתה. על  שעמדו כיון עצמה, מצד 

הנפש 64) כחות נמצאים המלאכה שבעת - ובפשטות
חוזרים  המנוחה ובעת הנפש, לעצם מחוץ והתגלות בהמשכה

ובכ "מ ). ג . מב, בהר לקו"ת (ראה הנפש בעצם ונכללים
לבוא,65) שלעתיד  (60 (שבהערה תרס"ו בהמשך  ומ "ש

יהי ' "לא ממש", לפניו ויחיו העצמי  תענוג  בבחי ' יתעלו "כאשר
הרגיל ) (ע"ד  ל "עליות" היא שהכוונה י "ל , אולי  - עליות" עוד 

של  באוםן הבאה).שהם להערה שוה"ג  (וראה מעצמותו
מצד 66) התורה בדרגת שהמנוחה י "ל , עצמה ועפ"ז

(רק) מנוחה היא אמיתתה) על  כיון (כשעומדים אבל , ,
שהיא החכמה בדרגת שהיא  גדר זה אין מעצמותו,

כפי התורה בדרגת משא"כ  בעצמותו; שהיא לאמיתתו המנוחה
בתורה  ישראל  של  החידושים ע"י  שמתגלית ית', בעצמותו שהיא

ה"ז המנוחה, העדר עם הקשורה הוספה יש שבפועל  אף -
  .בעצמותו שהיא ,

שבין  החילוק (56 (שבהערה תער"ב בהמשך  המבואר וע"ד 
ותענוג  מנוחה שהיא שבתא, במעלי  והתענוג  אבל המנוחה ,

תחלה  במחשבתו שעלה כפי  בטוב המלאכה שנגמרה מזה רק
של  (באופן דשבתא דיומא והתענוג  להמנוחה עצמי ), תענוג  (ולא
יתרון  שנעשה כשרואה המלאכה), דגמר מהמנוחה גם שביתה

שמתענג  המחשבה, תחלת על  גם *.גדול 

          
        
           
          
        
         



כד     

ב 'יא . בין החילוק  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע "פ 
מנוחה " להם  אין חכמים  "תלמידי המאמרים 

ובמו"ק : שבברכות 

כו'" מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המאמר 
העלי' על  (בעיקר ) קאי ברכות , מסכת  שבסיום 

אמיתתה  על  לעמוד  כדי התורה  וידיעת  בלימוד 
   באופן הוא  זה  לימוד  שגם  שאף  ,

אין  שהשי"ת  כמו "כי סוף , אין עד  וניתוסף  שהולך 
מנוחה ", להם  "אין סוף ", לה  אין תורתו כך  סוף  לו
ומנוחה ") שבת  שכולו ("ליום  לבוא  לעתיד  הרי,

עצמה , מצד  שהיא  כמו אמיתתה  על  שיעמדו
  חכמים "תלמידי המאמר  לאחרי ולכן, ,

בענין ומסיים  מוסיף  כו'", מנוחה  להם  אין
. בעולם  שלום  מרבים  חכמים  יברך ("תלמידי  ה ' .

שהו"ע  בשלום "), עמו .את 

כו'" מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי והמאמר 
על  (בעיקר ) קאי מו"ק , מסכת  שבסיום  

     תלמיד) שישראל  עי"ז
שרשם (עתיד ותיק ) מצד  בתורה  (

ית ' (חכמתו התורה  מדרגת  שלמעלה  ית ' בעצמותו
לבוא  לעתיד  שגם  וכיון עצמה ), מצד  שהיא  כפי
מצד  שהיא  כפי תורה  של  אמיתתה  על  כשיעמדו
ישראל  יוסיפו ומנוחה ") שבת  שכולו ("ליום  עצמה 

בתורה  לחדש    סיום לכן, ס "י), (כנ"ל 
ד "תלמידי  ומצב  במעמד  הוא  המסכת  וחותם 

חכמים    אל מחיל  ילכו שנאמר  כו',
אל  כש )יראה  אמיתתה , על  כשעומדים  (גם  חיל 

בציון". אלקים 

המסכתות  לתוכן בהתאם  - קצת  אחר  בסגנון
ובדוגמת  ע "ד  היא  ברכות  מסכת  ומו"ק : ברכות 
התמידית  העבודה  אודות  מדובר  שבה  תמיד  מסכת 
("תמידים  הרגיל  ע "ד  עבודה  התומ "צ , בעניני
התורה  בדרגת  עיקרם  שבה  העליות  שגם  כסדרם "),
מדובר  מו"ק  ובמסכת  עצמה ; מצד  שהיא  כפי
הוספה  של  באופן מיוחדים  בזמנים  העבודה  אודות 
ובמיוחד  כולל  כהלכתם "), ("מוספים  הרגיל  על 
(הענינים  והסתר  העלם  של  במצב  העבודה 
חוזר ", "אור  בדרך  מו"ק ) שבמסכת  ֿ רצויים  הבלתי

באי  דוקא  שעי"ז העצמי כיון העלם  לבחי' ,ם 
עצמה . מצד  שהיא  כפי התורה  לדרגת  ֿ ערוך  שבאין

- זה  במאמר  הלשון שינוי גם  לבאר  יש  ועפ "ז
מנוחה  להם  "אין נאמר  ברכות  שבמסכת  

  מנוחה להם  "אין נאמר  מו "ק  ובמסכת  ,"
 :"

מנוחה ") להם  ("אין המנוחה  להעדר  בנוגע 
כפי  אמיתתה  על  לעמוד  כדי התורה  וידיעת  בלימוד 
הוא  החידוש  - ברכות  במסכת  - עצמה  מצד  שהיא 

שגם  בעוה "ב , והן בעוה "ז (בהגבלת הן
אחר  בעילוי התורה  בלימוד  להוסיף  יכולים  הגוף )

וגם  קץ , אין עד  מהגבלת עילוי (שלמעלה 
אחר  בעילוי התורה  בלימוד  להוסיף  צריכים  הגוף )
להם  "אין הוא  הלשון ולכן קץ , אין עד  עילוי

מנוחה    ."

מנוחה ") להם  ("אין המנוחה  להעדר  בנוגע  אבל 
עי"ז  עצמה  מצד  שהיא  כפי התורה  לגבי בהוספה 
עיקר  - מו"ק  במסכת  - בתורה  מחדשים  שישראל 

הוא  החידוש   שבת שכולו "ליום  ,
התורה  אמיתת  על  שיעמדו לאחרי (שגם  ומנוחה "
עוד  בה  ויוסיפו יחדשו עצמה , מצד  שהיא  כפי

מנוחה  להם  "אין הוא  הלשון ולכן יותר ),
."

שלפנ"ז יב . בבבא  החילוק  גם  לבאר  יש  עפ "ז
מבית  "היוצא  נאמר  ברכות  שבמסכת  - (האמצעית )

הכנסת      ובמסכת ,"
המדרש  לבית  הכנסת  מבית  "היוצא  נאמר  מו"ק 

(ומוסיף )   :"
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יראה 67) חיל  אל  מחיל  "ילכו בפסוק גם שמרומז לומר, ויש
מנוחה") להם ("אין חיל  אל  מחיל  שההליכה - בציון" אלקים אל 
של  אמיתתה על  (כשיעמדו בציון" אלקים אל  ש"יראה עד  היא

חד "). כולא וקוב"ה אורייתא ש"ישראל  תורה,

       
        
         

      
       

       
        

        
          

         


בכ 68) בכ "ה ד "ה החנוכה שער אורה שערי  פנ"ד ראה סלו
ועוד . ואילך . צ ע' תרס"ו המשך  ואילך .



כה    

לבית  המדרש  "ומבית  ההוספה  של  תוכנה 
לבית  ש "נכנס  לאחרי שגם  - מו"ק  במסכת  הכנסת "
אלא  בכך , מסתפק  אינו בתורה ", ועוסק  המדרש 
הכנסת " לבית  המדרש  "מבית  והולך  ממשיך 
מוצב  ("סולם  התפלה  שע "י כיון לתפלה ), (מתורה 

השמימה " מגיע  וראשו לדרגא ארצה  מתעלה  (
שלאח "ז  התורה  לימוד  גם  נעשה  ועי"ז יותר , נעלית 
יותר , נעלה  באופן המדרש ") לבית  הכנסת  ("מבית 
הלימוד  אודות  מדובר  ברכות  במסכת  משא "כ 

דרגא . באותה  בתורה  והעסק 

אודות  מדובר  ברכות  שבמסכת  לומר , ויש 
שהיא  כפי בתורה  והעסק  הלימוד   שלכן ,

התורה  בלימוד  העלי' שהת "ח גם  באופן היא 
ב " נשאר  הלומד   של (דרגתה ) מקומה  ,"

גם  מדובר  מו"ק  ובמסכת  עצמה ; מצד  התורה 
אודות  שהיא (ובעיקר ) כפי התורה  לגבי
ע "י עצמה  מצד     כמודגש ,

של  (דרגתה ) מקומה  המדרש ", מ "בית  בהיציאה 
שניתנה  (כפי עצמה  מצד  "לבית התורה  ,(

מקום  הכנסת ",   שע "י כידוע  ,
אוא "ס  מבחי' בתורה  שיומשך  פועלים  התפלה 

עצמה ) מצד  שהיא  (כפי מהתורה  .שלמעלה 

במאמר  והסיום  ההמשך  גם  בא  לכך  ובהתאם 
ועוסק  המדרש  לבית  הכנסת  מבית  "היוצא  שלאח "ז:
ה "ז  - עצמה  מצד  שהיא  כפי דרגא , באותה  בתורה ",
בעוה "ב " ולא  בעוה "ז לא  מנוחה  להם  ש "אין באופן
כשעומדים  אבל  ומנוחה "), שבת  שכולו "יום  (לפני
בענין  שמסיים  כפי מנוחה , להם  יש  אמיתתה , על 
הכנסת  מבית  ו"היוצא  ברכות ); (במסכת  השלום 
להוסיף  הכנסת ", לבית  המדרש  ומבית  המדרש  לבית 
באופן  ה "ז - עצמה  מצד  שהיא  כפי התורה  על 
ילכו  שנאמר  לעוה "ב , אפילו מנוחה  להם  ש "אין
אמיתתה, על כשעומדים (גם חיל אל מחיל

מו"ק ). (במסכת  בציון" אלקים  אל  כש )יראה 

הראשונה יג . בבבא  השינוי גם  לבאר  יש  ועפ "ז
כו'": מן "הנפטר  -

ב ' נאמרו לזה  שבהמשך  שכיון - ובהקדמה 
מבית  ("היוצא  חיל  אל  מחיל  ההליכה  ע "ד  הבבות 
מנוחה  להם  אין חכמים  ו"תלמידי כו'", הכנסת 
מן  ד "הנפטר  הבבות  ב ' סדר  שגם  לומר , יש  כו'"),
חיל ), אל  (מחיל  עילוי אחר  בעילוי הוא  כו'"

הו"ע  הב ' בבבא  כו'" מן ש "הנפטר   שבא
שבבבא  כו'" מן "הנפטר  ב 'לאחרי וגם , הראשונה .

ד "הנפטר  ברכות המאמרים  במסכת  כו'" מן
אל  (מחיל  עילוי אחר  בעילוי הם  מו"ק  ובמסכת 
באופן  הוא  מו"ק  במסכת  כו'" מן ש "הנפטר  חיל ),
שבמסכת  כו'" מן "הנפטר  לאחרי שבא  יותר  נעלה 

כדלקמן. ברכות , הקודמת 

בזה : וההסברה 

שאומרים  בשלום " "לך  בין ל "הנפטר החילוק 
"לך מן ובין " מן ל "הנפטר  שאומרים  שלום "

 ש "לך הוא , ," של "בשלום  פירושו שלום "
"ש  ולא עתה ", היום  עד  דרש  שכבר  בשלום  ילך 

"לך  משא "כ  עוד ", "לסגל יוסיף  פירושו שלום "
שלימותך " על  "להוסיף  וזכיות ", שלומים  .עוד 

ולכן:

. מחבירו "הנפטר  הוא  הסדר  ברכות  .במסכת 
. לו .יאמר  לשלום  לך  המת . מן הנפטר  (ואח "כ ) .

.. לו יאמר  הבבות . לב ' בהתאם  - בשלום " לך  .
מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המסכת , שבסיום 

"לך  ע "ד  חכמים כו'", "תלמידי ולאח "ז שלום ",
"לך  ע "ד  המנוחה , ענין שלום ", שלום "מרבים 

רק  מדובר  ברכות  שבמסכת  כיון עוד ), יוסיף  (שלא 
עצמה , מצד  שהיא  כפי בתורה  השלימות  אודות 

ענין (ע "י אמיתתה  על  שעומדים  ,שלאחרי
שייך  לא  תורה ), של  לאמיתתה  מציאותו ביטול 

. ("מת  יותר  בשלום ").להוסיף  .

במסכת  שסיים  במה  מתחיל  מו"ק  ובמסכת 
. המת  מן "הנפטר  - ואח "כ ברכות  בשלום ", לך  .

החי  מן "הנפטר  יותר , נעלה  ענין לך .מוסיף  .

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 ועוד .69) ב. שו, ח "ג  ב. רסו, ח "א זהר וראה יב. כח , ויצא
"עסק"70) בדוגמת בתורה", "עוסק הלשון בדיוק שמרומזת

אין  חכמים "תלמידי  שלאח "ז כבמאמר - "ריוח " ניתוסף ידו שעל 
למדרש". וממדרש לישיבה "מישיבה מנוחה", להם

מחבר 71) הי ' שדוד  (קצו)) (סנ"ח  הבהיר בספר וכמ "ש
שלמעלה  אוא"ס גילוי  בתורה שהמשיך  היינו, בקוב"ה, אורייתא
דישראל  ההתקשרות מודגשת שבה התפלה עבודת ע"י  מהתורה,
צו, ברכה א. ה, ויקרא לקו"ת (ראה מהתורה שלמעלה הקב"ה עם

ובכ "מ ). ב.

ברכות.72) סוף יעקב לעין יוסף וענף הכותב פי '
הראשונה 73) בבבא מחבירו" מ "הנפטר יותר נעלה שזהו"ע

ברכות*. שבמסכת המת") מן "הנפטר (לפני 

        



כו     

מן  ("הנפטר  המנוחה  לאחרי שגם  - לשלום "
שייך  ולא  תורה  של  אמיתתה  על  כשעומדים  המת ")

") עוד  ישנו להוסיף  ברכות ), שבסיום  שלום "
החי") מן ("הנפטר  חיות  לשלום תוספת  בהליכה 

להוסיף  לשלום ", דישראל ("לך  שלימותך ) על 
לסיום  בהתאם  - בתורה  ומוסיפים  שמחדשים 
ד "תלמידי  השלימות  בתכלית  המסכת  וחותם 

הבא  לעולם  אפילו מנוחה  להם  אין ,חכמים 
אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו שנאמר 

בציון".

(שלאחרי  המת " מן ש "הנפטר  לומר , יש  ועפ "ז
קא ברכות במסכת מחבירו") על"הנפטר י

השלימות   ו"הנפטר גופים ), בלא  (נשמות 
במסכת  המת ") מן "הנפטר  (שלאחרי החי" מן

השלימות  תכלית  על  קאי מו"ק   שאז ,
"בלע  במשנה ) מו"ק  מסכת  (שבסיום  היעוד  יקויים 
כל  מעל  דמעה  אלקים  ה ' ומחה  לנצח  המות 

.פנים "
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(74" הדיוק גם יומתק "ועפ"ז ולא הבא" עולם עולם
"לך  בין החילוק ע"ד  - ו"לך הבא" שבזה שלום" - שלום"

אין  עד  עילוי  אחר בעילוי  בהוספה היא השלימות שתכלית מרומז

ענין  בשלום", "לך  ע"ד  בשלום, הוא שהסיום כבברכות, (דלא סוף
המנוחה).

ח .75) כה, ישעי '

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום החמישי,

ולפלא שאינו מזכיר אודות יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, עשירי בשבט, 

שבטח צוין על ידו יום סגולה זה ע"י הוספה בלימוד תורת בעל ההילולא והליכה באורחותיו וכו',

ונעם לי להודע מהצלחת פעולתו בהנוגע לחלב ישראל במחנם הט' ובפרט ע"פ סיפור הידוע 

נוגע לחיזוק האמונה, וחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל  מרבותינו נשיאינו, איך שחלב ישראל דוקא 

רואהו, מביא ח"ו לספיקות באמונה, וק"ל.

ויהי רצון שתהי' הצלחה מלאה בהאמור וזכות הרבים מסייע אותו וכל אלה המשתדלים בזה.

בברכה לבשו"ט בהאמור וגם בעניניו הפרטים.

נ. ב. לשאלתו אודות זמן תספורת בנם שליט"א שיום הולדתו בערב פסח.

אין כדאי לדחות לאחר זמן, כי אם לעשות התספורת בליל אור לי"ד או ביום ערב פסח.



כז

     
       

הרביעי- היארצייטֿ הילולא יום עם זי"ע של בקשר נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית -הרבנית ָ

מאידית - -תרגום
משיחות ש "פ יתרו ,כ "ף שבט וליל ויום ב 'פ 'משפטים כ "ב שבט ה 'תשנ "ב 

כמרומז א . ברכה , עם  קשור  בחודש 
"במספר  אותיות  -" על  שרומז ," יברך

ואתו ישראל " ֿ ידו על  שממנו, יום  שזהו ז.א . ,
עניניהם . בכל  ישראל  בני מתברכים 

מבורך  בעצמו "בך " של ) ה (יום  מזו: יתירה 
יברך  ב "בך  (הכתוב ) הפירוש  מפשטות  כמובן הוא ,
ומנשה) אפרים (של ש"בברכתם" ישראל",
("בך ") זה  שיום  בנדו"ד , ועד "ז בנ"י, כל  מתברכים 
בני  כל  ישראל ", "יברך  ועי"ז מבורך , הוא  גופא 
ברכות  באים  שממנה  כזו ברכה  היא  "בך " ישראל .
ו"עד  קץ  אין עד  ברכה , ועוד  ברכה  עוד  נוספות ,

העולם " כל  מלשון)סוף  (עולם  של  הסוף  - (כולל 
והסתר  ).העלם 

דכ "ב ב . היארצייט  ליום  בנוגע  מובן ָוכמו"כ 
בנ"י  כל  מתברכים  שממנו ברכה , יום  שזהו שבט ,

ישראל ": יברך  "בך  -

עם  קשור  יארצייט  ישראל , בני כפי אצל  . ָ
היארצייט , ביום  קדיש  דאמירת  בהמנהג  ָשמודגש 
אז  שניתוסף  בערך  שלא  ועלי' חדשה  עלי' בגלל 

.בהנשמה 

הסתלקות  הי' שבו היום  הוא  שיארצייט  ָהגם 
דנפש  הגילוי על  והסתר  העלם  הגוף , מן הנשמה 

ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  -מישראל , בהגוף  ,
הרי, - ר "ל  להיות  שיכול  גדול  הכי ההעלם  שזהו
יפעל  שזה  ירידה ) בכל  (כמו היא  בכך  הכוונה 
(ביארצייט ) שנה  ובכל  גדולה , יותר  עלי' ָאח "כ 
להעליות  בערך  (שלא  יותר  גדולה  עלי' אז ניתוסף 
שנמצאים  באלה  והן בהנשמה , עלי' הן זה ), שלפני
עם  קשר  להם  (שהי' למטה  בגופים  נשמות 

ושנים הנשמה ) ימים  באריכות  להם  שניתוסף  ,
טובים . ובמעשים  ומצוות  בתורה  מלאים  טובות ,

האמיתית  בגאולה  שנפעלת  העלי' - ועיקר  ועוד 
"הקיצו  ע "י - הנשמה  של  העלי' הן והשלימה ,

עפר " שוכני כידוע ורננו , גם) השלימות  שתכלית 
בתחיית  בגופים  נשמות  דוקא  הוא  הנשמה ) של 
הנשמה  עם  שייכות  להם  שהיתה  בבנ"י והן המתים ,

כמ "ש  - דמעה אלקים  ה ' ומחה  לנצח  המות  "בלע 
. "ומחה  שכאשר  ומובן, פנים ", כל  דמעה "מעל  .

("ומחה  עצמו הקב "ה  ע "י נעשה  ,(" דמעה
זה  לפני שהיתה  הדמעה  את  מבטל  רק  לא  ה "ז

נפעלת  שעי"ז אלא  המחי'), ענין (כפשטות 
מהפירוש  גם  כמובן ש "דמעה "בעלי', ,

מהק "כ  אחד  שחסר  בזה , והכוונה  קי"ט , בגימטריא 
אלקים  שם  אלקים צירופי ה ' "ומחה  וע "י ;

של  (הגימטריא  דק "כ  השלימות  נעשה  דמעה "
ועשרים  מאה  ימיו "והיו - הכולל ) עם  "דמעה "

מאה שנה " "בן - רבינו משה  אצל  שהי' כפי ,
היום " אנכי שנה  ימי ועשרים  מלאו "היום  ,

הן ושנותי" ושנים  דימים  ושלימות  מילוי ,
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כ .1) מח , ויחי 
ועוד .2) ב. לז, זבחים רפ"ט . כתובות - חז"ל  לשון
ובכ "מ .3) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
ואילך .4) 329 ע' חכ "ו לקו"ש גם ראה וראה .

ואילך . 178 ע' ח "ב תשמ "ט  התוועדויות
רפ"ב.5) תניא

(אגרות6ֿ) אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב ע 'ראה ח"ג  שלו  קודש
לעילוי התפלה שע "י ואילך), נחת קמג  גורמים בזה הנה כו', נשמת

מעוררים  כו' נשמות הנה זאת בגלל  ואשר העולות, לנשמות רוח 
ברכה  שפע להם נמשך  להיות כו' חלציהם יוצאי  בעד  רחמים
ש"פ  ס"ז; תשמ "ט  שמות ש"פ שיחת וראה וברוחניות. בגשמיות
.(292 ;182 ע' ח "ב תשמ "ט  (התוועדויות סי "א שבט  כ "ב יתרו,

יט .7) כו, ישעי '
תש"נ 8) (התוועדויות תש"נ אלול  כ "ה מכתב בארוכה ראה

ואילך ). 309 ע' .ח "ד 
מלוקט 9) סה"מ  גם וראה מו"ק. סוף משנה ח . כה, ישעי '

וש"נ. ואילך . רעז ע' ח "ב
לקו"ת 10) יז). סעיף ד ' (אות דמעה מערכת אור מאורי  ראה

ועוד . דמעה. ערך  להצ"צ דא"ח  הליקוטים ספר רע"א. יג , צו
ואילך . 314 ע' ח "א תש"נ התוועדויות גם וראה

וש"נ.11) ואילך ). 23 (ע' ס"ו וביאורים תשובות ראה
ג .12) ו, בראשית
ב.13) לא, וילך 
וש"נ.14) א. יא, מר"ה עה"פ. פרש"י 



כח            

בחיים  - עד  בזה  וההמשך  ברוחניות , והן בגשמיות 
והשלימה .נצחיים  האמיתית  בגאולה 

ע "יג . שנפעלת  [העלי' זה  ההסתלקות ]ענין
בהיארצייט  במיוחד מו"ח מודגש כ "ק  של  בתו של  ָ

נשיא  על אדמו"ר  נוסף  אשר  שבט , בכ"ב  דורנו
[ובפרט זכותה  אבי' של  הזכות  גם  לה  יש  היא ,

מי  שייכות  ישנה  האב שלבת  עם  והיא וחדת  ,[
וכו': ידו על  התחנכה 

- התנשאות  מלשון נשיא  - הדור  נשיא 
" הכל הוא  "הנשיא  שכן הדור , כל  .את 

ובמיוחד  כולל  - עניני' שכל  לבתו, בנוגע  מובן מזה 
בכולם . עלי' פועלים  - הסתלקותה 

חל  שבט ) (בכ "ב  שלה  שהיארצייט  ָובפרט 
כ "ק  אבי' של  כהיארצייט  (שבט ) חודש  ָבאותו
העלי' אשר  בשבט ), (בעשירי אדמו"ר  מו"ח 
ביום  יותר  בגלוי נמצאים  דורנו דנשיא  וההתנשאות 

כידוע  שלו, מעשיו ההילולא  "כל  עולים  שאז
בא  וזה  חייו" ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו
בקרב  ישועות  ש "פועל  עד  למטה , בגילוי

.הארץ "

בהנשמות  - והתנשאות  העלי' לשלימות  עד 
האמיתית  בגאולה  - למטה  בנ"י ובכל  למעלה 

כנ"ל . והשלימה ,

בגלות  האחרון דור  הוא  זה  שדורנו ובפרט 
אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  כפי - לגאולה  הראשון והדור 
סיימו  שכבר  כמ "פ , והודיע  הכריז ההילולא  בעל 
צדקנו  משיח  את  לקבל  רק  נותר  ועכשיו הכל 
ענין  הי' בינתיים  שאם  מובן, במילא  - ממש  בפועל 
בארבע  שבט  בכ "ב  הי' שזה  כפי הסתלקות , של 
ורק  אך  ה "ז ה 'תשמ "ח ), (שנת  זה  לפני שנים 
דגאולה  העלי' - שנותר  היחידה  העלי' את  לפעול 

והשלימה . האמיתית 

"בך  - שבט  דכ "ב  זה  ביום  הברכה  מובנת  עפ "ז
לכל  לבנ"י, שנמשכים  הברכות  - ישראל " יברך 
ישראל , ובנות  לנשי - ובמיוחד  בנ"י. ולכל  יהודי

ובדוגמתה . הוראותי' ע "פ  שמתנהגות  עי"ז ובפרט 
בכל  ברוחניות ,ברכות  והן בגשמיות  הן  - הענינים 

כאלה , וברכות  יחד , גם  וברוחניות  ובגשמיות 
אין  עד  ברכה  ועוד  ברכה  עוד  נפעלת  ברכה  שמכל 

קץ .

*

עם ד . קשור  שבט  דכ "ב  שהיארצייט  ָמכיון
הנפטרת ), (אבי דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
של  (שבט ) חודש  באותו חל  שזה  (כנ"ל ) ובפרט 
ותורתו  מעשיו (כש "כל  שלו ההילולא  יום 
לו  יש  זה  שיום  מובן - בגלוי) עומדים  ועבודתו"
דורנו  נשיא  של  עבודתו כללות  עם  שייכות 
הכל " הוא  "הנשיא  (כי כולו הדור  כל  של  (ובמילא )

אזיל " גופא  רישא  ).ו"בתר 

דכ "ב  שההסתלקות  היות  מובן, זה  עם  ביחד 
אבי', של  ההסתלקות  לאחר  שנים  כו"כ  היתה  שבט 
בחודש , אחר  ביום  חל  וזה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק 
בו  יש  - שבט  דיו"ד  ההילולא  מיום  מאוחר , יותר 
ליום  ובהוספה  בהמשך  מיוחד , ענין איפוא 

שלו. ההילולא 

החודש  במספר  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
חודש  - (שבט )  בחודש היום  ובמספר  ,

- ובהוספה בהמשך  שבא  (שבט ),
כדלקמן. דורנו, נשיא  של  ההילולא  יום  בחודש ,

דורנו  של  בעבודה  לימוד  להפיק  צריכים  ומזה 
(ש "הנשיא  דורנו נשיא  של  הדור  להיותו - במיוחד 
של  לעבודתן בנוגע  לימוד  - ובמיוחד  הכל "), הוא 

   של היארצייט  עם  קשורות  להיותן ,ָ
,דורנו נשיא  של 

- שבט  לכ "ב  בסמיכות  - אלו שבימים  ובפרט 
כ "ב  ביום  (וסיומו העולמי השלוחות  כינוס  מתקיים 

וכדלקמן. שבט ).

לעיל ה . האמור  ע "פ  זה  בפרשת ויובן
שני  אודות  תורה , מתן פרשת  (יתרו), השבוע 
הראשונות " ה "דברות  - הדברות  בעשרת  האופנים 
כל  את  אלקים  ("וידבר  הקב "ה  ע "י שנאמרות 
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וש"נ.15) רפ. ע' שם מלוקט  סה"מ  ראה
וראה 16) תזריע). ר"פ בפרש"י  (הובא סע"א לא, נדה ראה

.382 ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות גם וראה אייר. כח  יום" "היום
.291 ע' ח "ב תשמ "ט 

כא.17) כא, חוקת פרש"י 
ֿ סכ "ח .18) סכ "ז אגה"ק תניא
יב.19) עד , תהלים

א.20) מא, עירובין
(לעיל 21) ואילך  ס"א שבט  כ ' יתרו, ש"פ משיחות קונטרס

ואילך ). 211 .ע'



כט             

לאמר " האלה  האחרונות "הדברים  וה "דברות  (
תורה  (במשנה  רבינו משה  ע "י ):שנאמרו

הדברים  כל  את  אלקים  לאמר ""וידבר  האלה 
הכח  את  נתן תורה  דירה במתן לעשיית  ישראל  לבני

בתחתונים  יתברך  יהי'לו שבתחתונים  הגילוי-
ומהותו. בעצמותו  ית ' דעצמותו

הגילוי (א ) ענינים : שתי צריכים  ולזה 
 ההמשכה (ב ) וכן ,': יותר [ובפרטיות 

יתברך  הוא  לא  כביכול  (אבל  יתברך  לו דירה  (א )
אלקים  "וידבר  בעצמו, דעצמות  הגילוי ו(ב ) עצמו),
המעלות : שתי הדברות  בעשרת  היו ולכן גו'"].

ע "י שנאמרו הראשונות " נותנים ה "דברות 
ההמשכה  לפעול  הכח  את   וה "דברות ,'

הכח  את  נותנים  משה  ע "י שנאמרו האחרונות "
זאת  מצד להמשיך   ע "י (לא 

מלמעלה ). הגילוי תוקף  מצד  מציאותם  ביטול 

עצמן הראשונות " בה "דברות  ב 'ועד "ז  ע "ד  היו
("מיוחד  עשר  דאחד  הגילוי (א ) אלה : ענינים 

. הדברות ,שבעשרה  לכל  ראש  שהוא  אחד  שהוא  .
אלקיך "אנכי  ולא ה ' חד  הוא  "אנת  בחי' ,(

פנימיות בחושבן" בחינת  עצמותו, עד  הכתר 
שלמעלה  ית ' זה ומהותו גילוי ו(ב ) ספירות , מעשר 

אחד נמשך  שאנכי כפי (כולל  הדברות 
סדר  עם  קשורה  שהתורה  כפי מהעשרה ),

במספר  שמיוסד  ספירות ,השתלשלות  (עשר  עשרה 
מאמרות  בסדר ).עשרה  גם  פעל  שזה  עד 

(כדברי  התחתון הזה  בעולם  עד  עצמו, השתלשלות 
רוחות חז"ל  ד ' מכל  הגיע  הוי'" ד "אנכי שהקול 

לא  עוף  צווח  לא  ו"צפור  וארץ , ומשמים  העולם 
כו'" געה  לא  שור  ).פרח 

אלקים  ד "וידבר  הגילוי הי' תורה  במתן אמנם ,
מצד  שנאמר גו'" המתחיל  וירד ("ואני

"סיני הר  על  ' וידבר" , ולכן גו'"),
רק  הי' בתחתונים  הגילוי  ו"במשוך]

אזי  סיני) מהר  השכינה  נסתלקה  (כאשר  היובל "
יעלו כמקודם ],בהר ""המה  נשאר  סיני שהר  כיון ,

מציאות  ביטול  פעל  שזה  ("פרחה ובאופן התחתון
התחתון נשמתן" כי - כו') צווח  לא  צפור  ועד "ז ,

להכיל  יכול  לא  - הוא  ענינו מצד  עשר ) (בחי'
הגילוי את  (בחי'(בשלימות ) גו '" אלקים  ד "וידבר 

עשר ); אחד 

גם  עשר  אחד  להמשיך  הכח  את  אז קיבלו
הגילוי  (בעיקר ) נשאר  (למטה ) בגלוי אבל  בעשר ,

הדברות ,דבחי' עשרת  - השתלשלות ) (מסדר 
("וידבר  עשר  דאחד  הגילוי גו'")משא "כ 

משה  מפי תורה  דברי (ושמעו לאחמ "כ  נתעלם 
- הם  ענינם  מצד  התחתונים  שגם  בכדי רבינו),

זאת . להכיל  יוכלו

ידי  על  ישראל  שבני היא , הכוונה  שלימות 
   מלמעלה הגילוי באמצעות  (לא 

בהתלבשות  בהיותם  - גו'") אלקים  ד "וידבר 
בנימוסי'" הלך  לקרתא  ("אזלת  -בתחתונים  (

עשיית  ע "י בעשר , עשר  דאחד  הגילוי את  ימשיכו
הגילוי  לקבלת  מוכשר  כלי (עשר ) התחתונים 
הדיבור  כח  עם  תורה  שלומדים  עי"ז עשר ", ד "אחד 

אמרתך " לשוני ד "תען באופן שלהם  הגשמי

ממש  ה ' דבר  את  ויעשו("לאמר " עבודתם ) את 
שהתחתונים  באופן  ודירה בעולם  כלי נעשים  עצמם 

בעשר  עשר  דאחד  הגילוי נמשך  ועי"ז יתברך . לו
של  באופן  בשלימות שיהי' כפי -

בא  שזה  כיון - והשלימה  האמיתית  בגאולה  הגילוי
מצד  התחתונים  ע "י אלא ) למעלה , כח  מצד  (לא 

  .

של .ו  הדור  - זה  דורנו של  חידושו יובן עפ "ז
דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 

הנפלא  והחידוש  העילוי אודות  כמ "פ  כמדובר 
והדור  הגלות  של  האחרון הדור  - דורנו של 
וסיום  גמר  הוא  שבו - ס "ג ) (כנ"ל  לגאולה  הראשון
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א.22) כ , (יתרו) פרשתנו
ואילך .23) ו ה, ואתחנן
ו.24) פי "ג , במדב"ר טז. נשא שם ג . בחוקותי  תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
ב.25) כ , פרשתנו
ח .26) פמ "ב, שמו"ר
א).27) (יז, בהקדמה תקו"ז
רפ"ה.28) אבות
בפרש"י29) הובא ט . פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא

א). (מו, פל "ו תניא וראה ב. כ , פרשתנו
ספכ "ט .30) פרשתנו שמו"ר
כ .31) יט , פרשתנו

ועוד .32) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
יג .33) שם, פרשתנו
ועוד .34) [ג ]. טז פ"ה, שהש"ר ב. פח , שבת ראה
ועוד .35) ה. פמ "ז, שמו"ר
קעב.36) קיט , תהלים
ב.37) סז, פרשתנו תו"א



ל            

ועבודתינו" כל ד "מעשינו במשך  בנ"י של 
האחרונים  הבירורים  את  לסיים  זה , שלפני הדורות 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ובלשון "לצחצח בגלות , -
קנע ּפלעך "); די ("צוּפוצען הכפתורים " את 
עבור  בפועל  הגאולה  בהבאת  מתבטאת  עבודתינו

זה ! שלפני והדורות  דורנו

מעשינו  את  מסיימים  זה  שבדור  אומרת , זאת 
להמשיך  הדורות  כל  במשך  בנ"י של  ועבודתינו

עבודת  עשר (ע "י אחד דבחי' הגילוי  התחתון)
הם בעשר , גדרם  מצד  עשר ) (בחי' שהתחתונים 

דעצמותו  הגילוי לקבלת  ומוכשרים  מוכנים  יהיו
עשר ). (אחד  יתברך 

דכ "ק  ההילולא  ביום  נרמז שזה  לומר , ויש 
ותורתו  מעשיו "כל  (כאשר  אדמו"ר  מו"ח 

- ובשלימות ) בגלוי נמצאים  ועבודתו" 
   יום) אור  הגילוי : דעשירי (

חידוש  מלשון) ה (חודש  עם  יחד  ומתגלה  קשור 

ה (חודש  השתלשלות ), מסדר  (שלמעלה  עשר  דאחד 
אור  בהגילוי נמשך  עשר  דאחד  חידוש  מלשון)

דעשירי. (יום )

כמה ז. ישנם  גופא  דורנו נשיא  של  בדורו
יום  (א ) שלבים : ג ' - ובכללות  ותקופות , שלבים 

ת "ש  שבט  (יו"ד  עשר  אחד  לחודש  -עשירי (
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  עבודת  של  התקופה  סיום 
למחרתו  היום  (ב ) דין. בעלמא  חיותו בחיים  דורנו

(היום  עשר  אחד  לחודש  עשר  אחד  יום  הראשון-
ההסתלקות ), לאחרי בשנת בשלימותו ובמיוחד 

(תשי" עשר  ההמשך (עשתי כשהתחיל  -
של  המאורות "והחידוש  ו"נתלו חדשה  תקופה 

התשיעי  דור  (או מאדה "ז השביעי דור  של 
של  בתו הסתלקות  לאחר  התקופה  (ג ) מהבעש "ט ).
עשר  אחד  לחודש  כ "ב  ביום  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 

תשמ "ח ). שבט  (כ "ב 

ג ' בכללות  מבטאים  התקופות  שג ' לומר , ויש 
דירה  יתברך  לו לעשות  של  העבודה  בסיום  דרגות 

(כי  עשר  בבחי' עשר  אחד  בחי' המשכת  בתחתונים ,
העבודה  צ "ל  התחתונים , בגדרי יהי' שזה  בכדי

למעלה ): מלמטה  דרגא  אחר  דרגא 

ושלימות  לסיום  עד - העבודה  -(א ) העבודה 
"עשר ", בדרגת  לקבל בעולם , העולם  את  להכין כדי

הגילוי שלמעלה את  (אלקות  עשר " ד "אחד 
במתן  שהי' (כפי ממציאותו יתבטל  ושלא  מעולם ),
הענין  ובגלוי בעיקר  מודגש  בזה  אבל  תורה ).
כלי  שנעשה  כפי - גופא  שב "עשר " אלא  ד "עשר ",
בין  חילוק  ניכר  שעדיין ובאופן עשר ". ל "אחד 
שצ "ל  גופא  טעמא  מהאי עשר ", ל "אחד  "עשר "
בדרגת  עדיין נמצאים  והתחתונים  התחתונים  בגדרי

עשר "). "אחד  (ולא  "עשר "

ש "עשר " עד  עצמו, עשר " ד "אחד  הגילוי (ב )
גם  פועל  עשר " ש "אחד  ז.א . עשר ". ל "אחד  מתעלה 
עשר " ד "אחד  הגילוי מורגש  בעיקר  אבל  ב "עשר ",

נפרד  בלתי  חלק  ונעשה  נכלל  מ "אחד (ו"עשר "
עשר ").

והיחוד  החיבור  שלימות  (מצד (ג ) ד "עשר "
עשר " ו"אחד  הוא ) הוא ),ענינו ענינו (מצד 

יתברך , לו דירה  נעשים  הם  ענינם  מצד  שתחתונים 
ית ' יתברך לעצמותו לו דירה  שזוהי זה  עם  ביחד  .

עצמו, מהדייר  כביכול  נפרד  דבר  עדיין הוא  (אבל 
נעשית  - עשר ) מאחד  בנפרד  עשר  בדרגת  בהיותו
ובלשון  הדייר , עם  אחד  דבר  בתחתונים  הדירה 

יש הידוע  עם ) אחד  (דבר  הוא  הנברא  יש  :
.האמיתי 

ב ' כנגד  הם  האחרונים  הענינים  שב ' לומר , ויש 
שבערך  עשר  אחד  גופא : עשר " ב "אחד  הדרגות 
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רפל "ז.38) תניא
תרפ"ט .39) שמח "ת שיחת
יום".40) לאור אלקים "ויקרא ה) א, (בראשית כמ "ש
ג 'אנח 41) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה

חדש. ערך  ולהרד "ק
(42.99 הערה 184 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות ראה
סי "ג43) זו, שנה בא וש"פ שבט  ג ' משיחות קונטרס ראה

ואילך ). 150 ע' (לעיל 

מלוקט 44) בסה"מ  הנסמן תפט . ע' ח "א תקס"ה סה"מ  ראה
.32 הערה רמא ע' ח "ב

מג ,45) בשלח  (לאדהאמ "צ) הזהר וראה ביאורי  ואילך . ג 
קצז). (ע' תרס"א לכם ולקחתם ד "ה

לגבי46) לה) ד , (ואתחנן מלבדו" עוד  ד "אין החידוש ע"ד 
מציאות  לגמרי  שולל  עוד " ש"אין לט ), שם, (ואתחנן עוד " "אין
היינו, שם), ולקחתם (ד "ה כלל " מציאות "שום שאין הנבראים,
מלבדו" עוד  "אין משא"כ  עשר, אחד  בחי ' לגבי  הנבראים ביטול 
(ראה  מציאות ישנה "עמו" אבל  עוד " "אין בלעדו ש(רק) פירושו
באופן  גם לומר יש ואולי  .(86 הערה 202 ע' חכ "ה לקו"ש גם
היינו  מציאות, "עוד " (עמו) שיש מורה מלבדו" עוד  "אין אחר:
הוא  מזה ולמעלה עשר". ו"אחד  "עשר" בין חילוק ישנו שעדיין
(העולם) מציאות בין גמורה התאחדות על  שמורה עוד " "אין
מציאות  עוד " ש"אין כך  עשר"), ו"אחד  ("עשר" ית' ועצמותו

"עמו"). (אפילו



לי             

על  פעולה  עשר " ל "אחד  יש  (ולכן לעשר  ושייכות 
שהי' (כפי ביטול  של  באופן אם  עשר , דרגת 
סו"ס  נשאר  מצ "ע  שעשר  באופן או במ "ת ),
על  שרומז עשר  ואחד  עשר ); מאחד  נפרדת  מציאות 
שלא  - בחושבן" ולא  חד  הוא  "אנת  - ית ' עצמותו
בכחו  יש  ולכן עשר , ולאחד  לעשר  לגמרי בערך 

בשלימות . שתיהם  את  ולאחד  לחבר 

תקופות ח . ג ' בין החילוק  לומר  יש  ועפ "ז
הנ"ל :

סיום  על  קאי עשר  האחד  בחודש  העשירי יום 
של  האחרונים  ה "שיריים " בירור  של  העבודה  וגמר 
האמור : ובסגנון הכפתורים ". את  "לצחצח  הגלות ,

במשך  העבודה  ושלימות  להמשיך גמר  הדורות 
ב "עשר ", עשר " ב '"אחד  ישנם  שעדיין באופן אבל 

מצד  עשירי התחתונים ); גדרי (מצד  נפרדים  ענינים 
דאחד  הדרגא  כי - החדשים  מצד  עשר  ואחד  הימים 
עדיין  מעולם ) שלמעלה  גו'" אלקים  ("וידבר  עשר 
אמנם  יש  במילא  (עשר ), בעולם  לגמרי חדרה  לא 

העבודה  אבל  עשר , דאחד  (חודש ) החידוש 
והגילוי  האור  ענין הימים , רק )(מצד  מתבטאת 

[כמבואר  עשר  של  העבודה במ "א בדרגא  שתוכן
דין  בעלמא  חיותו בחיים  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק 

דעשירי]. בגילוי התבטאה 

אחד  לחודש  עשר  אחד  יום  - למחרתו היום 
עשירי  דיום  העבודה  ולאחרי שנוסף  מציין - עשר 
הכלל  (ע "פ  ומתעלים  משיגים  עשר , אחד  בחודש 

בקודש " עשר ,ד "מעלין דאחד  (יום ) להגילוי גם  (
דיום  הגילוי את  גם  מעלה  שזה  כזה  ובאופן

יום " עשר  ד "אחד  להדרגא  ישנו העשירי אזי .
והן  עשר ) אחד  (חודש  החודש  מצד  הן עשר , אחד 

עשר ) אחד  (יום  והגילוי היום  עשר מצד  אחד  ,
כפי  והן חודש ) (לבנה , למקבל  נמשך  שזה  כפי הן

יום ) (חמה , המשפיע  מצד  הוא שזה  כ "ז אבל  .
לעשר . ובערך  ששייך  עשר  דאחד  בדרגא 

- יותר  גבוהה  לדרגא  אח "כ  מגיעים  גופא  בזה 
ואף  הבירורים , כל  עבודת  בסיום  כבר  שאוחזים 
רק  וצריכים  וכו', הכפתורים " את  "צחצחו כבר 
השלימות  - צדקנו משיח  לקבלת  מוכנים  להיות 
שפועל  לעשר ), בערך  שלא  (לגמרי עשר  דאחד 
כמרומז  - הוא ) ענינו (מצד  דעשר  ואיחוד  חיבור 

: שבט

יום  עשר  (אחד  בכפליים  עשר  אחד  הוא  כ "ב 
אומרת  זאת  עשר ). האחד  בחודש  עשר  האחד  מיום 
עשר  אחד  פעמים  ב ' יש  - עצמם  החודש  שבימי
לומר  ויש  עשר ). אחד  בחודש  שזהו לכך  (נוסף 
עשר  דאחד  השלימות  תכלית  מבטא  שזה 
בדרגת  שגם  עשר ), אחד  עם  עשר  (התאחדות 
עשר  אחד  הן יש  (יום ) המשפיע  ובדרגת  הגילויים 
אחד  והן (תחתונים ), העשר  את  מעלה  שזה  כפי
עשר  אחד  - המשפיע  עצם  מצד  עצמו, מצד  עשר 
חיבור  - וכן יתברך , עצמותו מצד  ממש , בטהרתו

יחד . שניהם 

ואחד  דעשר  השלימות  שישנה  שלאחרי ז.א .
דבנ"י  העבודה  שלימות  עשר ), האחד  (בחודש  עשר 
הדברות  בעשרת  עשר  אחד  בחי' להמשיך  למטה 
פעם  עוד  נוסף  תורה ), במתן מלמעלה  (שניתנו

מחורב " יום  עשר  כנגד "אחד  ד "בך " הגילוי -
 התורה .אותיות 

עליונה  הדרגא  על  מורה  שזה  לומר  ויש 
ו  עשר , אחד  עם  קשורה  שהיא  כפי אחד שבתורה 

גופא ), עשר  מאחד  גם  (שלמעלה  בכפליים  עשר 
בעשרה  מתבטאת  שהיא  כפי מתורה  שלמעלה 
עצמותו  עם  חד  שהיא  כפי תורה  - הדברות ) (עשרת 

חד " כולא  וקוב "ה  "אורייתא  כמרומז יתברך , ,
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ואילך .47) 183 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות
וש"נ.48) א. כח , ברכות
ב.49) א, דברים - הכתוב לשון
עשתי50) ל "ביום עשר האחד  דחודש מהשייכות ולהעיר

עב) ז, (נשא אשר" לבני  נשיא הראשון) (לחודש יום עשר
בחנוכת  כסדרם היא השנה לחדשי  דהנשיאים שהשייכות [להדעות
ובאות  שבטים. וי "ב חדשים י "ב ערך  יו"ד  אות ערך  (קה"י  המשכן
בסופו)]. א' מאמר שבט  חודש מאמרי  יששכר בני  שבט . ערך  ש'

בחודש עשר אחד  שיום לומר, עם ויש קשור (ניסן)
שיחת  (וראה עשר אחד  בחי ' של  - "הלידה" - הגילוי  התחלת
6 ע' ח "ג  (התוועדויות תשמ "ט  ניסן י "א ערב הגדול  שבת

(ראה  ישראל  עם לידת היתה ניסן שבחודש כידוע ואילך )),
ואילך . ב צו, שם תו"ח  וארא. ר"פ תו "א וראה טז. יחזקאל 

ויום ועוד ); ואילך . סע"ב עז, להצ"צ סהמ "צ  בחודש
של  באופן עשר, אחד  של  הגילוי  שלימות עם קשור עשר אחד 

בגלוי . נשיאות
זו 51) שנה בשלח  וש"פ שבט  י "א משיחות קונטרס ראה

ואילך ). 178 ע' (לעיל  ֿ ח  ס"ז
אותיות 52) בכ "ב בך  לסופו): (קרוב ד  פ"א, שהש"ר ראה

בך . הרי  עשרין, כ ' תרין ב' בתורה, לנו שכתבת
ח "ב 53) א. כד , ח "א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ "ג  פ"ד  תניא

א. מו, נצבים לקו"ת א). (סד , תכ "ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,
ועוד .



לב            

("בך  הקב "ה  על  שקאי - "בך " אותיות  כ "ב  במספר 
בעצמותך בהקב "ה " בך  ית , עצמותו ,(.

יהודי  נעשה  התורה  אותיות  כ "ב  ע "י אשר 
ב "ה  א "ס  עצמות  "בך ", עם  נמשך מאוחד  וזה  .

עשר , בבחי' ביטוי לידי (שבאים  ופרטיו עניניו בכל 
" של  באופן וכו') הנפש  כחות  יברך עשר 

מתברכים  בנ"י) וכל  יהודי (כל  שישראל  ישראל ",
בעצמותך . מ "בך ", - הברכות  בכל 

-ט . הנפטרת  בשם  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
מושקא ": "חי'

חיי  כללות  על  וקאי מרמז חיים ) (מלשון "חי'"
ממקור  שנמשך  ממש ), ממעל  אלקה  (חלק  הנשמה 

ית '. בעצמותו החיים 

ב ' בכללות  ישנם  גופא  (הנשמה ) בחיות 
(א )דרגות  :  וחיות אור  - (פנימי)

בהגוף  ופרטי פנימי באופן מתלבשת  אשר  הנשמה 
(ב ) וכן הפנימיים ), (ובכחות   מקיף)

פנימי) (באופן מהתלבשות  שלמעלה  - הנשמה )
המקיפים , בכחות  מתבטא  ה "ז - (ובכללות  בהגוף 

ותענוג ). רצון

השמות  בב ' מרומזים  אלו ענינים  שב ' לומר  ויש 
מושקא ": "חי'

פנימי, החיות  על  (בעיקר ) קאי  את "חי'" שמחי'
שזהו  - ו"מושקא " פנימית , התלבשות  בדרך  הגוף 

בשמים  ריח  מיני מן בורא  עליו (ומברכין
דיעות בשמים  ולכמה  ,(' א סממניה "ז

מקיף  על  קאי - (מור ) שריח הקטורת  כידוע  הנשמה ,
אותו  שטועמים  כמאכל  (לא  מקיף  של  ענין הוא 

כבשרו  ובשר  דם  ונעשה  בפנימיות  נאכל  ),והוא 

הנפש  את  משיב  מיני וריח  "בורא  מברכים  [שלכן
הנפש  את  להשיב  "כדי שבת , במוצאי בשמים "
יתירה  הנשמה  בשביל  השבת  ליציאת  דואבת  שהיא 

כו'" הנשמה )שהלכה  למקיף  (שמגיע  ריח  כי ,[
בהגוף  חדשה  חיות  להמשיך  בכחו יתירה יש  עד  .

הנשמה  - הריח מזו .מן

בהחמשה  - לה ובכללות  שנקראו
יחידה  חי' נשמה  רוח  נפש  "חי'"(להנשמה ), -

לומר  יש  ובפרטיות  (מקיפים ). יחידה  חי' על  קאי
אל  הקרוב  (מקיף  שבנשמה  חי' על  קאי ש "חי'" -

יחידה  - ו"מושקא " דמקיף ,הפנימי), (מקיף 
(שלמעלה  הנשמה  לעצם  - עד  לנשמה ), נשמה 

שנקראו שמות  בעצם מה (חמשה ) שמשם  ,(
בנפש ממשיך  ותענוג ) (והנאה  חדשה  חיות  הריח 

.האדם 

באים  מושקא ") ("חי' אלו תיבות  ב ' וכאשר 
של  אחד  כשם  חיבור ביחד  על מורה  ה "ז אחד , אדם 

ועצם ואיחוד  דמקיף  שהגילוי - יחד  הענינים  ב ' של 
הקטורת ) סממני הי"א  כנגד  עשר , (אחד  הנשמה 
ע "י  שזה  כפי מקיף , באופן רק  (לא  ומתלבש  נמשך 

וב  בהגוף  פנימי באופן גם ) אלא  בלבד , ריח 
פנימיים . כחות 

כפי  שבנשמה  יחידה  מבחי' בא  שזה  לומר , ויש 
עם  מאוחדת  "יחידה שהיא  - שלמעלה  היחיד 
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שם.54) שהש"ר
סה"מ 55) א'תשס. ע' לסוכות דרושים ד ) (כרך  אוה"ת ראה

ע' ח "ג  מלוקט  .(250 (ע' קסה ע' (תש"ח ) תרפ"ח  .94 ע' תש"א
א). (צ, ספנ"ו האמונה שער סע"ב. סד , בשלח  תו"א וראה רטו.

שפד . ע' ח "א ויקרא האמצעי  אדמו"ר מאמרי 
הקודמת.56) שבהערה ותש"א (תש"ח ) תרפ"ח  סה"מ  ראה
ד 57) (ע' תש"ח  ואילך ), ב (ע' תרס"ג  ר"ה המשך  ראה

ואילך . 13 ע' ת"ש סה"מ  ואילך ).
(58.97 הערה 297 ע' ח "א תש"נ סה"ש ראה
שם:59) ברכות יונה ורבינו הרי "ף וגירסת א. מג , ברכות

ממושקא.
ה"ג .60) פ"א המקדש כלי  הל ' רפ"ט . ברכות הל ' רמב"ם

אדה"ז  שו"ע וראה שם. בסה"ש נסמן - ועוד  כג . ל , תשא ראב"ע
ס"ג . סרצ"ז או"ח 

ב).61) (ט , פ"ה תניא

(בהוספות )62) שם  רע "ד. כ, תולדות תו "א  הנסמן ראה  ב. קיז,
.52 הערה רטז ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ 

לג ,63) ביצה - כי  תוד "ה סע"ב. קב, פסחים ותוס' רשב"ם
[ושם, רצז ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע סר"צ. ח "ג  הרשב"א שו"ת ב.

חתיכת להניח  בורא "טוב עליהם שמברכים ריחות מיני  בתוך 
כו'"]. במוצש"ק) (בהבדלה בשמים לקו"ש מיני  וראה - .

וש"נ. ואילך . 191 ע' חל "א
וקטורת,64) קרבנות וריח , מאכל  בין (החילוק זה בכל  ראה

שערי בסופו. יוהכ "פ שער ראש עטרת - בעצם) וריח  המאכל  ריח 
פי "א  תרנ"ז כחתן והוא ד "ה ופכ "ה. פי "ג  בכסלו בכ "ה ד "ה אורה
(המשך  עדר"ת ה' וירח  וד "ה השמע"צ ביום ד "ה ואילך . קסב) (ע'

ועוד . .402 ע' ח "ה לקו"ש ואילך ). פרי "ג  ח "א תער"ב
ב.65) מג , ברכות
מושקא 66) (חי ' הנפטרת שם של  שהר"ת ולהעיר

ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות גם וראה "חמש". הוא שניאוסאהן)
.383

דרושי67) שער ע"ח  וראה לז. פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
ועוד . בתחלתו. הגלגולים שער פ"א. אבי "ע

א.68) תתקסב, ה) (כרך  חנוכה אוה"ת ראה
וש"נ.69) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ  ראה
פרי "ג .70) שם תער"ב המשך  שם. כחתן והוא ד "ה ראה
פרי "ח .



לג             

("לה ")לייחדך " הנשמה  מעצם  - מזה  ויתירה  ,
יתברך , עצמותו עם  מאוחדת  שהיא  "ישראל כפי 

חד " כולא  שהוא וקוב "ה  ממקיפים - הן נעלה 
כל  ולאחדם , לחברם  בכחו יש  ולכן מפנימיים , והן

בגלוי. יחד  שמות  החמשה 

(כידוע  התורה  ע "י בגלוי נפעל  זה  שע "י וענין
כולא  וקוב "ה  ש "ישראל  איך  מתגלה  אורייתא 
וחיבור  הדרגות  ב ' ישנם  בתורה  גם  אשר  חד "),

] הדיברות שניהם  דעשרת  בתורה  הדרגות  ב '
וכ "ב  שבעשרה "), "מיוחד  (אנכי, עשר  ואחד 
חיות  - דתורה  נגלה  שמחברם ]: התורה  אותיות 

ריח  - התורה  ופנימיות  "סוד (פנימי), (מקיף ),
צפונותי'" ומסתר  דאורייתא טעמי' שגליא  ,

וסתים  דקוב "ה  גליא  עם  דנשמה  גליא  את  מקשרת 
סתים  עם  דנשמה  סתים  את  מקשרת  דאורייתא 

מושקא ")דקוב "ה  ("חי' יחד  שניהם  חיבור  וע "י ;
הם  - וגליא ) מסתים  (שלמעלה  העצם  בכח  -
דתורה  הסתים  שגם  בגלוי, אחת  מציאות  נעשים 

דנשמה  ומהותווסתים  עצמותו  עד - דקוב "ה  וסתים 
גליא  דקוב "ה , בגליא  ממש , בגלוי באים  - ית '

דנשמה , וגליא  דתורה 

"ואלה  - משפטים  פ ' בריש  הכתוב  [ובלשון
"תשים " שגם  לפניהם ", תשים  אשר  המשפטים 

סימה  התורה (ואוצר )מלשון פנימיות  - שבתורה 
גלוי  באופן נמצא  וגנוז) סתום  הוא  עצמו (שמצד 

לפנימיותם  "לפניהם ", של  באופן עד  ,("ואלה "),
האדם " לפני לאכול  ומוכן הערוך  ]."כשולחן

לפעול י. שמקבלים  הכח  יובן החידוש עפ "ז
(עשר ) העולם  שגם  - שבט  כ "ב  לאחר  שניתוסף 

ומוכשר  מוכן עשר יהי' דאחד  הגילוי  את  לקבל 
בתחתונים (שלמעלה  יתברך  לו דירה  מעולם ),

והשלימה : האמיתית  בגאולה  השלימות , בתכלית 

חד " "כולא  (שהיא  דבנ"י הנשמה  שעצם  עי"ז
בגלוי נמצאת  ית ') עצמותו הנפש עם  כחות 

להרמז  נוסף  הנפטרת , בשם  (כמרומז שלו פנימיים 
ס "ח ), כנ"ל  עשר , אחד  לחודש  כ "ב  - היום  במספר 
בכל  עד  בעולם , לפעול  הכח  את  גם  לו נותן ה "ז
את  בעשר ), (שמתבטא  ההשתלשלות  סדר 

"אנת  עשר , דאחד  וגילוי ולא ההמשכה  חד הוא 
העולם  שכל  כך  ענינם בחושבן", מצד  תחתונים  -

לעצמותו  לו יתברך , לו דירה  יהי' - .הם 

(דכ "ב יא . החידוש  מדוע  יובן הנ"ל  שבט )ע "פ 
של ) (הסתלקותה  בנוגע  דוקא  כ "ק מתבטא  של 

דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

חז "ל  אמרו מצרים , שבגאולת  ש "בשכר כשם 
ישראל  נגאלו הדור  באותו שהיו צדקניות  נשים 
העתידה  להגאולה  בנוגע  גם  הוא  כמו"כ  ממצרים ",

כתוב  (שעלי' מצרים לבוא  מארץ  צאתך  "כימי
נשים  ובזכות  בשכר  שתהי' נפלאות "), אראנו

כמארז"ל  הדור , שבאותו הדורות צדקניות  "אין
בדור ". שיש  צדקניות  נשים  בשכר  אלא  נגאלים 

ז"ל  האר "י בכתבי המבואר  ע "פ  שדור ובפרט 
מצרים . יוצאי דור  של  גלגול  הוא  בגלות  האחרון

מהטעמים  א ' המיוחדת שזהו להשתדלותו
והדרכה  בחינוך  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של 
תורה  היהדות , עניני בכל  ישראל , ובנות  דנשי
והפצת  החסידות  תורת  בלימוד  - כולל  ומצוותי',
לגלות  האחרון דור  להיותו כי - חוצה  המעינות 
של  עבודתן ביותר  אז נוגע  לגאולה , הראשון והדור 

הגאולה . תבוא  שבזכותן ישראל , ובנות  נשי 

ובנות  נשי לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  אם 
עצמו, דורנו נשיא  של  לבתו בנוגע  עאכו"כ  ישראל ,
לאחרי  ואף  וכו'. דורנו נשיא  ֿ ידי על  שנתחנכה 

ובפרט  ממשיכה , השפעתה  שכו"כ הסתלקותה 
הנהגתן  וע "י שמה , על  נקראות  ישראל , מבנות 
בגופים  חיים  כנשמות  חי', דוגמא  משמשות 
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66 כז,71) א. כה , ראה פ ' לקו"ת וראה ג '. דיום הושענות נוסח 
ובכ "מ . א.

א.72) עג , זח "ג  ראה
ע'73) חי "ח  לקו"ש רלה. ע' תרס"ו המשך  שם. זהר ראה

וש"נ. ואילך . קנג  ע' ח "ג  מלוקט  סה"מ  ואילך . 409
א'תתקמג .74) ע' ו) (כרך  תשא אוה"ת ראה
ב.75) א, שה"ש פרש"י 
ובכ "מ .76) א. מו, נצבים ג . ה, ויקרא לקו"ת שם. זהר ראה
שם.77) ובפ"מ  ה"ז סוף פ"ב ע"ז ירושלמי 
ועוד .78) רע"א. תט , שם תו"ח  ג . עה, משפטים תו"א
משפטים.79) ר"פ פרש"י 

פ"ג ,80) במדב"ר וראה יב. פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
ו.

טו.81) ז, מיכה
רות).82) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל "ש
הליקוטים 83) וספר תורה לקוטי  כ . הקדמה הגלגולים שער

ד . ג , שמות
שבט 84) לכ "ב באור (שחולק שבט " כ "ב "קובץ ראה

ואילך ). 183 ע' (לעיל  ואילך  32 ע' (122 הערה כדלקמן
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הוראותי',,חיים  וע "פ  רוחה  לפי התחנכו  שהן
דורנו). נשיא  של  (כבתו ובדוגמתה 

שבט  כ "ב  שאחרי לכך  הטעם  לומר  יש  עפ "ז
האחרון  השלב  נפעל  בתו) של  הסתלקותה  (יום 
בתחתונים ) יתברך  לו (כדירה  העולם  בהכנת 
ובשכר  ע "י נעשה  זה  ענין שלימות  כי להגאולה ,

ישראל . ובנות  נשי

של יב . בהעבודה  ישראל  ובנות  נשי של  מעלתן
(ההתאחדות  בתחתונים  יתברך  לו דירה  עשיית 
ביאור  תוספת  בהקדים  תובן עשר ) ואחד  דעשר 
דירה  דעשיית  העבודה  אודות  לעיל  בהאמור 

בתחתונים :

שחז"ל  "כיון בלשון משתמשים 
תוכן  את  להבין שניתן איפוא  מובן בתחתונים ",
[שנשתלשל  למטה  האדם  לדירת  בהשוואתו הדבר 

למעלה ]. הדירה  מענין

להיות  יכולה  שדירה  שאע "פ  בפשטות  רואים 
הרי  האדם , לדירת  שמוכשר  מסויים  ממקום  רק 

דירה  זו כאשר  - היא  הדירה  כלים שלימות  עם 
 אלו אדם , של  דעתו מרחיבין ש "שלשה  עד  ,

נאים " וכלים  נאה  ואשה  נאה  דירה  .הן,

ענינים : ב ' ישנם  בפשטות  שבדירה  אומרת , זאת 
כל (א ) בה . שדר  הדירה  לבעל  לגמרי בטלה  דירה 

ובזה  אותו, משמשים  (כדבעי) הדירה  פרטי
נאה  הדירה  (ב ) מציאותן. כל  מתבטאת 

אדם . של  דעתו

בתחתונים ": ל "דירה  בנוגע  מובן כמו"כ 
עם  נאה " "דירה  כשהיא  דווקא  הוא  הדירה  שלימות 
מתנהג עצמו שהיהודי לכך  נוסף  נאים ", "כלים 
נאה "). "אשה  - ישראל  לכנסת  (כראוי "נאה " באופן
דירה  מהתחתונים  שעושים  לכך  בנוסף  אומרת : זאת 
עושים  הדין, שורת  ע "פ  המוכרח  באופן להקב "ה 

"דירה  גם  הלכה אותה  כפס "ד  - " דבר "בכל  :
מן שיהי' הטוב  ֿ ל  הא  לשם  שהוא   אם ,

"זה  וכו'". ישיבתו מבית  נאה  יהי' תפילה  בית  בנה 
ואנוהו" ֿ לי "א  , לפניו עשה  במצוות , לפניו

בנוגע וכו'"ולולב סוכה  מובן ועד "ז .
שצ "ל  בתחתונים , דירה  דעשיית  העבודה  לכללות 

"(דירה ) של  לשלימות באופן רק  לא  נוגע  וזה  ."
אלא  מרחיבה התחתון, נאה  דירה  - הדירה  לבעל גם 

כביכול . העליון אדם  של  דעתו

בזה :יג . והביאור 

עשר  ואחד  דעשר  והיחוד  החיבור  שלימות 
שזה  (כפי ועבודתינו" "מעשינו ע "י שנעשה 
ובשלימות  עשר , אחד  בחודש  עשירי ביום  בהדגשה 

-ה  פועלת גילוי לפני שבט ) הי' שלא 
כשתהי' - והשלימה  האמיתית  הגאולה  [ולכן זה ,
("גילוי  בתחתונים  יתברך  לו דדירה  הענין שלימות 

הגשמי" בעוה "ז ב "ה  א "ס  נעשה אור  שעשר  ,(
במעשינו  "תלוי - עשר  אחד  עם  אחת  מציאות 

הגלות " משך  זמן כל  ]:ועבודתינו

להכיל  הדרך  - מצ "ע  עשר " ד "אחד  הגילוי מצד 
נשמתן"); ("פרחה  מציאותו ביטול  ע "י הוא  זאת 

מתאחד מצד  התחתון  מצ "ע  ד"עשר " אמנם הגילוי 
הבריאה , בערך  שהיא  בדרגא  רק  אבל  אלקות , עם 

עשר ). (אחד  מהבריאה  שלמעלה  אלקות  עם  לא 

ובירור  בזיכוך  למטה  האדם  עבודת  ע "י
מצד  (עשר ) התחתונים  שגם  פועלים  התחתון,
להדרגות  רק  לא  יתברך , לו דירה  יהיו הם  ענינם 
שלא  לאלקות  גם  אלא  לעולם , בערך  שהם  באלקות 

לעצמות  עד  "דירה בערך , על  ונוסף  ומהות ,
גם  עם יתברך ", כביכול  אחד  דבר  - יש) יתברך 

האמיתי). יש  הוא  עצמו הנברא 

רק  אינו זה  עבודת -וחידוש  שע "י 
יכולה  הבריאה  שאינו התחתונים  אלקות  להכיל 

גם  אלא  - לעולם  כמבואר בערך  כביכול .
האדם בחסידות  עבודת  שע "י בתחתונים , בתומ "צ 

ענינים : שני שלא נפעלים  שהוא  אלקי האור  (א )
בעולם בערך  להתקבל  יכול  לא  ומצ "ע  לעולם 

בעולמות  נמשך  הצמצום ), הי' באופן(שלכן
ומקבלים  ממציאותם  יתירה שמתבטלים  האור . את 

מעצמותו  חדש  אור  ומתגלה  נמשך  (ב ) מזו:
מהאור  שלמעלה  ית ', מקום ומהותו ממלא  שהי'
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מת85) לא אבינו יעקב ב): ה, (תענית ממאחז"ל  ..להעיר
בחיים. הוא אף בחיים זרעו מה

ב.86) נז, ברכות
מזבח .87) איסורי  הל ' סוף רמב"ם
ב.88) טו, בשלח 

וש"נ.89) ב. קלג , שבת
ע'90) תש"ב סה"מ  תקט . ע' ד ). (ע' בתחלתו תרס"ו המשך 

ועוד . .32
אוצרות 91) א. ענף ויושר) עגולים (דרוש א' שער ע"ח  ראה

בתחלתם. שערים ומבוא חיים
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- מזו יתירה  לומר  ויש  העבודה החלל . שע "י
בתחתונים ,דעשיית  ותשוקה דירה  התענוג  מתמלא 

לו  להיות  הקב "ה  ש "נתאוה  - כביכול  ית ' לעצמותו
שש ", עמודי (ו"שוקיו בתחתונים " דירה  יתברך 

שנשתוקק  העולם  לבראותו""זה  ),הקב "ה 
הוא  יתברך שה "נתאוה " בעצמותו .דוקא 

נובעים  אלו ענינים  שמב ' לומר , נקודות ויש שתי
ובאופן העובד  באדם  דירה שצ"ל דעשיית  העבודה 

בתחתונים :

- הבריאה ) לגבי (החידוש  הראשון הענין מצד 
הגשמיים  הדברים  בהפיכת  העבודה  עיקר  מתבטאת 

ית '" אורו הסתר  ("בענין כלים בתחתונים  שיהיו (
מקלף  תפילין עשיית  (ע "י אלקות  לגילוי מוכשרים 

ציצית  "דירה גשמי, - ובכללות  וכו '), גשמי  מצמר 
אלקות  לגילוי מוכשר  מקום  יתברך", והשראת לו

ית '. לעצמותו - עד השכינה ,

בפשטות , בדירה  הנ"ל  הראשון הענין [וע "ד 
בדירה ]. שגר  הדירה  לבעל  לגמרי בטלה  שהדירה 

ניתוסף  - למעלה ) (החידוש  השני הענין מצד 
"דירה  לבנות  צ "ל  ו"כלים שהעבודה  ","

כנ"ל .אשר  אדם , של  דעתו

עניני  שכל  לכך  נוסף  בדירה : השני הענין [וע "ד 
וכלים  נאה  הדירה  הרי הדירה , לבעל  בטלים  הדירה 

אדם ]. של  דעתו מרחיבין נאים 

נשי יד . עם  דהנ"ל  השייכות  יובן הנ"ל  ע "פ 
ישראל : ובנות 

הנוי  שעיקר  בפשטות , בדירה  בפועל  רואים 
ברוחניות  והן בגשמיות  הן - והכלים  הדירה  ויופי

הבית " "עקרת  באשה , תלוי - שהענין וכידוע  .
באשה  במיוחד  ישנו נאה ) לעשות  (והכח  נאה  של 

נאה " "אשה  -" וחסודה נאה  "כלה  , ש "אין עד  .

ליופי" אלא  שמזה האשה  ברוחניות  יופי -
בגשמיות  ביופי .נשתלשל 

גם  הוא  שכך  מזה  נשתלשל  שזה  לומר  ויש 
בנשי  אשר  בתחתונים ", "דירה  דעשיית  בעבודה 
דעשיית  מהעבודה  עיקרי חלק  תלוי ישראל  ובנות 

"דירה  שתהי' "כלים דירה  עם  "."

העיקריות  המצוות  בשלשת  במיוחד  וכמודגש 
שבת  נרות  הדלקת  - ישראל  בית  כל  נשען שעליהן
וטהרת  ושתי' האכילה  כשרות  טוב , ויום  קודש 

"החן" (ר "ת  שמצוות המשפחה  ונוי), ויופי חן ,
פועלות  יתברך אלו לו לדירה  (נוסף שיהי'

נאים ",בתחתונים  ו"כלים  נאה " "דירה  - בכלל )
טהרה  כשרות , של  וגשמי) (רוחני ביופי חדורים 

.וקדושה 

מעמיד  שזה  - והבנות  הבנים  חינוך  בענין ועד "ז
בפועל , רואים  - אדם  כל  של  החיים  יסוד  את 

בהאם שהחינוך  תלוי החינוך שלהם  ובפרט  .
יותר , שקטן וככל  קטנים , ילדים  של  והדרכה 
מעת  בהם  מחדירה  היא  יותר : גדולה  באם  התלות 
זה  יסוד  שעל  יהדות , של  ורוח  חיות  קטנים  היותם 
ומצוותי', בתורה  עוסקים  ובנות  בנים  גודלים 
ויפה  נאה  באופן - ובגשמיות  ברוחניות  בשלימות 

וכו'.

עוסקי  יהיו שהילדים  לכך  שנוסף  אומרת , זאת 
התענוג את  האם  בהם  מחדירה  הרגיל , ע "ד  תומ "צ 
במיוחד  שישנן והאהבה  העדינות  (עם  והחום 
בתומ "צ  שהעסק  ישראל ) ובנות  נשי של  בטבען
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רפ"י .92) במדב"ר טו. ה, שה"ש
ועוד .93) ואילך . 21 ע' ח "ו לקו"ש ראה
ב).94) (מה, פל "ו תניא
ב)95) (כרך  נ"ך  אוה"ת א. קנד , זח "א ב. פע"א, ב"ר ראה

ואילך  21 ע' שבט " כ "ב "קובץ וראה ואילך . תתנח  ע' תתעא. ע'
ואילך ). 369 ע' חכ "ו (לקו"ש

נאה"96) ד "אשה שם) (בברכות השייכות תומתק ועפ"ז
של  דעתו שמרחיבין ענינים (השלשה נאים" וכלים נאה  ו"דירה

"אשה ע"י  כי  וכלים אדם), נאה  "דירה  גם  נעשים  נאה " (שענינה )
נאים ".
רע"א.97) יז, כתובות

א.98) לא, תענית
ואילך .99) תרא ע' (להצ"צ) ביאוה"ז תקלח . ע' אור יהל  ראה

ועוד .
ד ).100) יז, - מצוות ג ' (ד "ה שלח  פ' עה"ת עמוקות מגלה
שינוי101) נעשה האכו"ש כשרות שע"י  בספרים כמבואר

מכיון  אלו, ומשקאות מאכלות ושותה האוכל  האדם וטבע במהות
יא, שמיני  בבחיי ) (הובא רמב"ן (ראה כבשרו ובשר דם שנעשים

ג . יד , ראה פ' ).יג .
תלוי ' שבזה המשפחה, לטהרת בנוגע הוא שכן ועאכו"כ 
וברוחניות, בגשמיות בריאות מתוך  המשפחה בחיי  והנוי  הטהרה

.259 ע' חי "ג  לקו"ש (ראה בכ "מ  ומבואר בנוגע כידוע וכן .(
בני ובכל  בהדירה שממשיכה ויו"ט , קודש שבת נרות להדלקת
בפנים). (כדלקמן אור" ותורה מצוה "נר של  וקדושה אור הבית

בקונטרס 102) הובא א). (מד , האותיות שער של "ה ראה
(ע"ד  תש"נ אמור ש"פ שיחת וראה ואילך . 34 ס"ע לנער" "חנוך 
ח "ג תש"נ התוועדויות - התורה ובלימוד  בחינוך  ישראל  נשי  חיוב

ואילך ). 171 ע'



לו            

באופן יהיו  עליהם להצביע  שיכולים  כך  ,
סי"ב ). (כנ"ל  ואנוהו" ֿ לי א  "זה  ולומר :

אמהות  של  טוב  בהמנהג  - לדוגמא  - כנראה 
בהיותם  עוד  הקטנים  לילדיהם  לנגן יהודיות 
טוב , הכי הדבר  היא  שהתורה  - בעריסה  מוטלים 
גם  - בילד  משפיע  שזה  וכו'. יפה  הכי מתוק , הכי

ממנו" יסור  לא  יזקין כי ("גם  שמתגבר  )לאחר 
דתומ "צ . הענינים  כל  כלפי ויוקר  פנימית  אהבה  -

בהדירה טו. ("נאה ") יופי החדרת  של  הענין
הדלקת  במצות  בגלוי רואים  - יהדות  עניני ובכל 

ויו"ט : קודש  שבת  נרות 

קדוש  נר  מדליקות  מבנ"י ובת  שאשה  עי"ז
ברכה  עם  ויו"ט  שבת  בבית לכבוד  מחדירה  היא  -

קדושה , של  ומייפה אור  שמאיר  (נאה ), ויופי חום 
והבנים  הבעל  את  גם  - הבית  בני וכל  הבית , כל  את 

אור " ותורה  מצוה  "נר  עם  - תורה עניני כל  ,
.ומצוותי'

היא  שבת  נרות  הדלקת  שע "י מכך  [מתחיל 
(ורק  הבית  בני לכל  קודש  השבת  יום  את  מכניסה 
הבעל )]. של  והקידוש  ערבית  תפלת  באה  לאחמ "כ 

פועל  שזה  - הוא  ויו"ט  שבת  בנר  והחידוש 
כאו"א  - בשר  לעיני גלוי באופן נאה " "דירה  שיהי'
האור  עם  מוארת  נעשית  שהדירה  איך  לראות  יכול 

הנרות . של  המאיר 

רמ "ח  מדוע  מהטעמים  אחד  שזהו לומר , ויש 
דמלכא  אברין (רמ "ח  עשה  הידים מצוות  ב ' עם  (

שמחדירים  ויראה , אהבה  של  הכלליים  הקוים  (שתי
המצוות  בקיום  "שלימות  בגימטריא  הם  ("

דקיום  השלימות  בגלוי מתבטאת  נר  בהדלקת  כי -

נאה " "דירה  להקב "ה  לעשות  המצוות , כל 
בתחתונים .

-טז. הנפטרת  בשם  גם  מרומז שזה  ולהוסיף 
(כנ"ל  בשמים  וריח  חיות  על  שמורה  מושקא ", "חי'

ס "ט ):

בדירה  צ "ל  נאה " "דירה  שתהי' ,בכדי
(שחיות  שטוב ") לעבעדיקע  ("א  חי' דירה  ַשתהי'
- מזו ויתירה  הדבר ). מציאות  לעצם  בהוספה  היא 

ריח  - בשמים  ריח  שם  שיורגש   הן ,
בדירה  נוי יותר  שמוסיף  בגשמיות , והן ברוחניות 

הנרות  אור  ע "י שבאה  ההוספה  ).(ע "ד 
השבת  ביום  יתירה  הוא [ובהדגשה  שענינו ,

.[

נאה " ש "דירה  - הענינים  ברוחניות  גם  ועד "ז
פנימי  חיות  - ד "חי'" העבודה  הן שתהי' בכך  תלוי

כחות וכחות  - ד "מושקא " העבודה  והן פנימיים ,
(נאה ). דתענוג  הענין שבנפש , יחידה  עד  המקיפים ,

בתחתונים  דירה  להיותה  שנוסף  פועל , שזה 
"דירה  נעשית  יתברך "), "לו בטילה  (שהיא  בכלל 

 של נאה  שהריח  הענין, בפשטות  גם  שזה  (כפי "
נאה ), ורוח  ריח  יהי' הבית  שבכל  פועלת  "מושקא "
ממנו, נהנית  והנשמה  הנפש  את  משיב  אשר  כזה  נוי
(ובפרט  מחדיר  ה "ז - אדם  של  דעתו מרחיב  וזה 
וחיות  חדש  אור  ויו"ט ) קודש  שבת  נרות  עם  ביחד 
בכל  - עד  כולה , הדירה  ובכל  הבית  בני בכל  חדשה 

ההשתלשלות , סדר  ובכל  כולו העולם 

הדירה  בבעל  ותענוג  מהנאה  - ומתחיל  כולל 
(ש " הקב "ה  דירה האמיתי, עבורו שתהי' "

).בתחתונים 
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ו.103) כב, משלי 
כג .104) ו, שם
תלמידי105) בנים לי ' הווין בנר "הרגיל  ב: כג , שבת ראה

מצוה  נר ע"י  אור, ותורה מצוה נר כי  "דכתיב ובפרש"י  חכמים",
א...דשבת קסו, זח "ב גם וראה דתורה". אור בא

רפכ "ג .106) פ"ד . בתניא הובא סע"א). (עד , ת"ל  תקו"ז ראה
ועוד .

הפועלים 107) כלליים ענינים הם ויראה שאהבה כפי  היינו,
ע"י - האדם מציאות כל  ועל  הגשמיים אברים (רמ "ח ) כל  על 
אהבה  לזה, ונוסף (יראה). הלב כיווץ או (אהבה) הלב התפשטות
של  הפרטי  עניננה מצד  מ "ע, מרמ "ח  פרטיות מצוות ב' הן ויראה

מהן. א' כל 
ד .108) מד , שלח  ג . לג, בהעלותך  לקו"ת וראה ב. שם, זהר

ובכ "מ .

ח "ג109) מו"נ  וראה כג . ל , תשא עה"פ ורמב"ן ראב"ע ראה
פל "ה. ח "ב (להרמ "א) העולה תורת פמ "ה.

הי '110) כד )) שם, (תשא זית (שמן המשחה שבשמן ולהעיר
ידוע  והרי  ,(60 הערה (כנ"ל  ד "מושקא" שהו"ע כג ). (שם, מור גם

זית.ש  בשמן שבת נרות להדליק שעברו) (בדורות מהדרים היו
ע"י111) (ויו"ט ) בשבת ברכות המאה שמשלימים ולהעיר

שו"ע  רסר"צ. או"ח  טושו"ע סע"ב. מג , (מנחות הבשמים ריח 
שהש"ר  ו. פכ "ג , (ויק"ר חז"ל  ואמרו רסמ "ו). ושם שם. אדה"ז
שם] כדלעיל  לריח , אלא [שאינה זו שושנה "מה [ו]) ב פ"ב,
הריח  על  ולברך  "להתענג  כו'", טובים וימים לשבתות מתוקנת

שם). לויק"ר מהרז"ו (פי ' ברכות" ק' ולהשלים
מתוך 112) בתחתונים הדירה עשיית שע"י  לומר, ויש

ה"נתאוה במילוי  ניתוסף הריח ), בתחתונים"..(ענין דירה
ו"דירה" "כלי " מעין הם) ענינם (מצד  בתחתונים נעשה עי "ז כי  -

שלמעלה. (נתאוה) התענוג  לגילוי 



לז             

"אורו  של  השלימות  - משיח ",של עד 
המשיח "ו"רוחו מלך  האמיתית ,של  בגאולה 

שתבוא  צדקניות והשלימה , נשים  בשכר 
כנ "ל .בישראל  ,

(אחד  שבט  דכ "ב  שההוספה  לומר , יש  ועפ "ז
יחוד  שנעשה  לכך  שנוסף  כוללת , בכפליים ) עשר 
עשר , אחד  בחודש  עשירי (יום  עשר  ואחד  דעשר 
דירה  - עשר ) אחד  בחודש  עשר  אחד  יום  עד 
השני, עשר  האחד  ע "י נפעל  - בכלל  בתחתונים 

"דירה  נעשית  של שהדירה  דעתו שמרחיבה  ,"
"דירה  (שעושים  שעי"ז לומר  ויש  העליון. אדם 
יותר  עוד  מודגש  אדם ) של  דעתו שמרחיבה  נאה "
לכך  נוסף  כי עשר ", ו"אחד  ד "עשר " ההתאחדות 
הרי  יתברך ", לו וטפלה ) (הבטלה  "דירה  שזו

בתחתונים  הדירה   חדשה התרחבות 
כביכול . למעלה  לגבי אפילו

ובנות יז. לנשי הלימוד  ישנו ישראל מזה 
להשלוחות  - ובמיוחד  מו"ח בכלל , דכ "ק  תחיינה 

קצוי  מכל  יחדיו שהתאספו - דורנו נשיא  אדמו"ר 
העולמי": השלוחות  בה "כינוס  תבל 

מהקב "ה  שליחות  יש  בנ"י שלכל  לכך  נוסף 
כמ "פ  (כמדובר  בתחתונים  יתברך  לו דירה  לעשות 
מיוחדת  שליחות  ישראל  ובנות  לנשי יש  בארוכה ),

נאים ", "כלים  עם  נאה " "דירה  שתהי ' לעשות 

שניתנו  הנ"ל  מצוות  דג ' וחיזוק  קיום  ע "י החל 
כשרות  שלהן, הפרטית  בדירה  במיוחד  להן

קודש  שבת  ונרות  המשפחה , טהרת  ושתי', האכילה 
קטנות  ילדות  שגם  ההשתדלות  - כולל  ויו"ט ,
האם , (לפני הנרות  ידליקו הבנה ) לידי (משהגיעו

לה  לסייע  תוכל  שהאם  כו').בכדי ן

ובנות  נשי עוד  על  להשפיע  - גם  וכמו"כ 
המצוות  את  ויחזקו יקיימו הן שאף  ישראל 

האמורות .

באחריות  עיקרי חלק  עליהן מוטלת  - ובכללות 
דירה  בתחתונים , יתברך  לו דירה  דעשיית  וזכות 

"ועשו  - נאים  כלים  עם  מקדש נאה  ושכנתילי
ואחת בתוכם " אחד כל בתוך  החל מישראל , ,

לה ', ומקדש  משכן לעשותן שלהן, ובבתיהן בעצמן
(כמדובר  חסדים  וגמילות  ותפלה  תורה  בית 

לחנך כמ "פ  גם  וכך  - האישית  התנהגותן ע "י ,(
ו"מקדש " ל "משכן" כראוי - הבית  ובני ילדיהן את 

ומקדש  משכן ובפרט  ,לה ',

בבית  חדר  ובכל  בבית , שמכניסים  עי"ז - כולל 
וכמו"כ  חסדים , וגמילות  תפלה  תורה , של  ענינים  -

הפרטית :לוודא  ברשותו יהי' בבית  ילד שלכל 
ֿ צדקה , קופת  סידור , אחרים ), תורה  (וספרי חומש 

פרטי. קטן תניא  גם  - טוב  ומה 

להוסיף  טובות  החלטות  לקבל  - ובכללות 
החל  ישראל , ובנות  בני של  החינוך  שטח  את  ולחזק 

(כנ"ל ). קטנים  מקטני

ובמיוחד  זה , בדורנו בפרט  - עיקר  זה  וגם  ועוד 
ובנות  נשים  על  להשפיע  - תחיינה  השלוחות  אצל  -
הפצת  ויהדות , ומצוות  תורה  עניני בכל  נוספות ,
תורה  של  הקוים  שלשת  בכל  והיהדות , התורה 

חוצה . המעינות  והפצת  ֿ חסדים , וגמילות  עבודה 

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ "ק  הכח  כשישנו ובפרט 
מעשים ֿ ובית  המדרש  ובית  הכנסת  ומבית  דורנו
הוא  ששם  כעת ), נמצאים  אנו (שבו שלו טובים 
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ריט 113) ע' לזח "ג  יצחק לוי  בלקוטי  נתבאר ב. לד , ח "ג  זהר
ואילך .

אדר"ח 114) משיחות קונטרס וראה א. פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות סי "א זו שנה תולדות וש"פ כסלו

ואילך ). 319
בצירוף 115) הנפטרת שם של  הר"ת הוא ש"משיח " ולהעיר

ויום  אדמו"ר, מו"ח  כ "ק אבי ', של  שמותיו שני  (ר"ת יו"ד 
הוא שלו בענין ההילולא הי ' עבודתו תוכן וגם שבט ,
ס"ז). כנ"ל  העשירי ,

ואילך . 359 ע' חכ "ט  (לקו"ש כמ "פ המדובר עם זה לקשר ויש
(כחות  יו"ד  בצירוף "חמש") של  (הגימטריא ש"שליח " ועוד )
(ס"ט ), לעיל  המבואר ע"פ - "משיח " בגימטריא הוא הנפש)
(שמשיח  דיחידה המקיף וגילוי  המשכת על  מורה מושקא" ש"חי '
ועוד )) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב (מ "ז הכללית יחידה הוא

הנפש. כחות בעשר
כמובן 116) - הגאולה לענין דריח  מהשייכות ולהעיר

לריח  אלא אינה זו שושנה "מה שם) ושהש"ר (ויק "ר ממאחז"ל 
המשך  וראה ישראל ". של  לגאולתן אלא צדיקים נבראו לא כך 

לשבתות  מתוקנת זו שושנה "מה שם: המדרש טובים דברי  וימים
טוב). וכולו שבת שכולו (יום מחר" לגאולת מתוקנין ישראל  כך 

ח .117) כה, תרומה
(118- ואדרבה המשכן. בנדבת השתתפו הנשים שגם כידוע

כב  לה, (ויקהל  להן" נטפלו והאנשים בראשונה שם היו "הן
ואילך  7 ע' שבט " כ "ב "קובץ בארוכה וראה עה"פ). וברמב"ן

ואילך ). ב תקעא, ח "ג  (לקו"ד 
ראשית 119) יתכן). עוד  (ד "ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך 

א. רא, א. (סט , של "ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער חכמה
ואילך . 128 ע' חל "ו לקו"ש וראה ובכ "מ ). ב. שכו, ב. שכה,

(סה"ש 120) תשמ "ז תרומה ש"פ משיחות קונטרס ראה
בשבט  וט "ו יו"ד  "בין מכתבי  וש"נ). ואילך . 347 ע' ח "א תשמ "ז

ובכ "מ . .(420 ע' שם ואילך . 414 ע' חכ "ו (לקו"ש ה'תשמ "ז"



לח            

בעלמא  חיותו בחיים  האחרונות  שנים  (בעשר  עסק 
- ובהדגשה  חסדים , וגמילות  עבודה  בתורה  דין)
וזה  חוצה , המעינות  ובהפצת  הענינים , שלשת  בכל 
דמעלין  ובאופן ואחת , אחד  כל  ע "י אח "כ  נמשך 

ואור  והולך  ומוסיף  זה , לאחרי גם  ;בקודש ,

האחרונים  הרגעים  זה , בזמננו - ועיקר  כולל 
ובנות  נשי ובכל  בעצמן לעורר  - הגאולה  לפני
ישראל  ובנות  דנשי הזכות  גודל  אודות  ישראל 
ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  להבאת 
בדור ", שיש  צדקניות  נשים  "בשכר  שתבוא  ממש ,

כנ"ל ,

-יח . העיקרים  מכל  העיקר  והוא  - רצון ויהי
ובפרט  ממש , ומיד  ותיכף  בפועל , לנו תהי' שכן

" שבט , מכ "ב  שבזכות בבואנו - ישראל " יברך 

כבר  יגאלו בנ"י שכל  צדקניות , נשים  ובשכר 
והשלימה , האמיתית  בגאולה 

עפר  שוכני ורננו מו"ח והקיצו כ "ק  - ובתוכם  ,
וצדקניות  הצדיקים  כל  עם  הנפטרת , ובתו אדמו"ר 
שנמצאים  בנ"י כל  עם  וביחד  בכלל , הנשמות  וכל 
ושנים  ימים  לאריכות  - בגופים  נשמות  עכשיו
בלי  עוברים , - בריא  בגוף  בריאה  נשמה  טובות ,
האמיתית  בגאולה  נצחיים , לחיים  כלל , הפסק  שום 
ממש , ומיד  ותיכף  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה 

ממש  בפשטות  ממש  ומיד  תיכף  - לראש  .ולכל 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

הבאה.121) הערה ראה

כ "ק 122) חילק שבט , כ "ב משפטים, פ' ב' ליום באור
"לעקאח ", פרוסת שבט ", כ "ב "קובץ לכאו"א: שליט "א ַאדמו"ר
גם  הוא ואולי  לצדקה). חלופו) (או (לתתו דולר חמש של  שטר
ודוגמתו  לאשי ", ("לחמי  עבודה (הקובץ), דתורה קוים הג' כנגד 
שם  של  ר"ת - חמש של  ובמספר (צדקה). וגמ "ח  לעקאח ), -ַ

.הנפטרת.

             

        
         

       
         


      

         
         

           
          

          
          

           
       

       
        

          
         

       
       

        
        

        


        
       

       
     

     

 
         

          
      

          
           

        
        

       
        

      
         

         
          

  
        

             
   

       
     

        
          

         
        

       
        

         
      



















































































































המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א



לט

       


הםידוע א . שבעולם המאורעות שכל
לימוד  בהם  ויש  פרטית , בעבודת בהשגחה  והוראה 

ועאכו "כ  לקונו, כלליים האדם  למאורעות  בנוגע 
וחשובות  גדולות  מדינות  עם  הקשורים  ועיקריים 
בזמן  דבנ"י בנין ורוב  מנין רוב  נמצא  (שבהם 

כולו,הגלות  העולם  כל  ומנהיגות  השפעה  בעלי (
בענין  הוא  אלו ממאורעות  וההוראה  הלימוד  שגם 

לקונו. האדם  בעבודת  ועיקרי כללי

אלה : דימים  להמאורעות  בנוגע  ועד "ז

זה  שבת  בערב  שאירע  המאורע  - לראש  ,לכל 
גדולות  מדינות  ראשי יחדיו והתכנסו התאספו שבו
המעצמות  שתי נשיאי ובראשם  בעולם , וחשובות 
חדשה  תקופה  על  והכריזו והחליטו הגדולות ,
מלחמות  של  מצב  ביטול  - העולם  מדינות  ביחסי
וביטול  בצמצום  גם  שיתבטא  העולם , מדינות  בין
פעולה  שיתוף  ואחדות , לשלום  ועד  נשק , כלי
האנושות  לטובת  העולם  מדינות  בין הדדית  ועזרה 

כולה .

של  נאומו פרטית ) (בהשגחה  זה  למאורע  וקדם 
הרביעי, ליום  (באור  כולה  לאומה  זו מדינה  נשיא 

שבתא " זה "קמי שבת  ערב  התחלת  , שבו ,(
כלי  וביטול  בצמצום  פעולותיו על  והכריז הודיע 
כלי  לרכישת  ינתנו (שלא  הכספים  וניצול  נשק ,
המדינה  בני של  הכלכלה  בעניני להוסיף  כדי נשק )
שבו  הנבחרים ", "בית  ע "י שאושרה  הכרזה  -
תורה  ע "פ  תוקף  להם  שיש  המדינה  חוקי נקבעים 

דינא " דמלכותא  ).("דינא 

זה , ממאורע  וההוראה  בהלימוד  להתבונן ויש 
כולל  וזמנו, מקומו - דהמאורע  הענינים  בפרטי וגם 

הזמן של  לתוכנו בפרשת שייכותו  ,
כדלקמן.השבוע  ,

בענין ב . הוא  זה  ממאורע  וההוראה  הלימוד 
ב של בעבודתם ועיקרי ("מעשינוכללי נ"י

הגלות " משך  זמן כל  "ועבודתינו - ( 
":

ע "י  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  מהיעודים 
- העולם  אומות  להנהגת  בשייכות  צדקנו משיח 
לא  למזמרות  וחניתותיהם  לאתים  חרבותם  "וכתתו

מלחמה " עוד  ילמדו ולא  חרב  גוי אל  גוי .ישא 

מלך  של  פעולתו ע "י יהי' זה  שענין ולהוסיף ,
הפסוק  בהתחלת  כמ "ש  - עצמו "ושפט המשיח 

הוא  ("השופט  רבים " לעמים  והוכיח  הגוים  בין
. המשיח  יוכיח מלך  והוא  העמים , כל  אדון שיהא  .

. המעוות  ישר  העול  בו שימצא  למי ויאמר  .להם 
הוא  כי לעם  עם  בין מלחמה  תהי' לא  זה  ומפני
וכתתו  מלחמה , לכלי יצטרכו ולא  ביניהם , ישלים 

האדמה " לעבודת  כלי מהם  לעשות  שכן,אותם  ,(
ונהרו  גו' ה ' בית  הר  יהי' נכון הימים  "באחרית 
ונעלה  לכו ואמרו רבים  עמים  והלכו הגוים  כל  אליו
ונלכה  מדרכיו ויורנו יעקב  אלקי בית  אל  ה ' הר  אל 
ה' ודבר תורה תצא מציון כי באורחותיו

ועליו מירושלים " המשיח , מלך  הוא  "והמורה  ,
ושפט " .נאמר 

ראשי  ומכריזים  מחליטים  אלו שבימים  וכיון
נשק  כלי וביטול  צמצום  ע "ד  בעולם  מדינות 
כלכלת לקיום הדרושים בהענינים וההוספה

" היעוד  תוכן - כולו והעולם  המדינה  
ויום *) שבט , כ "ה משפטים, פ' ה' ויום ליל  שיחות גם כולל 

שבט . כ "ח  תרומה, פ' א'
(מזל ).**) גד  - ד ' ג ' בימי  הוא א' אדר שר"ח  ולהעיר

וש"נ.)1 ואילך . סקי "ט  הוספות כש"ט  ראה
(2- אלו מדינות של  וחשיבותן גדולתן נעשית מזה וכתוצאה

הן  בגלות בהם יבואו שישראל  ומלכות אומה שכל  "כידוע
. ישראל מתעלים בהיות ומתגדלים והולכים האומות מכל  ביותר .

ה). יד , בשלח  מכילתא וראה א. צב, לך  לך  (תו"ח  תחתם"
שטרח 3) "מי  סע"א) ג , (ע"ז כמארז"ל  השבת, ליום ששייך 

.23 הערה לקמן וראה בשבת". יאכל  שבת בערב
סע"א.4) קו, פסחים
נרננה 5) ב"לכו יום של  שירו וחותם בסיום גם כמודגש

ובכ "מ ). כסלו. כ "ג  יום" ("היום הקטן"
וש"נ.6) ב. יו"ד , גיטין

הוא7) הענינים כל  שהתחלת (זח "ב כיון כמארז"ל  ,
אשתדל  נש בר עלמא וברא באורייתא אסתכל  "קב"ה רע"ב) קסא,
במיוחד  השייך  התורה בחלק ובפרט  עלמא", ומקיים באורייתא

השבוע. פרשת זה, לזמן
כלומר,8) הזמן", עם "לחיות שצריכים הזקן רבינו כתורת

יום" ("היום השבוע בפרשת בתורה, הזמן של  תוכנו עם לחיות
ובכ "מ ). חשון. ב'

רפל "ז.9) תניא
דברכות.10) ספ"ק במשנה - חז"ל  לשון
ג .11) ד , מיכה ד . ב, ישעי '
עה"פ.12) הרד "ק פי '
ֿ ב.13) א שם, מיכה ֿ ג . ב שם, ישעי '

             

        
         

       
         


      

         
         

           
          

          
          

           
       

       
        

          
         

       
       

        
        

        


        
       

       
     

     

 
         

          
      

          
           

        
        

       
        

      
         

         
          

  
        

             
   

       
     

        
          

         
        

       
        

         
      





















































































































מ        

 כלים מהם  לעשות  המלחמה  כלי שבירת  ,"
"ארץ  האדמה , לחם "לעבודת  יצא  ה "ז ממנה  -

על  ברור  סימן     בגאולה
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

ביאור : ליתר 

העכסטע  ("די השיא " ב "זמן שנמצאים  כיון
(מלך  זה  "הנה  צדקנו, משיח  ביאת  של  צייט ")

בא " ו)התחלת המשיח ) (מעין כבר  רואים  ,
      הגוים בין "ושפט  ,

- וגו'" לאתים  חרבותם  וכתתו רבים  עמים  והוכיח 
("לב  דאוה "ע  המלכים  בלב  נותן שהקב "ה  עי"ז

ה '" ביד  ושרים  יחדיו מלכים  ולהכריז להחליט  (
לאתים ". חרבותם  ד "וכתתו ומצב  המעמד  ע "ד 

זה  בזמן היתה  זו והכרזה  שהחלטה  הטעם  וזהו
להגאולהדו המיוחדת שייכותו בגלל - קא

ממש . בפועל  צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

המאורעג. של ששייכותו להוסיף, ויש
גם  מודגשת  צדקנו משיח  של  פעולתו להתחלת 

- המאורע   החלטת היתה  שבהם 
ד "וכתתו  ומצב  המעמד  על  המדינות  ראשי והכרזת 

לאתים ": חרבותם 

 שבו מיוחד  (מקום  זה  מאורע  אירע  שבו
כדי  שבעולם  המדינות  ֿ כח  באי בקביעות  מיוצגים 
הוא  - שלום ) ודרכי נועם  בדרכי ביניהם  להתדבר 
נמצא  שבה  והעיר  המדינה  זו, ובעיר  זו במדינה 

"  " הכנסת בית  חיינו", "בית  ,
מו"ח  דכ "ק  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  המדרש , ובית 
להמקום  וקבעו בו שבחר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
התורה  הפצת  תורה ", "תצא  שממנו המרכזי
משיח  ביאת  עד  תבל  קצוי בכל  חוצה  והמעיינות 

חוצה  מעינותיך  (כשיפוצו גם צדקנו יהי' שאז ,(
לאתים ". חרבותם  "וכתתו היעוד  קיום 

בזה : והענין

וקבע  התחתון, כדור  לחצי דורנו נשיא  בבוא 
ונעשה  בתוקף  התחיל  זו, ובעיר  זו במדינה  מקומו

והזיכוך  הבירור    נמשך בו שגם  ,
העליון  כדור  בחצי (שהי' ֿ תורה  דמתן ),הגילוי

שממנו  המקור  שנעשה  - אדרבה  - מזה  ויתירה 
התורה  דהפצת  הפעולה  עיקר  ונתפשט  נמשך 

חוצה  והמעיינות     השלוחים ע "י ,
עד  העליון), כדור  לחצי (גם  העולם  ברחבי ששלח 
ויהדות  תורה  להפיץ  כדי שבעולם , נדחת  הכי לפנה 
אומות  בין שדרים  אלו ובמיוחד  (כולל  בנ"י כל  בין
בחיצוניות  ומתנהגים  בלשונם  ומדברים  העולם 
וצדק  טוב  עניני כל  הפצת  עיקר , וג "ז ועוד  כמותם ),

נח  בני מצוות  קיום  ע "י אוה "ע  בין גם  ,ויושר 
שהולכים  ככל  האחרונות , בשנים  ביותר  כמודגש 
ש "אז  צדקנו, משיח  דביאת  להזמן יותר  ומתקרבים 
ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך 

אחד " שכם  .ולעבדו

משנת  (החל  האחרונה  והמשכ ובתקופה  ה ,
" ו"בשנת  הגיעה אראנו" בכל ")

המדינה  של  גבולותי' בפריצת  - לשיא  זו פעולה 
מלחמה  והכריזה  דגלה  על  חרתה  שבשעתה  ההיא 
באמונה  למלחמה  ועד  והיהדות  התורה  בהפצת 
מו"ח  דכ "ק  המאסר  גם  (כולל  ומנהיגו עולם  בבורא 
יציאתו  מזה  וכתוצאה  ולאח "ז דורנו, נשיא  אדמו"ר 
שם  גם  נמשכה  ואעפ "כ , ההיא ), המדינה  מגבולות 
התורה  בהפצת  דורנו נשיא  דשלוחי הפעילות 
לתקופה  עד  ממש , ובמס "נ בחשאי והיהדות 
ונתאפשר  המלכות  גזירת  שנתבטלה  האחרונה 
ביתר  והיהדות  התורה  דהפצת  הפעילות  המשך 
של  לנפילתו ועד  ובפירסום , בגלוי עוז, וביתר  שאת 
שהכריז  חדש  משטר  של  והקמתו הקודם , המשטר 
בבורא  האמונה  יסוד  על  ולשלום , וליושר  לצדק 

ומנהיגו. העולם 
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ה.14) כח , איוב
"לחם"15) רק גם ולא אלא האדם, של  לקיומו

של  האילןענינים כפירות הכתוב , בהמשך  כמודגש -
בהם שזומרים "הכלים למזמרות", "וחניתותיהם 

.(הרד "ק (פי ' "
- אזלינן דמיני ' לאילן" השנה ל "ראש מהשייכות גם ולהעיר
ודבש" שמן זית גו' ורמון תאנה ד "גפן ההוספה מודגשת שבו

המוכרחים). (דברים ושעורה" "חטה לגבי  תענוג ) (עניני 
עה"פ.16) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
ע'17) חי "ג  לקו"ש וראה א. כא, משלי  ע"פ - הרגיל  לשון

וש"נ. ובשוה"ג . 1 הערה 285
מעט 18) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט , מגילה

ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות כו' זה

ובכ "מ .19) בתחלתו. כש"ט  - דהבעש"ט  אגה"ק
ואילך .20) תצב ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה

וש"נ.
משה 21) ש"צוה ה"י ) פ"ח  מלכים (הל ' הרמב"ם כפס"ד 

שנצטוו  מצוות לקבל  העולם באי  כל  את לכוף הגבורה מפי  רבינו
נח ". בני 

ספי "א.22) שם רמב"ם וראה ט . ג , צפני '



מי         

הפגישה  זה  שבת  בערב  התקיימה  לזה  ובהמשך 
של  למנהיגה  ההיא  המדינה  של  החדש  מנהיגה  בין

זו  מנהיגי מדינה  כמה  עוד  של  בהשתתפותם  ,
ההחלטה  נתקבלה  שבה  בעולם , גדולות  מדינות 

לאתים ". חרבותם  "וכתתו שתוכנה  וההכרזה 

החלטה  פגישה  של  שבקיומה  לומר , ויש 
זו והכרזה     אדמו"ר מו"ח  כ "ק 

נתקבצו מנהיג(שבה  גם  כולל המדינות , מנהיגי
זו מדינה  לעיר  הבירה  מעיר  לבוא  שהוצרך  ),זו,

דהפצת  מהפעולות  כתוצאה  בא  זה  שכל  מרומז,
והיהדות , שנעשוהתורה  העולם , בכל  ויושר , צדק

דורנו,ונעשים  נשיא  ע "י  שע "י ועד  ,
נעשה  אלה  בימינו בכהנ"ל  העבודה  שלימות 

כולו העולם   דמלך הפעולה  להתחלת 
רבים  עמים  והוכיח  הגוים  בין "ושפט  המשיח ,

לאתים " חרבותם  .וכתתו

(בתקופה וגם  זה  מאורע  אירע  שבו
בשייכות  מסוגל  זמן הוא  עצמה ) האחרונה 

ענינים : כמה  מצד  - להגאולה 

שבת  ערב  - השבוע  ימי מצד  ערב א ) ,
העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו שבו ל "יום  ,

מן נשק ) כלי גם  (כולל  מזיקין  ,העולם ""משבית 
ש"מוסיפין כיון מזה , הקודש ,ויתירה  על  מחול 

טורף  שהוא  לזאב  ומלאחריו"משל 

נעשה  השבת ), קדושת  לזמן חול  של  זמן (שטורף 
כבר  ," שבת שכולו ד "יום  ומצב  המעמד 

העולם ". מן מזיקין "משבית 

יום  - החודש  ימי מצד  בחודש ,ב )
דשם  מהוה הגימטריא  מלשון , על שרומז ,

שם  ע "י שההתהוות  לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד 
כמ "ש  כולה , הבריאה  בכל  ניכרת  תהי' הוי'

הוי' פי כי יחדיו בשר  כל  וראו הוי' כבוד  "ונגלה 
ֿ רצויים  בלתי לענינים  מקום  נתינת  ואין דיבר ",

כמ "ש  נשק ), וכלי ולא (מזיקים  ירעו "לא 
הוי'". את  דעה  הארץ  מלאה  כי גו' ישחיתו

כ "ו  שיום  - יחדיו שניהם  בחיבור  יותר  ומודגש 
יום  בדוגמת  שהוא  בשבוע , הששי ביום  חל  בחודש 
עיקר  אדה "ר , ברוא  יום  בראשית , דמעשה  ששי

(ולאחרי  ידי ועל  כולה , הבריאה  חידוש ותכלית  (
התהוות  חידוש  נעשה  ששי) יום  (בכל  התהוותו

כולה  חל הבריאה  בשבוע  הששי כשיום  ובפרט  ,
מלשון  הוי', דשם  הגימטריא  בחודש , כ "ו ביום 
הבריאה  התהוות  חידוש  יותר  עוד  מודגש  מהוה ,

כולה .

דזמן  והשייכות  הקשר  מצד  - עיקר  וג "ז ועוד  ג )
זה   בחודש האחרון שבת  ערב  להיותו -
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ביום 23) גם עוז) וביתר שאת (וביתר נמשכת ופגישתם
זה. השבת

שהטעם24) שבו ואף המיוחד  שהמקום לפי  הוא לזה
מלכתחילה  נקבע שבעולם המדינות ֿ כח  באי  בקביעות מיוצגים
הטעם  הרי , מסויימת, מדינה של  הבירה עיר שאינו במקום

להיותה הוא, דוקא, זו בעיר זה מקום לקביעת 
מו"ח  כ "ק ועוד ), סע"א. סב, גיטין (ראה רבנן" "מלכי  של 

אדמו"ר .(26 הערה לקמן (וראה
הוא 25) הדור שנשיא ס"ה (18 (שבהערה הנ"ל  קונטרס ראה

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח  בכ "ק יתירה ובהדגשה שבדור. המשיח 
ידו  שנית ֿ י  אדנ ש"יוסיף ע"ש - "יוסף" שמותיו: בב' כמרומז -
ע"ש  - ו"יצחק" ֿ יב), יא יא, (ישעי ' גו'" ישראל  נדחי  ואסף גו'

א). לא, ברכות וראה ב. קכו, (תהלים פינו" שחוק ימלא ש"אז
בין 26) ושלום אחדות למטרת העמים חבר שארגון ולהעיר,

ובסמיכות לאחרי  התחתון כדור בחצי  הוקם העמים 
  שנתקבלה מההחלטה (החל  התחתון כדור לחצי 

של  בסיומה ובעיקר לערך , תש"ב בשנת המלחמה, באמצע
מושבה מקום ונקבע לערך ), תש"ה בשנת המלחמה, 

 - לערך ) תשי "א (בשנת המיוחד  הבנין לבניית ועד  ,
כתוצאה  היא העמים בין והשלום שהאחדות מודגש שבזה
התורה  הפצת (ע"י  העולם בבירור דורנו נשיא של  מפעולתו
העולם  בבירור שניתוסף וככל  העולם), בכל  ויושר וצדק והיהדות
שמטרתו  הארגון של  וביסוסו בקיומו גם ניתוסף הדור נשיא ע"י 
העולם  בירור ושלימות לגמר ועד  בעולם, ושלום אחדות לפעול 
ארגון  של  היסוד  שהוא לאתים" חרבותם "וכתתו היעוד  בקיום

זה*.

           

ערב 27) בדוגמת הוא הששי  דאלף הזמן שכללות לכך  נוסף
ג ). ב, בראשית ובחיי  רמב"ן (ראה שבת

בסופה.28) תמיד 
ואילך .29) 188 ע' ח "ז לקו"ש וראה ו. כו, בחוקותי  תו"כ 
ואילך .30) 231 ע' חט "ז לקו"ש וראה ח . כ , יתרו מכילתא
רפ"ד .31) שעהיוה"א תניא פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
ובכ "מ .
ה.32) מ , ישעי '
ט .33) יא, שם
שאר 34) כל  תחילה נבראו בראשית ימי  שבששת אף

כי , - האדם נברא ולאח "ז הנבראים  טעם יש
עיקר  היותו (עם הנבראים כל  לאחרי  תהי ' האדם שבריאת מיוחד 
מוכן  הכל  "שימצא מיד ", לסעודה שיכנס "כדי  - הבריאה) תכלית

אבל  ובפרש"י ), א לח , (סנהדרין יחפוץ" מאשר ויאכל 
שהאדם מעלתם, כסדר להיות צריך ) (ובמילא יכול  הבריאה

הנבראים. שאר לכל 
מעשיך"35) "תחלת  - השנה  ראש נקבע  הבריאה ולכן דכל 

שבו  באלול  בכ "ה (ולא אדה"ר ברוא יום בתשרי , בא' - כולה
העולם). נברא



מב        

יום  הוא  שבו שהעשירי עשר , האחד  חודש  שבט ,
מו"ח  כ "ק  של  העבודה ) ושלימות  (גמר  ההילולא 
נעשה  שבו עשר  ובאחד  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  שלו הנשיאות  וחידוש  המשך 
(דור  זה  דורנו של  העבודה  כל  וגמר  לסיום  עד 
של  הראשון דור  הוא  שהוא  הגלות  של  האחרון
מ "ב  כנגד  שהם  די"ל  שנים  מ "ב  במשך  הגאולה )
מוכנים  כבר  שאז העמים , שבמדבר  המסעות 
האמיתית בגאולה לארץ להכניסה ועומדים

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  (כמדובר  )והשלימה 
שגם  - ההכרזה היתה  שבו המקום ) על  (נוסף 

השייכות  מודגשת  לאתים " חרבותם  "וכתתו ע "ד 
אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  של  לפעולתו
היעו  קיום  נעשה  ידו שעל  שבדור , ד המשיח 

וגו'". לאתים  חרבותם  "וכתתו

פרשת ד . השבוע , פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
לפניהם ", תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  - משפטים 

. "ואלה  רש "י, מה ומפרש  הראשונים , על  מוסיף  .
ולא  "לפניהם , מסיני", אלו אף  מסיני הראשונים 
אותו  דנין שהם  אחד  בדין ידעת  ואפילו גוים , לפני
וכו'": שלהם  בערכאות  תביאהו אל  ישראל  כדיני

- כשמה  - הוא  משפטים  פרשת  של  תוכנה 
מובן שחיובם  לחבירו אדם  שבין דינים 

 לא שאילו במשפט  בתורה  האמורים  "דברים  ,
לאומרן" כדאי היו כך ,נאמרו כדי ועד  ,

צניעות  למדין היינו תורה  ניתנה  לא  ש "אלמלא 
מנמלה " וגזל  מובן מחתול  שחיובם  מזה , ויתירה  .

ונבון" חכם  "עם  בנ"י, של  בשכלם  רק  ,(לא 
גם  אלא )    שיתכן ועד  ,

ישראל . כדיני העולם  אומות  דנין דינים  שבכמה 

הפרשה  ופתיחת  בהתחלת  נאמר  שלכן וי"ל 
"אלו "אף  המשפטים ", שגם אלה  - "

צריכים  האדם  בשכל  מובן שחיובם  המשפטים 
מפני  אם ) כי מחייבם , שהשכל  מפני (לא  לקיימם 

  שציוויים הקב "ה  של  שרצונו (אלא 
זה  ומשום  האדם ), בשכל  גם  מובנים  יהיו אלה 

ה "משפטים ") (גם  "ולא "תשים  דוקא , "

. גוים  .לפני דנין שהם  (אף ) כיון . ישראל ", כדיני .
מצד  הם  שדיניהם   ציווי מצד  וצ "ל  ,

.הקב "ה 

יותר :ה . ובעומק 

מסיני" אלו "אף  המשפטים ", י"ל "ואלה  -
ד "משפטים " השכלי להחיוב  הסיבה  שגם  פירושו,
שכל  הי' לא  "מסיני" נתינתם  ולולי "מסיני", הוא 
בזה  וההסברה  "הראשונים "). (כמו מחייבם  האדם 
שבציוויים  מזה  כתוצאה  הוא  השכלי שהחיוב  -
הוא  עצמו (שמצד  הקב "ה  של  רצונו נתלבש  אלה 

גם  מהחכמה ) וכיון למעלה  (בתורה ), ית '
נברא  שבהם  ופינקסאות " "דיפתראות  היא  שהתורה 

בגדרי העולם  מחוייבים  אלה  דברים  נעשו ,
גם  ובמילא  העולם ,  לשכל (ועד 

מצד  שמחוייבים  לדברים  נוטה  שדעתו דאוה "ע ),
("סיני") הקב "ה  של  .חכמתו

ד "ואלה  הפירוש גם  לומר  יש  על ..ועפ "ז 
שההוספה  - ("מסיני")הראשונים " הראשונים  על 

בכך  נמשכים היא  "מסיני " שניתנו שה "משפטים "
ֿ תורה  דמתן החידוש  תוכן שזהו האדם , בשכל  גם 
עליונים  שבין וההפסק  הגזירה  שבטלה  ("מסיני")

(עליונים ),לתחתונים  הקב "ה  של  שחכמתו 
(תחתונים ),תומשך  האדם  בשכל  גם  שגם ותחדור 

 נוטה עצמם ) מצד  (אלא ,(תחתונים  לכך 
נרגש  צ "ל  זה  עם  לדברים שביחד  נוטה  שדעתו

מצד  אלו המתחייבים  "אף  הקב "ה , של  חכמתו
.("

העולם  אומות  אצל  גם  להיות  צריך  זה  וענין
נוטה  ש "הדעת  שאף  - נח  בני מצוות  לקיום  בנוגע 

מפני להן" אותן ויעשה  אותן "שיקבל  צריך  ,
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(לעיל 36) זו שנה בשלח  וש"פ שבט  י "א משיחות קונטרס
ואילך ). 172 ע'

ד .פרש"37) יח , אחרי  י 
סע"ב.38) ק, עירובין
ו.39) ד , ואתחנן

השם 40) את מחלל  גוים לפני  ישראל  דיני  "המביא ואדרבה:
   ..(שם (פרש"י  יראתם" לעלוי  עדות זהו .

בתחלתו.41) ב"ר
(פ"ו))42) שלו פרקים (בשמונה הרמב"ם מ "ש יומתק ועפ"ז

. רעות שהם האדם בני  כל  אצל  המפורסמים שאילו ש"הענינים .
. ליכתב הם ראויין נכתבו לאחד לא תתאוה לא החשובה נפש .

שאבי אעשה ומה "אפשי  לומר אין (ובהם כלל " הרעות מאלו
השייכות  מהי  דלכאורה, - אפשי ") "אי  אלא עלי ", גזר שבשמים

שמצד  אפשי " ד "אי    ע"פ ישראל  של  להנהגתם
מפני אלא אינה האדם בני  דעת שמצד  שהשלילה אלא, -

הקב"ה, של  חכמתו מחייבת אלו שכך  דברים נעשו שלכן ,
ועצ"ע. האדם. בשכל  מושללים

ועוד .43) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפ"ט .44) מלכים הל ' רמב"ם



מג         

   . אם אבל  מפני . עשאן
.מחסידי אינו ולא . העולם  אומות 

.מחכמיהם "

- המשיח  בימות  תהי' בזה  השלימות  ותכלית 
העולם ) אומות  (גם  העולם  כל  עסק  יהי' ש "לא 

. בלבד  ה ' את  לדעת  הארץ אלא  מלאה  כי שנאמר  .
ה '" את  (ידיעת דעה  ה '" את  ש "דעה  היינו, ,

"סיני" של  ענינו עיקר  וכיו"ב , מרכבה  )מעשה 
האדם . בשכל  וחודרת  נמשכת 

הפרשה : בסיום  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
לבנת  כמעשה  רגליו ותחת  ישראל  אלקי את  "ויראו

וישתו" ויאכלו האלקים  את  ויחזו גו' -הספיר 
בשכל  וחודרת  נמשכת  ("סיני") אלקות  שראיית 
וישתו") ("ויאכלו המזון כמו עמו ומתאחדת  האדם 
פנימיות  לימוד  ע "י כבשרו, ובשר  דם  שנעשה 

("יתפרנסון" והשגה  הבנה  של  באופן )התורה 
התרגום  ע "י גם  כולל  חב "ד , חסידות  בתורת 
דאומות  לשון בשבעים  ראי') של  תרגום  ("ויחזו",

ב "ה  (כמרומז ש "לבנים "עולם  הספיר ",
שבעים  של  האותיות  על  רומזים  אדם  בידי שנעשים 

דאוה "ע  לבנ"י לשון גם  מובן שיהי' כדי ,(
הקודש  לשון מבינים  אינם  ֿ עתה  ועד שלעת  ,

מחוייבים  הם  (שגם  העולם  לאומות  גם  מובן שיהי'
ומנהיגו), העולם  בבורא  ובהאמונה  ע "ז בשלילת 
עמים  אל  אהפוך  "אז היעוד  לקיום  ההכנה  שזוהי

ברורה  שכם שפה  ולעבדו ה ' בשם  כולם  לקרוא 
אחד ".

-ו. הנ"ל  למאורע  בנוגע  גם  מובן ומזה 
ומצב  המעמד  ע "ד  אוה "ע  מנהיגי והכרזת  החלטת 
פרשת  שבת  בערב  - לאתים " חרבותם  ד "וכתתו

משפטים :

ומחוייב  המובן הו"ע  לאתים " חרבותם  "וכתתו
גם   אנושי שכל  שהרי, ("משפטים "),

ע "י  ויושר , צדק  ע "פ  העולם  של  קיומו מחייב 
רחמנא  וחורבן, הרס  שמביאה  מלחמה  שלילת 
("וכתתו  המלחמה  כלי לשבירת  שיביא  ועד  ליצלן,
תועלת  שמביאים  לכלים  והפיכתם  חרבותם ")

("אתים "). עולם  של  לישובו

ריבוי  התנהלו הדורות  כל  במשך  ואעפ "כ ,
וחורבן  הרס  שגרמו העולם  אומות  בין מלחמות 

- האנושי!בעולם  בשכל  להמתחייב 

שהסיבה  שבתקופה ועכצ "ל , לכך 
תקופת  ולסיום  לגמר  השאיפה  ניכרת  האחרונה 
קיום  של  חדשה  תקופה  והתחלת  בעולם , המלחמות 
כמודגש  ואחדות , שלום  ויושר , צדק  ע "פ  העולם 
שבת  בערב  אוה "ע  מנהיגי והכרזת  בהחלטת  ביותר 

מצד  רק  (לא  היא  זה , ,(" משפטים")
שלפנ"ז, הדורות  בכל  גם  הי' השכל  חיוב  שהרי
להזמן שמתקרבים מפני ובעיקר) גם, אלא

הכריזה "וכתתושאודותיו ("מסיני")
לאתים " .חרבותם 

והכרזת  שהחלטת  לומר , יש  ועפ "ז 
ומצב  המעמד  ע "ד  משפטים  פרשת  שבת  בערב 
מהחלטת  כתוצאה  היא , לאתים ", חרבותם  ד "וכתתו

" והכרזת  ," בא המשיח ) (מלך  זה  ש "הנה  "
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  מהפס "ד  החל 
זמן  דמשך  ועבודתינו מעשינו נשלמו שמכבר 
וכן  צדקנו, משיח  פני לקבלת  כבר  ומוכנים  הגלות 

בישראל  ֿ הוראה  ומורי הרבנים  של  הפס "ד 
  בחזקת וכו' דוד  מבית  מלך  "יעמוד  ,

משיח  זה  ד "הרי ומצב  להמעמד  ועד  משיח " שהוא 
"בודאי" פס "ד  - גם וחדר  שנמשך  ,"
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(45") גורסין כ "ה ויש הנפוצה, הגירסא מחכמיהם")
".(וש"נ .141 ע' ח "כ  לקו"ש (ראה מחכמיהם"

ספ"ח .46) שם
ספי "ב.47) שם
ואילך .48) 149 ס"ע ח "א לקו"ש וש"נ. ב. פ"ג , ב"ר ראה
ֿ יא.49) יו"ד  כד ,
(50.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
"אבנים"51) שנקראים הקודש דלשון האותיות משא"כ 

ואילך ). ג  עז, פרשתנו (תו"א שמים בידי  שבריאתם
בין 52) הממוצע שהוא ("זשארגאן") אידיש לשון לא ַָוגם

לקו"ש  (ראה ארמי  לשון ע"ד  אוה"ע, ללשונות הקודש לשון
וש"נ). ואילך . 446 ע' חכ "א

ז')53) (כרך  אוה"ת וראה עה"פ). (מפרשים הקודש בלשון
מ "ש  שזהו "ואפ"ל  דלבנים): הענין ביאור (בסיום פרשתנו סוף
ולא  לה"ק כולם אצל  שיהי ' ברורה שפה עמים אל  אהפוך  אז

. לבינה לבחי ' לע"ל יצטרך  בריאה . אבנים שהוא לה"ק הכל  יהי '
שמים". בידי 

מחכמתו 54) כתוצאה הוא האדם שכל  חיוב שגם לכך  נוסף
ס"ה. כנ"ל  הקב"ה, של 

במקום 55) נתקבלה זו והכרזה שהחלטה בכך  גם ומרומז
חרבותם  "וכתתו הפסוק דהבנין הגלוי  ובכותל  מתנוסס שבו
תכלית  (שהיא זו והכרזה שהחלטה מודגש שבזה - לאתים"

פסוק על  מיוסדת זה) מקום של  קיומו "מסיני ".ומטרת ,
ספי "א.56) מלכים הל ' רמב"ם



מד        

 אוה "ע שמנהיגי כך  כדי עד  , מחליטים
(ו"ומכריזים   בהם שיש  ,"

המעמד  ע "ד  דינא ") דמלכותא  ד "דינא  התוקף 
לאתים ". חרבותם  ד "וכתתו ומצב 

החלטה  של  שייכותה  שהדגשת  לומר , ויש 
" להפס "ד  זו מתגלית והכרזה  " 

גם  (כולל  שבת  ערב  עניני דכל  העלי' נעשית  [שבו
אוה "ע ) מנהיגי דהכרזת  דיום המאורע  להקדושה 

בשבת ", ("יאכל  מלפניו")]השבת  ש "טורף  באופן
כולה  משפטים  פרשת  בתורה  קורין שאז -

מודגש  שבה  ולאחרי'), לפני' ובברכה  (בציבור ,
בנדו"ד , ועד "ז "מסיני", הם  ה "משפטים " שגם 
חרבותם  "וכתתו ע "ד  אוה "ע  מנהיגי שהכרזת 

("משפטים " שכלם  חיוב  ע "פ  גם לאתים " שדנין 
היא  שלהם ) בערכאות  מפס "ד אוה "ע  כתוצאה 

ע "ד  ("מסיני") צדקנו.התורה  משיח  ביאת 

דפרשת ז. והשייכות  בהקשר  להוסיף  ויש 
הגאולה : והתחלת  הגלות  זמן לסיום  משפטים 

באה  משפטים  שפרשת  (א ) - הפרשיות  בהמשך 
יתרו  לפרשת  ובסמיכות  וחותמה לאחרי שסיומה 

לפרשת  דינין פרשת  נסמכה  "למה  המזבח : בדיני
המקדש  אצל  סנהדרין שתשים  לך  לומר  מזבח 

"ואשיבה (המזבח )" היעוד  קיום  מרומז שבזה  ,
כבראשונה " הסנהדריןשופטיך  שיבת  ללשכת ,

השלישי  בביהמ "ק  הפרשה הגזית  בהמשך  ועד "ז ,
אשר  המקום  אל  "להביאך  - שבת ) דערב  (בשיעור 

וזה  כנגדו , ניכר  מקומי  "כבר  מן הכינותי ", א '
מכוון  מעלה  של  שביהמ "ק  שמודיעים  המקראות 

מטה " של  ביהמ "ק  משפטים כנגד  ומפרשת  (ב ) ,
תרומה  לפרשת  שמתחיליןבאים  לקרותה (ועד 

משפטים ), פרשת  שבת  הציווי במנחת  נאמר  שבה 
בתוכם " ושכנתי מקדש  לי על "ועשו שקאי ,

(ובעיקר ) וגם  שני, ובית  ראשון בית  המשכן, עשיית 
השלישי  ידיך "ביהמ "ק  כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ,.

להדגיש  כדי - משפטים  פרשת  באה  וביניהם 
המזבח השלישי, (ביהמ"ק הגאולה שעניני
הם  ותרומה ) (יתרו אלו שבפרשיות  והסנהדרין)
שכל  מצד  גם  שמחוייבים  ד "משפטים ", באופן
העולם , בגדרי וחדרו נמשכו שכבר  היינו, האדם ,

הגאולה . זמן שהגיע  מכריז עצמו מצד  שהעולם 

עצמה ח . משפטים  בפרשת  שגם  - ועיקר  ועוד 
והתחלת  הגלות  זמן לסיום  והשייכות  הקשר  מרומז
פרשת  (של  ב "פירושה " המבואר  ע "פ  - הגאולה 

בתושבע "פ  :משפטים )

בהענינים  משפטים  שבפרשת  הדינים  פרטי
בסדר  בתושבע "פ  נתבארו לחבירו אדם  שבין

היא " מסכתא  חדא  נזיקין ש "כולה  ו"חלק נזיקין, ,
בבבא  והתחיל  חלקים , לשלשה  הראשונה  המסכת 
והבער  ובור  שור  כגון נזיקין על  לדבר  וענינה  קמא 
קודם  דבר  להקדים  רשאי השופט  ואין החובל , ודין
אותה  הקדים  זה  ומפני אדם  מבני ההיזק  שיסיר 
מציעא  בבא  ואח "כ  הדינין, שאר  על  בראשונה 
ודין  ושכירות  והפקדונות  הטענות  על  לדבר  וענינה 

. והשכיר  (בפרשת השואל  הכתוב  שעשה  כמו .
ינצו  וכי והבער , ובור  שור  דיני שאחר  משפטים )
בבא  ואח "כ  שומרים , ארבעה  על  דיבר  אנשים ,
והדינין  הקרקעות  בחלוקת  לדבר  וענינו בתרא ,

. המשותפות  הדירות  הזה בענין החלק  וסידר  .
ולא  סברות  ודברי קבלה  שכולו בשביל  באחרונה 

התורה " מן .התבאר 
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א).57) ג , (מגילה חזו" מזלייהו חזו לא דאינהו ד "אע"ג 
מלשון 58) ז"ך , ביום החודש בימי  בקביעותו גם ומרומז

זית (וראה "שמן והגילוי  האור ענין הדגשת למאור", כתית
סי "א). לקמן

המאורע 59) לפני  - חמישי  ביום קריאתה התחלת על  נוסף
הרביעי . ליום דאור המאורע לפני  - שני  וביום שבת, דערב

ב"מלחמה 60) וחותמה שסיומה בשלח  פרשת לאחרי  שבאה
ומדרא  דין דעלמא מדרא דריא "לתלתי  דור", מדור בעמלק לה'

(תיב"ע). דאתי " דעלמא ומדרא דמשיחא
בו 61) מקריבים להיות מוכן לה' "בית - המזבח  שעיקרו

משייכותו  ולהעיר ביהב"ח ). הל ' ריש (רמב"ם הקרבנות"
ומלאחריו") מלפניו ש"טורף לשבת (ששייך  יטרף" זאב ל "בנימין
ואילך ), ב נג , (זבחים טורף של  בחלקו הוא (והמזבח ) שביהמ "ק -
חוטף  לזאב נמשל  הקרבנות שחוטף ביהמ "ק) של  (עיקרו והמזבח 
לקדושה. להעלותם העולם עניני  וחוטף שטורף ג ), פצ"ט , (ב"ר

מכילתא 62) ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי  פרשתנו. ריש פרש"י 
יד . כא, פרשתנו פרשתנו). ריש - דפוסים (ובכמה יתרו ס"פ

כו.63) א, ישעי '
נעתקין 64) ומשם תחילה לחזור עתידין ש"בטבריא לאחרי 

הי "ב). פי "ד  סנהדרין הל ' (רמב"ם למקדש"

ובפרש"י .65) כ  כג ,
ח .66) כה,
ביהב"ח .67) הל ' ריש רמב"ם ראה
זח "ג 68) ובפרש"י . יז טו, א.בשלח  רכא,
שבס"פ 69) והמצוה" "והתורה הפסוק על  חז"ל  כדרשת

הי "ד ). לספר הרמב"ם הקדמת א. ה, (ברכות משפטים
סע"א.70) קב, ב"ק
הששי ).71) והחלק (ד "ה לפיהמ "ש הרמב"ם הקדמת



מה         

הזהר  בדברי תקינו ומודגש  דינין בבי "תלת  -
אבות  בארבע  קדמיתא  חדא  מתניתא , בסדרי (רבנן)
תליתאה  דאשתכח , טלית  תניינא  וכו', השור  נזיקין

. דאבידה  ורזא  נקטו שותפין דקרא  אורח  .
.דכתיב  פשע  דבר  כל  על על  חמור  על  שור  על  .

על  מלין, באינון הוא  דהכי קמא , בבא  דא  שה 
בבא  דא  אבדה  כל  על  מציעא , בבא  דא  שלמה 

מרומזים תליתאי" דנזיקין הבבות  שג ' היינו, ,
משפטים . שבפרשת  וגו'" פשע  דבר  כל  "על  בפסוק 

הענין  :וביאור 

(ונחלק  הגלות  זמן כללות  על  רומז - "נזיקין"
הכלליות  גלויות  שלש  כנגד  בבות , ),לשלש 

("נזיקין"), ֿ רצויים  בלתי ענינים  בעולם  כשישנם 
קמא " ב "בבא  נזיקין" אבות  מ "ארבעה  החל 
אומר  ("זה  ומחלוקת  מריבה  עניני ועד "ז דהגלות ,

. מצאתי' אני אומר  וזה  מצאתי' יחלוקו")אני .
ל "בבא  ועד  דהגלות , מציעא " (סיום ב "בבא  "

שרצו  ב "השותפין שהתחלתה  - דהגלות  וגמר )
הכרח  ללא  הטוב , שמרצון בחצר ", מחיצה  לעשות 

מחייבין" אין רצו לא  הא  דרצו ),("טעמא 
איש  ראי' היזק  מניעת  ע "ד  ביניהם  מתדברים 

בדיני  יעסוק  שיחכים  ב "הרוצה  וסיומה  מרעהו;
. בתורה "ממונות  . התורה חכמת  התגברות  ,

("דיני ("סיני" העולם  בגדרי גם  שחודרת  באופן (
ונשללת  בטלה  שעי"ז "משפטים "), ממונות ",
- ("נזיקין") ֿ רצויים  בלתי לענינים  האפשרות 
הגאולה  מתחילה  שאז הגלות , וגמר  בסיום 
והמשולשת  השלישית  (גאולה  והשלימה  האמיתית 
השלישי  ביהמ "ק  ועד "ז הגלויות , שלש  שמהפכת 
שני, ובית  ראשון בית  המשכן, שכולל  והמשולש 

ומשוכלל ). לבנין חורבנם  ומהפך 

וגמר  (סיום  בתרא  בבא  שבמסכת  ולהוסיף ,
והשלימה  האמיתית  הגאולה  גם  מרומזת  הגלות )

צדקנו  משיח  הידועה ע "י בהסוגיא  - שבה
ומהם : לבוא , דלעתיד  מהיעודים  כו"כ  נתבארו
של  מבשרו לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב "ה  "עתיד 
לצדיקים  סוכה  לעשות  הקב "ה  "עתיד  לויתן",

שמשותיך  כדכד  "ושמתי לויתן", של  מעורו

. ירושלים ) חומות  של  שהם (באבנים  אמר  חד  .
כדין  להוי הקב "ה  להו אמר  ישפה , אמר  וחד 
ג ' ירושלים  את  להגבי' הקב "ה  "עתיד  וכדין",

שנאמר  למעלה , .פרסאות  תחתי' וישבה  .וראמה 
מי  ת "ל  לעלות , צער  יש  תאמר  כעב א ושמא  לה 

הסוגיא  וכן ארובותיהם ", אל  וכיונים  תעופינה 

ישראל  ארץ  חלוקת  לבוא אודות  .לעתיד 
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א.72) קצח , ח "ג 
דזאב 73) השירה הוא זה שפסוק ולהעיר, - ח . כב, פרשתנו

והפיכת  ביטול  שמצד  השירה על  שרומז פ"ה), שירה (פרק טורף
דקדושה. טורף זאב ע"י  ֿ רצויים הבלתי  הענינים

בבבא 74) אבידה דיני  דכל  "קשה שם: אורות בניצוצי 
לזח "ג לוי "צ (לקוטי  אאמו"ר ובהערות א"מ "*. ב', בפרק מציעא
הנק' יסוד  הוא כל  והיינו שותפין, על  אבדה כל  "פירש תא): ע'

נקראתכל , אשה כי  נוקבא , מל' הוא אבדה דכורא , אבדה והוא
והיינו  זו"ן, חיבור הוא אבדה וכל  קידושין, מס' בריש כדאיתא
שותפין  שלשה כמא' שותפות, נק' ואשה איש חיבור כי  שותפין,
תליתאה  לעיל  שאמר מה ג "כ  והיינו כו', ואמו אביו באדם,
ע"ש, רז מע' במאו"א כמ "ש יסוד , רזא דאבדה, ורזא שותפין
א"מ  קושיית מסולק "ועתה ומסיק: בארוכה, עיי "ש - מל '" אבדה

זהר". שבנצוצי 
ואילך .75) 150 ע' חכ "ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
והגלות 76) ראשון, בית חורבן שלאחרי  הגלות מצרים, גלות

שני . בית חורבן שלאחרי 
רע"ב.77) ב,

  :"    
       ,

          ,"
" ,"","  "  

 ."       ,
   :    ,

          
       .

במשנה.78) - ב קעה,
התורה 79) פנימיות והפצת גילוי  התגברות ובמיוחד  כולל 

בס"פ  גם כמרומז - חב"ד  חסידות בתורת והשגה הבנה של  באופן
ס"ה. כנ"ל  וגו'", האלקים את "ויחזו משפטים:

על 80) ס"י .נוסף כדלקמן הצדקה, מצות ע"י  הגאולה
נקרא 81) ש"משיח "** נתבאר ב) (עה, ב"ב שבמסכת להעיר

יקראו  אשר שמו וזה ו) כג , (ירמי ' "דכתיב הקב"ה, של  שמו על 
צדקנו"***. ה'

ואילך .82) סע"ב עד ,
יב.83) נד , ישעי '
יו"ד .84) יד , זכרי '
ח .85) ס, ישעי '
א.86) קכב,
ארץ 87) שייכת לשבטים חלוקתה לאחרי  שגם ולהעיר

- ישראל  לכלל  כולה ישראל   שרצו "השותפין
באופן  היא המחיצה עשיית שגם כו'", מחיצה לעשות

ד "שותפין".
בנוגע 88) הש"ק) דיום (בשיעור משפטים בפרשת ועד "ז

  "      "
.

   ,:"     
,  "   .  
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הפליאה ט . יותר  מתחזקת  לעיל  האמור  ע "פ 
(ועד  וההבהלה  הצער  גודל  עם  ביחד  והתמיהה ,
השבת ) ביום  בזה  להאריך  אין הצער  גודל  שמצד 
עד  בגלות ?!... עדיין נמצאים  שבנ"י היתכן -

מתי?!...

הגאולה  בוא  על  הסימנים  כל  שלאחרי היתכן
להמאורע  עד  ממש , ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 

שאפילו זה  שבת  הזמןמכריזים דערב  שהגיע 
לאתים " חרבותם  ביום ד"וכתתו אנו נמצאים  -

כל  עם  יחד  להמצא , במקום  לארץ , בחוץ  זה  הש "ק 
הקדושה , בארצנו תבל , קצוי  מכל  בירושלים בנ "י

ל "שולחן  מסובים  המקדש , ובבית  הקודש  עיר 
האדם " לפני לאכול  ומוכן ערוכים הערוך  שעליו ,
המשומר ! ויין הבר  ושור  הלויתן

ההודעה  נתקבלה  לא  שעדיין - ועיקר  ועוד 
ושכנתי  מקדש  לי ד "ועשו ֿ כח  ונתינת  והציווי
בנוגע  במנחה ) בתורה  שקוראים  (כפי בתוכם "

השלישי! ביהמ "ק  לבנין

וההכרח י. הצורך  גודל  מובן להוסיף ומזה 
בהענינים  עוז וביתר  שאת  ומזרזים ביתר  שמקרבים 

ומיד  תיכף  הגאולה  את  ממש  בפועל  ומביאים 
ממש .

בפרשת המודגש בהענין - לראש ולכל
משפטים :

לחבירו  אדם  בין הדינים  פרטי - "משפטים "
שלום  סיבת מתוך  ביטול  הפכו, שלילת  (ופשיטא 

האחרון הגאולה,הגלות באה שעי"ז ,(
ש "בוכמאחז"ל  המשפט  במעלת  ,

("ושבי'שנאמר  צדקה  וכן תפדה ", במשפט  ציון
חסדים)בצדקה" כמפורשוגמילות ,
העני"בפרשתנו את  עמי את  תלוה  כסף  ,"אם 

מן יותר  חסדים  גמילות  ,הצדקה ""גדולה 
בבבא  בהסוגיא  גם  של בתרא וכמבואר  ("פירושה "

משפטים  דמצות פרשת  הענינים  פרטי בתושבע "פ )
"גדולה  ומהעיקר , צדקה צדקה , 

 שנאמר , ועשו משפט  שמרו ה ' אמר  כה 
וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה

.להגלות "

בכל  כנהוג  - גרמא  שהזמן בהענין [ומתחיל 
תלוה  כסף  אם  לסדר  קודש  שבת  שבמוצאי שנה 
חסדים . גמילות  קרן לטובת  מלכה  מלוה  נערכת  גו',

בשבת " ציבור  צרכי על  ש "מפקחין כדאי וכיון ,
יעלה  הגמ "ח  שמנהל  המלוה ונכון על  ויכריז

עם  ו"ברוב  והדר , פאר  ברוב  תערך  ובודאי מלכה ,
מלך " הטהור הדרת  לבם  נדבת  כפי ויתנו ,

זה  על  שההחלטה  העיקר , והוא  ועוד  גמ "ח , להקרן
השכר  את  תיכף  תיכף תביא  הגאולה , תביא  ,
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פלשתים  ים ועד  סוף מים גבולך  את "ושתי  - הארץ לגבולות
שהובטח  כפי  ובפרש"י ), לא (כג , "פרת" הנהר", עד  וממדבר

ֿ כא). יח  טו, לך  (לך  הבתרים בין בברית אבינו* לאברהם
פרשתנו.89) ריש פרש"י 
משפט 90) לידי  "באין א): (פ"ל , פרשתנו ריש שמו"ר ראה

ע"י ר"ל  "אפשר שם: הרד "ל  ובחידושי  שלום". עושין והם
הביצוע". זה שלום משפט  איזהו ב) (ו, בסנהדרין וכמ "ש פשרה,

ב.91) ט , יומא ראה
טו.92) שם, שמו"ר

     "  ..  
        ,.

        
           

     

כז.93) א, ישעי '
ובפרט 94) בצדקה**, לעסוק אוה"ע על  הפעולה גם כולל 

הכספיות  בהוצאות חסכון ע"ד  המדינות מנהיגי  החלטת לאחרי 
צדקה, של  בפעולות שיוסיפו לפעול  יותר נקל  אזי  נשק, לצרכי 

לבנ"י . בנוגע והן לאוה"ע, בנוגע הן
כד .95) כב,
ויום 96) שבת דערב הרמב"ם לשיעורי  מהשייכות להעיר

הלכות - השבת  שיעור וחותם מסיום גם ולהעיר .
ב"עבודת הש"ק דיום ".תניא

ב.97) מט , סוכה
ואילך .98) א ח ,
א.99) יו"ד ,

א.100) נו, ישעי '
מרומזים 101) הבבות שג ' הזהר שמאמר - יותר ויומתק

הפסוק  על  מיוסד  ס"ח ), (כנ"ל  וגו'" פשע דבר כל  "על  בפסוק
תד ) (ע' שם לזהר לוי "צ לקוטי  וראה צדקה". ועשו משפט  "שמרו
צדקה". ועשו משפט  שמרו להפסוק זה דכל  "השייכות ביאור -

א.102) קנ, שבת ראה
חז"ל 103) ובלשון הגאולה, אל  הגלות מן העלי ' על  לרמז

סלקין". ושמעון*** "ראובן וש"נ) ה . פל "ב, (ויק"ר
כח .104) יד , משלי 
תקעא.105) סו"ס או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
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"סעודתא  מלכה , המלוה  תערך  שאז ממש , ומיד 
משיחא " מלכא  נשיא דדוד  של  בהשתתפותו ,

הקדושה , בארצנו בראשנו, צדקנו משיח  דורנו
השלישי]. המקדש  ובבית  הקודש  עיר  בירושלים 

"השותפין  בתרא : בבא  מסכת  התחלת  ובלשון
היא  לחבירו  אדם  שבין והיחס  שההנהגה  - שרצו"
של  בטובתו רוצה  אחד  שכל  שותפין ב ' של  באופן
והכרזת  מהחלטת  וק "ו (במכ "ש  השני השותף 

ההדדית מנהיגי והשותפות  האחדות  ע "ד 
. הכותל  את  "בונין ועי"ז דיש ביניהם ), - גזית " .

הסוגיא  כהמשך  ביהמ "ק , בנין על  שרומז לומר ,

דכתיב  דמשפיא , אבני אבנים "גזית  אלה  כל 
אודות  מדובר  לזה  ובהמשך  גזית ", כמדות  יקרות 

. "בבנין השני המקדש  בית  בשנים ",מעלת  .
מן "דכתיב  האחרון הזה  הבית  כבוד  יהי' גדול 

על  (ובעיקר ) גם  קאי זה  שפסוק  - הראשון"
בזהר  כמבואר  השלישי, .ביהמ "ק 

פרשת  מהתחלת  ההוראה  גם  - לזה  ובהמשך 
מקדש  לי "ועשו שבת ): במנחת  (שקורין תרומה 
שבכאו"א  הפרטי מהמקדש  החל  בתוכם ", ושכנתי
כל  בתוך  בתוכם , אלא  נאמר  לא  ("בתוכו מישראל 

ואחד " ובחדרו,אחד  ובביתו פנימה , בלבו ,(
ובמיוחד  כולל  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  שנעשה 
כנסיות  ֿ בתי והרחבת ין בבנ ההשתתפות
זהב  גו' תרומה  לי ד "ויקחו באופן ֿ מדרשות  ובתי

ונחושת " (ט "ו)וכסף  י"ג  דברים (כל 
ופועלים  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז בכתוב ), המנויים 

ממש . כפשוטו השלישי ביהמ "ק  בנין תיכף 

אלה :יא . בימים  - בכהנ"ל  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת 

שבט , חודש  של  המיוחדת  המעלה  על  נוסף 
עשר  האחד  מיום חודש  ֿ עתה  זה  באים  ,

"בחודש  שסימנו ," ישראל בני את  תברכו

"לברך  כהנים , ברכת  - ישראל עמו "את 
שמברך דוקא  כהנים  לברכת  בנוגע  ועד "ז ,

ממלכת לי תהיו ("ואתם מישראל כאו"א
התורה )כהנים " ברכת  (לאחרי יום  כל  בהתחלת  (

ישראל , אהבת  של  רגש  מתוך  להאמר  שצריכה 
קודם  (ועוד  לזה  שבהמשך  בכך  גם  וכמודגש 
עלי  מקבל  "הריני מישראל  כאו"א  אומר  התפלה )

כמוך " לרעך  ואהבת  של  עשה  (כמ "ש מצות 
בסידור  הזקן נפש )רבינו לכל  ועוד השוה  .

בתכלית  הברכות  כל  כוללת  כהנים  שברכת  - ועיקר 
המעלה והן דברכה המעלה (הן השלימות

ברכת דתפלה  - עיקרית  הכי הברכה  ובפרט  ,(
ממש . ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה 

יום  -ולאח "ז שבת ) (ערב  בחודש 
קיום  עם  שקשור  ס "ג ), (כנ"ל  הוי' דשם  הגימטריא 
הכהנים  ע "י ישראל " בני את  תברכו "כה  מצות 

המקדש בבית בזמן (משא"כ
בנ"י הגלות ) של  עבודתם  ע "י לזה  וההכנה  ,

ד "שויתי באופן כהנים ") לנגדי ("ממלכת 
" ומזרזים ממהרים  שעי"ז הגלות , בזמן גם 

וע "י  (לאחרי העולם  בכל  הוי' שם  גילוי ופועלים 
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ועוד .106) במקומו. האריז"ל  סידור
סע"א.107) ג ,
ט .108) ז, מ "א
ט .109) ב, חגי 
א.110) כח , ח "א
ועוד .111) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
ֿ ג .112) ב כה,
שם.113) ובהנסמן ,153 ע' חכ "א לקו"ש ראה
שנת 114) תהא הי ' - השנה כללות של  המיוחדת המעלה וכן

" בכל , נפלאות   כמארז"ל ,"  סע"ב (טז,
מעין  בעוה"ז הקב"ה ש"הטעימן האבות על  שקאי  ואילך )

העוה"ב".

נשיא 115) הכרזת היתה (שבהתחלתו כ "ד  יום - ולפניו
"ושמתי  שסימנו זו), ס"ח ).מדינה לעיל  (ראה "

כג .116) ו, נשא
א).117) לט , (סוטה כפים נשיאת לפני  הברכה נוסח 
קמז,118) זח "ג  (ע"פ סי "ט  סקכ "ח  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

ב).
ו.119) יט , יתרו
(120.374 ע' חכ "ה לקו"ש וראה בתחלתו. הכוונות שער

וש"נ.
שדומה 121) רש"י  בכתב (מלכתחילה) שנדפס ולהעיר,

שהוא אוה"ע לכתב לכתב במקצת שדומה מרובע מכתב
שנמצאים לאלה גם השייכות להדגיש אשורי , 

התרגום  ובדוגמת (ע"ד  אשורי  לכתב עדיין שייכים שאינם
בשנים  ואעפ"כ , הקודש). מלשון שלמטה דאוה"ע ללשונות
תורה  עניני  כשאר מרובע, בכתב מחדש נדפס האחרונות
על  להקל  כדי  דוקא, מרובעות באותיות להדפיסם שמשתדלים

ערוך  שיהי ' ולומדים התוועדויותהקוראים גם  (ראה  לפניהם
.(101 ע' ח "ג  תשמ "ט 

בתנ 122) בפרטיות הרחוקים וכמבואר ש"אף "לב" פרק יא
את  ("אוהב בעלמא בריות בשם נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת
אלו  שגם ועד  אהבה", עבותות בחבלי  למשכן צריך  הבריות")
שנאה  אמת, הן ושתיהן ג "כ , לאהבם מצוה לשנאותם, ש"מצוה

כו'". שבהם הגנוז הטוב בחי ' מצד  ואהבה שבהם הרע מצד 
וש"נ.123) .38 ע' ח "י  לקו"ש תרכ "ו. תברכו כה ד "ה ראה
א.124) לח , סוטה
בתחלתו.125) או"ח  רמ "א ח . טז, תהלים
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"כשם  המקדש ), שבבית  כהנים  בברכת  התגלותו
נקרא " אני כך  נכתב  .שאני

יום  "שמן ולאח "ז - הש "ק ) (יום  בחודש 
תמיד "זית  נר  להעלות  זהב גו' ב "מנורת 

אחת " מקשה  גו' של טהור  אחדותם  על  שרומז ,
דנש "י  הסוגים  קני שבעת  לשבעת  שנמשלו

.המנורה 

יום  תוספת ולאח "ז - ראשון) (יום  בחודש 
".אלו ענינים  בכל  וחוזק  תוקף  ,"

שחידוש  - לר "ח  הכנה  שהוא  ר "ח , ערב  ולאח "ז
ר "ח ) בערב  וההסתר  ההעלם  לאחרי (בר "ח , הלבנה 
להתחדש  עתידים  ("שהם  דבנ"י החידוש  על  מורה 

ובפרט כמותה " והשלימה , האמיתית  בהגאולה  (
טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  חל  ,שר "ח 

טוב  ובפרט  דהגאולה , עיקרי הכי מהטוב  ומתחיל 
שכפל  גאולה כפול , עם  ובהדגשה קשור  ,

חודש  בראש  מזלי'"יתירה  "דבריא  ,,
לשמחה " גו' נהפך  אשר  "החודש  ,להיותו

לגאולה ", גאולה  ו"מיסמך  פורים , דגאולת  השמחה 
לפסח " מצרים "פורים  מארץ  צאתך  "כימי ,
נפלאות " הסדר ,אראנו בשינוי גם  "מיסמך " -

גאולת  לפני באה  והשלימה  האמיתית  שהגאולה 
פורים .

גאולה יב . ש "מיסמך  שאף לגאולה "ולהוסיף ,
אדר  (משא "כ  לניסן הסמוך  שני אדר  על  קאי
יש  החודש ), בברכת  הכריזו שאודותיו ראשון

כי  - לשבט  הסמוך  לאדר  גם  ששייך  :לומר ,

המשנה  לאדר מלשון הראשון אדר  בין "אין
לאביונים ", ומתנות  המגילה  קריאת  אלא  השני
שייכותו (ובנדו"ד, הענינים שבשאר משמע,
שנקרא  כיון מזה , ויתירה  הם , שוים  להגאולה )

מזה ) (ויתירה  שהוא "אדר  לומר  מסתבר  ,"
בנוגע  כמודגש  וחשיבות , במעלה  גם  "ראשון"
המן, גזירת  ביטול  עם  שקשור  - באדר  לשבעה 

. אדר  בחודש  פור  .ש "נפל  יודע  הי' ולא  ..
באדר  (משה )(ש )בשבעה  ענינונולד" שעיקר  -

שאדר ראשון באדר  ענינים  בכמה  מצינו ועד "ז ,
ראשון  אדר  על  קאי .סתם 

מברכים  שבשבת  אף  לזה : ע "פ ונוסף  הכריזו 
תורה  ישראל  ("מנהג  חודש היא "תורה  ש "ראש  (

משיח אדר  כשיבוא  הרי, השלישי", ביום 
לקדש  יחזרו שאז ר "ח , לפני ומיד , תיכף  צדקנו

הראי' ע "פ  שסנהדרין,החדשים  מקום  שיש  יתכן
ויקבעו אחד ישנו אדר  רק  סמוך שיהי' ויהי' זה ,

ואכ "מ ).לניסן זה , בכל  להאריך  (ויש 

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

א.126) נ, פסחים
תצוה.127) ר"פ
ֿ לו.128) לא כה, תרומה
ד ),129) ח , (בהעלותך  פרחה" עד  ירכה "עד  - יותר ובכללות

עליונות" בחי ' הם ופרחה התחתונות מדרגות הם אלו "ירכה
ג ). לג , בהעלותך  (לקו"ת

ובכ "מ .130) ואילך . ג  כט , שם לקו"ת
א).131) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח 
ו).132) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
דר"ח .133) הימים דב' הכפל  גם כולל 
לך 134) לך  ד "ה לך . לך  ר"פ יל "ש פמ "ח . פרדר"א ראה

ועוד . תר"ל . תרכ "ז.
רע"ב.135) כט , תענית
כב.136) ט , אסתר
ובפרש"י .137) סע"ב ו, מגילה
טו.138) ז, מיכה
משפטים 139) ש"פ משיחות קונטרס גם ראה - לקמן בהבא

בתחלתו, ואילך ) 538 ע' ח "ב תשמ "ו (התוועדויות תשמ "ו
שם. ובהנסמן

שם.140) מגילה
ב.141) יג , שם
(142.342 ע' חט "ז לקו"ש וראה סק"ח . סתק"פ או"ח  מג "א

וש"נ.
חו"מ 143) טושו"ע סתכ "ז. שם רמ "א סתכ "ח . טואו"ח  ראה

סכ "ח . סמ "ג 
וראה 144) סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .56 ע' חכ "ב לקו"ש
סנהדרין 145) ע"י  הראי ' ע"פ חדשים קידוש שיתכן ולהעיר,

בזמן  ב"ד  לסמוך  שאפשר להדעות - צדקנו משיח  ביאת לפני  גם
.105 ע' ח "ט  לקו"ש (ראה התוועדויות הזה גם וראה .

ואילך ). 466 ע' ח "א תשמ "ה
"אדר 146) החודש של  שמו בכתיבת גם שמרומז לומר, ויש

אדר" גם שפירושו "ראשון"), (במקום " יום" כמו ,"
האפשרות  מרומזת שבזה - וכו' שני  יום בא דלאחריו אף אחד ",
תהי ' שלא לשנות יחליטו סנהדרין (באם אחד  אדר רק שישאר

מעוברת). שנה
ה"ב)147) פ"ד  קידוה"ח  (הל ' הרמב"ם שלדעת להעיר,

בניסן  עשר בששה ניסן תקופת תהי ' אם ויודעין מחשבין ש"ב"ד 
. השנה אותה מעברין זה זמן אחר .או   ,"

לאחרי ניסן תקופת תהי ' שלא כדי  מעוברת תהי ' שהשנה בהכרח 
כס"מ  וראה שם. הרמ "ה (השגת הרמ "ה לדעת משא"כ  ניסן*, ט "ז
סימנים. ב' על  אם כי  לבדה, התקופה על  מעברין שאין הט "ז) שם

          
          
          





מט         

האמיתית יג . שהגאולה  - העיקר  והוא  ויה "ר 
ממש  בפועל  תבוא  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

ממש , ומיד  תיכף 

וגם  ניסן, חודש  עד  להמתין צורך  שאין ובודאי
חודש  עד  לא  וגם  לניסן, הסמוך  אדר  חודש  עד  לא 
בשבת  בא  צדקנו שמשיח  כיון לשבט , הסמוך  אדר 
חודש  של  בסיומו ראשון, אדר  חודש  מברכים 
חצות , לאחר  השבת  ביום  ובפרט  שבט , ז"ך  שבט ,
גאולה  עם  שקשור  שלישית , וסעודה  המנחה  בזמן

השלישי. וביהמ "ק  השלישית 

ממש , ומיד  ותיכף  ממש , בפועל  לנו תהי' כן
הר "ת  גם  [כולל  שב "מיד " הפירושים  כל  עם 

הדורות  (הבעש "ט )שה דכללות  וד שראל 
משיחא ) שב "ממש ",(מלכא  הפירושים  וכל  ,[

ממש  מיד  לראש  ממש .,ולכל  ממש  ממש 
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(148- זה לדורנו בנוגע יותר ד "מיד"ובפרטיות שבר "ת 
לכ"ק  השייכות  התקופות  ג ' דורנו נרמזים  נשיא אדמו"ר מו"ח 

120 ע' (לעיל  ס"י  זו שנה וארא ש"פ משיחות קונטרס (ראה
- אלינו הקירבה סדר ועל  (ואילך )) שמו),שיח  צחק,וסףנחם

.(אדנ"ע כ "ק של  השני  (שמו ובער

             

        
      

          
        

       
        

         
        

 
           

          
         

         
           

          
        
        

 
          

           
             
          
            

          
        


         
           

            
          

          


         
        

         
        

        
        

         
         

          
         
         

         
        

  
       

     
       

         
           

         
        

         
        

          
          
          
        

  
        

          
          

   
        

        
           

 
      

         
      

          
       

         
        

        
         

        
   































































































































































המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



נ

         


יצחק *- משה תפארת זכרון  ספר -ע"ד

וצדקה א . חסדים  לגמילות  השייכים  מהענינים 
למהר  כדי יתירה  השתדלות  להיות  צריכה  (שבהם 
צדקה  ועשו משפט  "שמרו כמ "ש  הגאולה , ולזרז

להגלות " וצדקתי לבוא  ישועתי קרובה  ,כי
לעיל  ספרים כמדובר  והפצת  והדפסת  כתיבת  - (

חז"ל  מדרשת  כמובן תורה , הפסוק בעניני על 

נביאים  תורה  הכותב  "זה  לעד ", עומדת  "צדקתו
("הספרים  לאחרים " ומשאילן לו וכתובים  קיימים 

לעד ") עומדת  וצדקתו כלים  .שאינם 

משפטים  פרשת  ש "ק  שבערב  - גרמא  והזמן
כמדובר  וצדקה , דמשפט  הענין מודגש  (שבה 

הגיע לעיל  עניני) של  חדש  ספר  ֿ הדפוס  מבית 
תורה .

יותר : ובפרטיות 

קו  - תורה  וחידושי דברי כו"כ  ישנם  זה  בספר 
- ותומ "צ  יהדות  בעניני התעוררות  דברי התורה ;
תורה  מוסדות  תומכי של  ופירסומם  העבודה ; קו

מצוה " עושי לפרסם  ("מצוה  צדקה  קו ונותני - (
העולם  שעליהם  העמודים  ג ' חסדים , דגמילות 

.עומד 

גרים  התורה ,:ושמא  קו - קו -
חסדים .העבודה , גמילות  - השלישי) (קו

ֿ לאור  והוצאתו עריכתו - ועיקרית  נוספת  ומעלה 
תומ "צ : עניני בכל  כהציווי ומהודר , נאה  באופן

ואנוהו  ֿ לי א  במצוות ""זה  לפניו התנאה  ,,
תורה  ספר  לכתיבת  בנוגע  במיוחד  -ומודגש 

.תורה "ספר  נאה נאה  בקולמוס  נאה  בדיו .
נאין" בשיראין וכורכו אומן בנוגע בלבלר  ועד "ז ,

תורה  דברי של  ספר  נאה להדפסת  נייר  נאה , ספר  ,
נאה . וכריכה  נאה  ודפוס 

וכן ב . יראו שמהם  לעורר  יש  לזה  ובהמשך 
הנראה  דטוב  בענינים  ורק  אך  אבל , רבים , יעשו

והנגלה :

עם קשורה זה דספר ור לא  ֿ וצאה הה
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וכו'*) הרה"ח  לפטירת ה"שלושים" לקראת לאור יצא
כ "ק  - יבדלח "ט  - הוראת ע"פ העכט , ע"ה יצחק משה ר' התמים
בארוכה  (וראה שבט  מבה"ח  וארא, בש"פ שליט "א אדמו"ר

.((133 ע' (לעיל  הנ"ל  שבת משיחות ב' .קונטרס
א.1) יו"ד , ב"ב א. נו, ישעי '
ואילך ).2) 278 ע' (לעיל  ס"י  זו שבת משיחות קונטרס ראה
סע"א.3) נ, כתובות
ג .4) קיב, תהלים
שם.5) כתובות פרש"י 
צדקה 6) עושה משפט  שומרי  "אשרי  שם: הענין ובהתחלת

שגם  לומר, ויש וכו'". עת בכל  צדקה לעשות אפשר וכי  עת, בכל 
עומדת ש"צדקתו כו'" ומשאילן כו' בכלל "הכותב הוא "

צדקה "עושה .(ס"ב לקמן (וראה "
סקנ"ד 7) או"ח  במג "א הובא סתקפ"א. ח "א הרשב"א שו"ת

סי "ג . סרמ "ט  יו"ד  רמ "א סקכ "ג .
השבוע:8) לפרשת מהשייכות ולהעיר - מ "ב. פ"א אבות

 ואל" דמ "ת: הענינים בפרטי  ואילך ) א (כד , הפרשה סיום -
יום  ארבעים בהר משה "ויהי  עד  וגו'", ה' אל  עלה אמר משה

לילה". (כג ,וארבעים אלקיכם" ה' את "ועבדתם - (תפלה)
ב). קז, (ב"מ  ותפלה" שמע קריאת "זו כסף כה), "אם -

כד ). (כב, עמי " את תלוה

(קה"ת 9) וביאורים תשובות בארוכה וראה ב. ז, ברכות
וש"נ. ס"א. תשל "ד )

בספר 10) - יחד  הקוין ג ' דכל  ההתכללות על  גם שרומז וי "ל 
אחד .

ב.11) טו, בשלח 
איסורי12) הל ' סוף רמב"ם וראה וש"נ. ב. קלג , שבת

הנאה  מן (ש)יהי ' הטוב ֿ ל  הא לשם שהוא דבר "כל  המזבח :
. לקו"ש והטוב בארוכה וראה וגו'". לה' חלב כל  אומר הוא וכן .

לה'" חלב ד "כל  החיוב בין החילוק ביאור - ואילך ) 8 (ע' חכ "ז
להחיוב  הקרבן), (גדר ֿ ל  הא לשם שהוא להחפצא בנוגע שעיקרו
וראה  להגברא. בנוגע הוא שעיקרו במצוות" לפניו ד "התנאה

.14 הערה לקמן
כל 13) את משה "ויכתוב - השבוע לפרשת מהשייכות להעיר

ומצוות  תורה מתן ועד  "מבראשית הברית", ספר גו' ה' דברי 
ובפרש"י ). ֿ ז ד  (כד , במרה"* שנצטוו

ס"ת 14) שבכתיבת (34 הערה 12 (ע' שם חכ "ז לקו"ש ראה
(ובנדו"ד ,ישנו לצדקה בנוגע ועד "ז עיי"ש. דקרבן, גדר

כפרה", "בגדר גם שהיא ספרים) שבכתיבת לעד " עומדת "צדקתו
וש"נ). .14 ע' שם (לקו"ש קרבן כמו

שם.15) שבת
מצוה 16) "האידנא - תורה ספר כתיבת למצות גם ששייך 

סע"ר  יו"ד  (שו"ע ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי  לכתוב
.18 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה .ס"ב. שב"לכתוב לומר, ויש ,(.

בעצמו. שמחדש תורה חידושי  כתיבת גם נכלל  פירושיהן"

        
         

       



ני         

להנפטר ,ה "שלושים " זכרון ספר  - רח "ל 
"צדקתו  נצח ).עומדת בבחינת  (זכרון "

בעניני  ספרים  של  ֿ לאור  הוצאה  שתהיינה  ויה "ר 
הנראה  בטוב  ורק  אך  ולהבא  מכאן אבל  תומ "צ 

בהם" ד"וחי באופן ואורךוהנגלה, "חיינו ,
בקרוב ימינו" ועד  טובות , ושנים  ימים  אריכות  ,

נצחיים . לחיים  - והשלימה  האמיתית  בגאולה  -

עיקר : וג "ז ועוד 

אבילות  עניני כמה  מבטל  ש "שלושים " ,כיון
בתחיית  - כולו האבילות  ענין ביטול  התחלת  ה "ז

היעוד  יקויים  שאז לנצח המתים , המות  "ובלע 
פנים ". כל  מעל  דמעה  ה ' ומחה 

בהקביעות  גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
חודש מברכים הש"ק ביום ,דהשלושים

לשמחה " גו' נהפך  אשר  ."החודש 

אדר  כשמברכים  יתירה  שבו ובהדגשה  ,
ישראל  מנהג  (ע "פ  ההכרזה  לראשונה  מודגשת 

היא  שנה תורה  היא  שהשנה  בציבור ) ובתפלה  ,
שני, ואדר  ראשון אדר  בה  שיש  מעוברת 

ענינייום מתבטלים שב"ששים" דכיון -
על איסור  רומזים  אדר  דחודש  יום  שששים  י"ל  ,

בפועל  שמבטלים  (ועד  הענינים ביטול  כל  (
החיים  דהיפך  הענין מביטול  החל  ֿ רצויים , הבלתי
הענינים  כל  ומקור  התחלת  עה "ד  חטא  עם  הקשור 

אתהפכא  לטוב , להפיכתם  ועד  ֿ רצויים , הבלתי

למיתקא  ומרירו לנהורא  .חשוכא 

תהי'ג . ממש  ומיד  שתיכף  העיקר  והוא  ויה "ר 
ד "(ספר ) זכרון השלימות  ספר  "ויכתב  - "

שמו" ולחושבי ה ' ליראי הנמצא לפניו "כל  ,
בספר " "זכרנו כתוב  - לפניך טוב  בזכרון

העיקרית ופקדנו  הישועה  כו'", ישועה  בפקודת 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  דגאולה 

ד " הענין שלימות  ספרו וכן תורה , ספר  - "
מאתי של  חדשה  "תורה  בלימוד  - רבינו

(משה ),תצא " ראשון  "גואל משיח , של  תורתו 
אחרון" גואל  שלימות הוא  ומתוך  (משיח ),

פינו" שחוק  ימלא  "אז - של השמחה  ענינו ,
"."

ד "תפארת " השלימות  גם  תהי ' "התהלה ואז  -
 שאר וכל  והאמונה ", "האדרת  (ולפנ"ז

כפול  וא "ב  הא "ב , אותיות  דכל  שכולל הענינים  ,
כולם ) הענינים  כל   בתפלת כמ "ש  ,"

מהולל  "מלך  לזה  ובהמשך  השבת , דיום  שחרית 
יחיד  מלך  זמרה  בשירי ל "הבוחר  ועד  בתשבחות ",
השיר  (התהלה ) ההילול  שלימות  העולמים ", חי

ב "בית  - העולמים  לחי ,העולמים "והתפארת 
"מקדש  השלישי, ידיך "ביהמ "ק  כוננו ֿ י ,אדנ

פניך " את  ישרים  ישבו לשמך  יודו ,כש "צדיקים 
ממש . ומיד  תיכף 
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הם 17) רח "ל , אבלים, וניחום המת הלוויית שגם להעיר
" .( רפי "ד אבל  הל ' (רמב"ם שבגופו"

ה.18) יח , אחרי 
נצבים.19) ס"פ - הכתוב לשון (ע"פ ערבית תפלת נוסח 
ועוד ).

יו"ד 20) שו"ע פ"ו. אבל  הל ' רמב"ם ב. כא, מו"ק ראה
ואילך . סש"פ

מו"ק.21) סוף משנה ח . כה, ישעי '
כב.22) ט , אסתר
לקו"ש 23) וראה סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .56 ע' חכ "ב
י24) (ובמילא לעולם חסר לניסן הסמוך  שאדר רק דאף שנם

ישנם  א', אדר דר"ח  א' שהוא שבט  ל ' יום בצירוף מ "מ , יום), נ"ט 
יום. ס'
אסורות 25) מאכלות הל ' רמב"ם ואילך . ב צז, חולין ראה

סצ"ח . יו"ד  שו"ע ואילך . הי "ז פט "ו
כשמכריזים 26) תיכף - בפועל  יום הששים בוא לפני  עוד 

אדר. דחודש יום ששים ישנם זו שבשנה תורה ע"פ
א.27) ד , זח "א ראה

אחד 28) מעדנים, מיני  "שני  מטעמים", לי  "ועשה מ "ש ע"ד 
רק  חמוצים או חריפים מדברים והשני  ומתוקים, ערבים ממאכלים
הנפש" להשיב מעדנים שנעשו עד  היטב ומתוקנים מתובלים שהם

פכ "ז). (תניא
טז.29) ג , מלאכי 
א.30) יב, דניאל 
דר"ה.31) במוסף שופרות ברכת נוסח 
(32. ויבוא "יעלה - לר"ח * גם זכרוננו ושייך  ויזכר ויפקד  .

ופקדוננו".
ג .33) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
וש"נ.34) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ד . פ"ב, שמו"ר ראה
א.35) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
נח ,36) (ברכות תורה" מתן זו "התפארת ממארז"ל  להעיר

ה"תורה  גם כוללת ובמילא ויחידית, אחת פעם שהיתה סע"א),
תצא". מאתי  חדשה

פמ "ח .37) פרדר"א (ראה לגאולה ד "כפל " מהשייכות להעיר
ועוד ). תר"ל . תרכ "ז. לך  לך  ד "ה לך . לך  ר"פ יל "ש

ה"ב.38) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
ובפרש"י .39) יז טו, בשלח 
יד .40) קמ , תהלים

,  .



נב

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡
ÚÂ˙Ï ‰ÏÈÁ˙ ÌÈÚÓÂ˘ ÏÏÎ Í„

הפסוק  נלמד 1מן  אליהם" יגש דברים בעל  "מי
"בעל 2בגמרא  – תחילה" לתובע אלא נזקקין  ש"אין  ,

אליהם". דבריו  "יגיש – התובע – הדברים"

הש"ך  כפשוטם 3מסביר  היא הדברים שכוונת ,4,
אחר ֿכך  ורק התובע לטענות תחילה מאזין  שביתֿהדין 
יש  זו  להלכה מעשית תוצאה הנתבע. דברי את שומע

במקצת". "מודה של  במקרה

במקצת 5ההלכה  מודה נקרא שהנתבע קובעת,
הודאתו  כאשר  רק דאורייתא בשבועה חייב והוא

באה אך במקצת כולו , הסכום את תבע שהתובע
בנ ' "הודה הנתבע אם "'בק התובע ,6תבעו 

משבועה  פטור  והוא במקצת, מודה נקרא הוא אין 
(דאורייתא).

היה  צריך  בדין  הנתבע הוא: זו  להלכה הטעם
שתבעוהו  לפני עליו , שהודה ה"מקצת", את לשלם
ונתבע  עליו  המוטל  את עשה שלא וכיוון  בביתֿדין ,
יחוייב  שהנתבע כדי תחילה, לתובע שומעים בביתֿדין ,

דאורייתא. בשבועה

הגמרא  אומרת לכך  שנזקקין 2בהמשך  "פעמים
באילו  =) נכסי' זילי דקא דמי והיכי תחילה, לנתבע

ובש"ך  נכסיו ) הוזלו  כאשר  כך :3נסיבות? על  מוסבר 
הנתבע, ידי על  ה"מקצת" לאיֿתשלום הסיבה אם
שנכסיו  מפני אלא הענין , את לעכב רצונו  מפני איננה
כדי  במהירות, למכרם רצונו  שעצם או  זולים, אז  היו 

תחילה. לנתבע נזקקין  אז  – להוזלתם גרם לשלם,

.
Â˙ÂÈÓÈÙ ÈÙÏ ‡Ï‡ ,˙ÂË˘Ù ÔÂÓ ÂÈ‡ Ó‡Ó‰
אשר  הענינים כל  קיימים רבות, פעמים כאמור 
מפני  דוקא הרוחנית. ה' בעבודת גם שבתורה בנגלה

גנוזה  חמדה בתחילה היתה "ומשם 7שהתורה למעלה
הזה  עולם בעניני שנתלבשה... עד  וירדה... –8נסעה "

המקור  הם ורוחניותם הענינים של  פנימיותם הרי
יתר ֿעל ֿכן : ה"נגלה". עניני "נשתלשלו " שממנו 

להבנה ניתנים ב"נגלה" רבים רק ענינים
ופנימיותם  רוחניותם על  ההסבר  .9על ֿידי

מובן  הש"ך  פירוש אין  בפשטות בעניננו : וכך 
באופן  תחילה", לתובע "נזקקין ... חז "ל  מלשון  כל ֿכך :
בכמה  למעשה המתבטא כללי ענין  שזהו  נראה, סתמי,

תביעה  של  שהביטוי 10סוגים יוצא, הש"ך  פירוש ולפי ,
 מודה הנתבע שבה התביעה בסוג רק הוא

במקצת?

שבעבודה  מפני המאמר , מובן  הפנימי ההסבר  לפי
– "תובע" של  הענינים של  ככולם רובם הרי הרוחנית

במקצת". ל "מודה קשורים "נתבע"

.‚
"˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓ" ‡Â‰ "Ú˙‰" È„Â‰È‰

תחילה  אשר  הרע, היצר  הוא היהודי של  ה"תובע"
ר "ל  בחטא מכשילו  של 11הוא למצב מביאו  או  ,

חסרון  מלשון  "תובע"12"חטא" הוא ואחר ֿכך  ,11,
"למוסרו " יש היהודי את הכשיל  שהוא שכיוון 

לרשותו .

ה"נתבע" – היהודי הרע, היצר  של  זו  תביעה על 
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יד.1) כד, פרשתנו 
ב.2) מו , ב"ק
ועוד 3) הפלאה חידושי  סק"ז ), (אורים ובאו "ת סק"א. כד סי ' חו "מ

ואכ"מ. פירושו . על הקשו  שם
ועוד 4) ג . פ"ו , שם תוספתא ה"ח. פ"ג  סנהדרין  בירושלמי  וכמפורש 

שם). ש "ך (ראה
סקל"א.5) שם ש "ך ֿ טז . סט"ו  פח סי ' חו "מ
שם.6) ספ"ח ועד"ז  שם. סכ"ד הש "ך לשון 
סע"ב.7) פח, שבת

פ"ד.8) תניא
(9.(16 (והערה 209 ע' חי "ט לקו "ש  ראה

בכה 10) זה פירושו  עליו  וכתבו  סק"א: סכ"ד חו "מ מסמ"ע להעיר
הכי  משום לדינא* אמת וכולן  בכה וזה  ללמדינו 

קאמרי '.
הוא 11) כו ' ומרגיז  ועולה ומתעה "יורד א) טז , (ב"ב חז "ל כמאמר

כו '". יצה"ר הוא שטן 
(סה"מ 12) תרצ"א יאמרו  ע"כ ד"ה – ובארוכה א. פב, מטות לקו "ת

ועוד. ח"א). קונט'

     



נג    

– בחטא  ר "ל  נכשל  הוא אמנם במקצת": "מודה רק –
הוא  אין  בחטא, כל ֿכולו  שקוע אינו  הוא אך  – "הכל "
לגמרי  נעלה נשמתו  עצם חסֿוחלילה, במהותו  חוטא

אתו  באמנה היתה החטא בעת שגם כיוון  .13מחטא,
מצד  גם אלא הנשמה, עצם מצד  רק לא יתר ֿעל ֿכן :
פושעי  ואפילו  בתוכו , טוב יהודי לכל  יש הנפש, כוחות

כרימון ישראל  המושג 14מצוות ומשמעות ,
הם כפשוטו : הוא "מלאין " .(במצוות)

יהודי  אצל  תיתכן  לא בו , שמדובר  ענין  בכל  כלומר ,
מושלם  רע של  ח "ו .15מציאות

"אין  אשר  הצדיק הן  היהודים, סוגי שכל  זה, ענין 
יחטא  ולא טוב יעשה אשר  בארץ (לפחות 16צדיק

חסרון  לשון  – פושעי 17בחטא גם אשר  הרשע, והן  ,(
של  בקטגוריא נכללים כרימון , מצוות מלאין  ישראל 
ההלכה  נלמדת שממנו  בפסוק רמוז  – במקצת" "מודה
יאמר  אשר  פשע...) דבר  כל  "(על  במקצת: מודה על 

זה" הוא :18כי

הרוחנית  בעבודה הפסוק התביעה 19משמעות הוא:
דבר  כל  "על  הן  פושע היא מישהו  כאשר  – "

אבדה" כל  "על  והן  הזה, בעולם בשליחותו  ר "ל  ומועל 
כאשר  וחסרון ", "אבדה של  ענין  רק כאן  יש כאשר  –
לעשות, ביכולתו  שהיה מה כל  עושה אינו  היהודי
הנפש  מכוחות חלק ר "ל  לאיבוד  הולכים ולפיכך 
על  חמור  על  שור  "על  – הפרטים [וארבעת האלקית
הבהמית  נפש של  סוגים ארבעה הם שלמה" על  שה

אבדה"]. פשע... דבר  ל "כל  המביאים

על  פשע... דבר  כל  ("על  הללו  התביעות כל  ועל 
" יאמר ") ("אשר  היהודי עונה אבדה") כל  "

– "זה" את רק ממנו  לתבוע שיש – הדברים מן 
לעיל . כאמור  במקצת, מודה רק הוא

.„
˙ÎÒÓ Ì‚ Í‡ ˙ÂÁÂÎ ‰ÙÈÒÂÓ ‰ÚÂ˘‰

רק  בשבועה. חייב במקצת שמודה היא, ההלכה
מודה  אינו  שהוא החלק על  לו  מאמינים שבועה ע"י

היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות בו .

לרשות  ב"מקצת" ונכנס נכשל , כבר  שהוא כיוון 
שוב  מליפול  להישמר  כדי כח  לתוספת זקוק הוא היצר ,

" להיות איֿרצון  מתוך  לא (ואפילו  ועוזב ברשותו 
מלשון 20ירוחם  שבועה – אותו  משביעים לפיכך  .("
21 אותו שמאלית) (שי"ן  ומשביעים מזינים –

יותר  נעלים בקדושה.22בכוחות יישאר  הנותר  שחלקו  ,

ידועה  שבועה 23אך  על ֿידי – שבועה של  חומרתה
משתמשים אין  אם הנוספים,מסתכנים: בכוחות

עונש, לו  מגיע אלא בלבד , התוספת לו  תחסר  לא הרי
זוהי  ר "ל . לאיבוד  הולכים מכוחותיו  נעלים שכוחות

שחז "ל  לכך  להישבע 24הסיבה שלא כל ֿכך  מזהירים
"נשבע  כאשר  אפילו  בלעדיה, להסתדר  שניתן  במקום

."

של  העצה שקיימת ואומרת, הגמרא ממשיכה לכך 
משבועה  נפטרים שעל ֿידיֿזה תחילה", לנתבע "נזקקין 
הוזלו  =) נכסי'" זילי ש"קא טוענים כאשר  וזאת –

נכסיו ).

.‰
È‡ÎÊŒÔ ÔÁÂÈ Ô Ï˘ Â˙ÈÈÎ

שבגמרא  הסיפור  הסבר  על ֿידי יובנו  על 25הדברים
שהסיבה  ואמר , בכה פטירתו  שלפני בן ֿזכאי, יוחנן  ר '
ג"ע  של  אחת דרכים, שני לפני ש"יש היא לבכייתו 
ולא  אותי, מוליכים באיזו  יודע ואיני גיהנם, של  ואחת

(בתמיהה)". אבכה

השאלה  ֿ 26וידועה בן  יוחנן  שרבן  ייתכן  כיצד  :
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ספכ"ד.13) תניא
בסופה.14) חגיגה א. יט, עירובין 
ממחז "ל 15) יוקשה שלא בכדי  – ספי "א) תניא (ראה לו  ורע וברשע

מצות  שאינן דמלאים יל"פ – הצ"צ והגהות ג  מו , תו "א וראה בו .
ג . קי , חיים דרך ב). תתשל, – ו ' כרך ויחי  (אוה"ת לשם

וראה 16) ואילך. סע"ב שכ, ח"ב קונט' סה"מ וראה כ. ז , קהלת
כו '. יותר פוגמים צדיקים של דחטאים וש "נ ) ב . (עד, בלק לקו "ת

סע"א).17) (מד, רפל"ה תניא ראה
לט,18) שבועות א. ה, ב"מ ואילך. סע"ב קו , ב"ק ח. כב, פרשתנו 

עה"פ. ורש "י  מכילתא* ב.
מאמר 19) על  (מיוסד האדם בעבודת זה פסוק פירוש  בארוכה ראה

ואילך. 143 ע' ח"א [המתורגם] לקו "ש  – הצ"צ)
יג .20) כח, משלי 

לקו "ש 21) וראה ובכ"מ. ואילך. נז  ס"ע לתניא והערות קיצורים
השבועה לענין  ואילך) 36 (ס"ע ח"א [המתורגם] .

חמור.22) וענין  ענין , עוד שניתוסף כפשוטו , השבועה ענין  גם שזהו 
ובכ"מ.23) א. לט, שבועות – חז "ל שהאריכו  כמו 
מטות.24) ר"פ ובמדב"ר תנחומא ז '. ויקרא תנחומא א. לה, גיטין 

ועוד.
ב.25) כח, ברכות
באוה"ת 26) נעתק – אדה"ז  מאמר ב. צ, מסעי  סע"ד. נ , ויקרא לקו "ת

(ע' האמצעי  לאדמו "ר תצר אל ד"ה תרכ"ו . בגורל אך ורד"ה פינחס ר"פ
שם  והערות קיצורים וש "נ ). עט). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ (מאמרי  73
וראה  ועוד. ח"ב). קנט' (בסה"מ ותרצ"ו  תרפ"ח אשרנו  רד"ה ֿ ז . מו  ע'

שם. הע"י  מפרשי 

          



נד   

מספרים  חז "ל  אשר  התנאים, מגדולי שהיה זכאי,
מקומות  במספר  נזהר 27בהרחבה ובודאי גדלותו , על 

הוא  אם מסופק יהיה טוב", ועשה מרע ב"סור  לחלוטין 
לגיהנם? או  לגן ֿעדן  הולך 

דוקא  לו  איכפת הדבר  היה מדוע להבין : יש כן 
גן ֿעדן  של  אחת דרכים "שני אמנם, לפטירתו ? סמוך 
הנשמה  של  ועונש לשכר  קשורות גיהנם" של  ואחת
ברור , להבין : קשה אך  העולם, מן  הפטירה לאחר 
השכר  זה בענין  אכפת היה לא בן ֿזכאי יוחנן  שלרבן 
במצב  שרוי הוא אם לו  אכפת אלא כשלעצמם, והעונש
כך  ועל  – ח "ו  להיפך  או  עדן ) לגן  (ראוי קדושה של 
בעת  רק לא – בכך  שמסופקים זמן  כל  להצטער  יש

החיים. כל  במשך  אלא הפטירה,

.Â
Â˙ÂÁÈÏ˘ ÈÂÏÈÓ ˜ÂÒÚ ‰È‰ ÂÈÈÁ ÏÎ Í˘Ó

הוא  לכך  ההסברים :28אחד 

במשך  למלא שעליו  שליחות הוטלה יהודי כל  על 
את  לו  נתנו  זה, תפקיד  למלא כדי הזה. בעולם חייו 
המתאימים, הכוחות ואת הימים של  הדרושה הכמות
ולא  פחות לא כראוי, השליחות למילוי ההכרחיים

יותר .

למילוי  רגע, או  שעה, יום, מנצל  אינו  יהודי כאשר 
ככל  התעלה לא שהוא פגם, רק זה אין  – שליחותו 
למילוי  מנוצל  שאינו  ורגע רגע כל  אלא ביכולתו , שהיה
חלק  איננו  אשר  טוב דבר  בו  עושים אם (גם השליחות

התפקיד  ח "ו מן  מועל  והוא התפקיד , במילוי חסר  (
הקב"ה  המלכים מלכי מלך  של  .29בשליחותו 

רגע  בכל  לגמרי עסוק היה בן ֿזכאי יוחנן  רבן 
הוא בשליחותו  המצוות. קיום התורה, לימוד  –

הזה  בעולם שליחותו  במילוי שקוע כך  כל  היה

הנעשה 30כראוי  על  לחשוב פנאי לו  היה שלא עד  ,
 מצבו ועל  ,. בכלל

עצמו  על  ולחשוב לעצור  יוכל  כיצד  על שהרי, ,
זמן  לנצל  מוכרח  הוא כאשר  למילוי דרגתו ,

שליחותו ?!

היה כאשר  לפטירתו , בסמוך  שליחותו רק
הזה  הפסיק 31בעולם הוא צדק 32, חשבון  לערוך  כדי

לבכייתו . גרם וזה – אימתי) עכשיו  לא (שאם

.Ê
˙Â‡ÈˆÓ ˙˘‚‰ ‡È‰ '‰ ˙„ÂÚ ÔÂÏ˘ÎÏ ‰ÈÒ‰

ÌÈ˜ÂÒÙ ÊÂÓÎ ,˙ÈÓˆÚ
האדם  אין  כאשר  שליחות, מילוי של  כזה אופן 
מהותי  ענין  הוא שליחותו , על  אלא עצמו  על  חושב
זה  שדבר  לומר  יש יהודי. מכל  הנדרש ה', בעבודת
המובאים  שבפרשתנו  לפסוקים הפנימי בהסבר  רמוז 

אלקיכם..." ה' את "ועבדתם המילים לאחר  ,33להלן :
עבודה  (הן  כללי באופן  העבודה את הכוללים

דרחימותא"34מאהבה  כפולחנא פולחנא "דלית –
האהבה) כעבודת עבודה של 35(=שאין  העבודה והן  ,

עבודת – הפסוק 36יראה ממשיך  "לא 37), ואומר :
אמלא": ימיך  מספר  את בארצך  ועקרה משכלה תהיה

הרוחנית  בעבודה ועקרה" "משכלה של  המשמעות
קיום  אין  כו '), ויראה אהבה (של  שלעבודה היא,

"בארצך " היא: לכך  והסיבה מלשון 38ותוצאות, –
עצמי 39רצון  רצון  ליהודי יש כאשר  :40, 

– עצמית מציאות של  הרגשה על  המוכיחה מעבודתו ,
חש שישהוא ה', כ עובד  ויראה –41ו 'אהבה

ח "ו . לכשלון  לגרום עלול  זה

לפי  ומוגבלת מדודה היא העבודה בתחילה כלומר ,
כך  לידי הדבר  מביא אח "כ  מעבודתו . רצונו  שביעות
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כמה 27) הובאו  ועוד. סע"ב. לא, ר"ה א. כח, סוכה לדוגמא: ראה
הקודמת. בהערה שצויינו  ה)מקומות ב(רוב מהם

הנ "ל.28) במקומות ביאורים עוד ראה
(29.43 הערה לקמן  שצויין  זהר ראה
ויום 30) יום בכל חיותו  בחיים כשהי ' שם: והערות מקיצורים להעיר

ע"י  ב"ה אוא"ס בהמשכת מצוה של שמחה בו  גברה בתכלית.. שמח הי '
כו '. ומצוה מצוה כל קיום

שם.ראה 31) והערות קיצורים
בר 32) רבה דוד, פטירת אופן  ע"ד ב) ל, (שבת חז "ל מסיפור להעיר

המות  מלאך יכול הי ' פטירתם עת כשהגיע שרק – א) פו , (ב"מ נחמני 
מגירסתם. להפסיקם

כה.33) כג ,
א).34) נז , – פמ"א (תניא כו ' ומדרגות בחי ' בשתי  צ"ל אדם שכל

פ"א,35) העבודה קונט' בארוכה וראה א. רסז , ח"ג  ב. נה, זח"ב ראה
ואילך. פ"ג 

פ"ב.36) העבודה קונט' וראה ואילך). סע"ב (נו , שם תניא
(37– משכלה תהי ' לא ד"ה לקמן ) (בהבא בארוכה וראה כו . שם,

בפרשתנו . ואוה"ת תו "ח תו "א,
באו "א 38) נת' ושם – א'רנה. ע' שם אוה"ת א. עט, שם תו "א

בפנים. מהמבואר
שם.39) ובמ"כ ח פ"ה, ב"ר
עשה 40) עכ"פ או  כו ', רצונך בטל מ"ד) פ"ב (אבות כמחז "ל דלא

כרצונו . רצונך
(בריש 41) שם אוה"ת א. תלא, שם תו "ח סע"ד. עח, שם תו "א ראה

העמוד).



נה    

שהוא  עבודה לאחרת: אחת עבודה בין  מבחין  שהוא
אחרת  עבודה לא אך  לבצע, מוכן  הוא ממנה -42נהנה

מדרגתו . יורד  שהוא עד 

"את  היא: תהיה...", ש"לא כדי הניתנת והעצה
ש"ימים  לב ישים יהודי כאשר  אמלא": ימיך  מספר 

שבהם 43יוצרו " ימים של  מסויים מספר  לו  שנקבע ,
שהוא  רגע וכל  הזה, בעולם שליחותו  את למלא עליו 
ומועל  משנה הוא הרי אחר  לדבר  בו  משתמש
אז  הרי – הקב"ה, המלכים מלכי מלך  של  בשליחות

העצמית  המציאות הרגשת את ומאבד  מזדעזע .44הוא
חש, הוא שאין  עד  שליחותו , במילוי כך  כל  שקוע הוא

  עצמה השליחות רק – ה' שליחות את
בו . מורגשת

"ארצך " על  לו  להזכיר  מנסים כאשר  מכך : יותר 
ב  עונה הוא הרוחני), מצבו  (על   לי מה :

תענוג  או  לעמוד 45ולרצון  וצריך  יוצרו " "ימים הרי !
על  לחשוב ולא יאבד , לא רגע ששום כדי המשמר  על 

ה"דרגה".

והתבטלות  מוחלטת להתמסרות מגיע יהודי וכאשר 
של  ההבטחה מתקיימת ולשליחותו , לה' מהותו  בכל 
הוא  שבהם ימים היו  אם אף אמלא": ימיך  מספר  "את
את  בהם עשה אם אף או  שליחותו , את מילא לא
נאמר  (ולא אמלא" ימיך  מספר  "את הרי ר "ל , ההיפך 
ענין  ומכל  שם מכל  הנעלה בעצמותו , הקב"ה – מי)

מבטיח  פגם, הימים 46של  את וישלים ימלא שהוא
שלמים  יהיו  ימיו  וכל  .47החסרים,

.Á
ÂÈÒÎ ÂÏÊÂ‰˘ ‰˜Ó ‰ÎÏ‰Ï Ò‰‰

זילי  "קא של  שבמקרה להלכה, הפנימי ההסבר  זהו 
של  השבועה מן  פטורים נכסיו ) הוזלו  =) נכסי'"

במקצת": "מודה

את  למלא כדי ליהודי ה' שנותן  והכוחות השנים
מגיע  כאשר  היהודי. נכסי הם הזה, בעולם שליחותו 
רק  הוא מציאותו  שבכל  מוחלטת, להתבטלות היהודי
במילוי  תפוסים וכוחותיו  זמנו  כל  כאשר  ה', של  שליח 
אין  בתחתונים, דירה ית' לו  לעשות – ה' של  שליחותו 

הרע", היצר  עם ל "דין ֿתורה" "ללכת כדי פנאי לו 

להתדיינות  ובזמנו  בכוחותיו  ישתמש הוא אם כי
נכסי'" "זילי יהיו  הרי הרע היצר  והכוחות 48עם הזמן  –

מנוצלים  בלתי – "זולים" יעשו  ה' מאת לו  שניתנו 
– ומצוות) תורה (קיום ביותר  היקרים לדברים

משבועה, אותו  ופוטרים טענתו  את מקבלים לפיכך 
ח "ו , היצר  של  לרשותו  יפול  לא בודאי הוא אז  כי
ימיך  מספר  "את של  הענין  יתקיים להיפך : כיֿאם

 יתמלא כן , לפני הפסיד  שהוא מה גם – "
ויושלם.
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א'רנו .42) ס"ע שם אוה"ת א. עט, שם תו "א ראה
וראה 43) ואילך. פי "ז  שם תו "ח א. רכד, זח"א וראה טז . קלט, תהלים

ועוד. ואילך. א'רסא ס"ע שם אוה"ת ֿ ג . ב שם, תו "א
נתפעל 44) אם ריב"ז  יודע הי ' לא (ועוד): שם מסעי  מלקו "ת להעיר

כו '. כלל הרגישם שלא מאחר באוי "ר
סי "ג45) תרנ "ג  החלצו  תרנ "א. עמי  ויכנעו  (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי  ֿ סד)) סג  ע' תרנ "ט (סה"מ
כו '. יחשב כחטא ואדרבה ממש  כלא היא דצ"ג  האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו  באוה"ת המבואר )ע"ד
שלפנ "ז ). בפסוק (שנאמר גו '" "והסירותי  לענין 

כמו 47) שעבודתו  (ע"ז  כו ' המרירות שע"י  שם, ויכנעו  מד"ה להעיר
(שמשם  ממש  העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו ') יחשב חטא

כו '). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי '" ב"זילי  שם) (ב"ק ברש "י  הב' מפי ' להעיר

זלות  ."' כו



נו

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

יא

ביאור המדרש ויבא יוסף את דבתם... חייך שאני מגרה 
בך את הדוב "ותשא אשת אדוניו וגו'"

ויבא יוסף את דבתם רעה. מה אמר, ר' שמעון 
אומר תולין הן עיניהן בבנות הארץ, א"ל הקב"ה אתה 

אמרת תולין עיניהם בבנות הארץ, חייך שאני מגרה בך 

את הדוב, )בראשית לט( ותשא אשת אדוניו וגו'.
בראשית רבה פרשה פד, ז

תולים עיניהם, פירוש שנותנים דעתם לישא מהן 
נשים. ומרומז במ"ש והוא נער וגו' נשי אביו ויבא יוסף 

את דבתם שהי' בדבה מענין נשי אביו שלא היו כנעניות 

והם רוצים לישא, כמ"ש פרקי דר"א פרק ל"ו שבלהה 

וזלפה היו בנות לבן מפלגשו.

את הדוב, וכן לקמן פרשה פו ס"ד דובא, ובפרשה 
פז סימן ג' וד' כלשון זה, וצ"ע למה דווקא דובא1.

פירוש מהרז"ו

דוב פירושו מענין דובב2 שפתי ישנים שהוא דיבור, 

ה3. וכן ִדּבָ

1( ראה שיחות קודש ה'תשמ"א פרשת מקץ סעיף לה ואילך. וראה 

הערה 3.

2( שיר השירים ז, י. וראה פרש"י כאן.

י"ל, דמתרץ בזה שאלות הפי' מהרז"ו על המדרש  3( בדרך אפשר 

)הנ"ל(,  רבה  במדרש  לדוב  נמשלה  פוטיפר  אשת 

ובבראשית רבה פ"ז סוף4 ס"ג, והובא5 ברש"י ע"פ ויהי 

יוסף יפת תואר ע"ש.

והיינו מה שרב יוסף6 דוקא ידע בפרטיות טבע הדוב 

ופעולותיו.

כדאיתא בקידושין דף ע"ב7 וארו חיוא אחרי תנינה 

דמיא לדוב, תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין 

כדוב, ומסורבלין כדוב, ומגדלין שיער כדוב, ואין להם 

מנוחה כדוב וכו'.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלד

למה נקט דוקא "דוב", דהוא מלשון הפסוק "דבתם רעה", לשון נופל 

על לשון, וד"ל.

4( בראשית רבה פרשה פז, ג ותשא אשת אדוניו את עיניה, מה כתיב 

למעלה מן הענין ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, לגבור שהי' עומד 

בשוק וממשמש בעיניו ומתקן בשערו ומתלה בעקיבו אמר, לי נאה, 

יאי הא דובא קמך  גבור אי את  לי' אי את  גבור, אמרו  נאה  יאי,  לי 

קום קפחינה.

]מתנת כהונה: לי נאה, לי היופי והנוי. נאה גבור, אנכי. אמרו לי', 

הבריות, אמרו לו אם אתה גבור נאה הרי דוב לפניך עמוד ונצח אותו.[

5( בראשית לט, ו וז"ל: ויהי יוסף יפה תואר, כיון שראה עצמו מושל 

מתאבל  אביך  הקב"ה  אמר  בשערו,  ומסלסל  ושותה  אוכל  התחיל 

אשת  ותשא   – מיד  דוב  אתה  בך  מגרה  אני  בשערך  מסלסל  ואתה 

אדוניו וגו'.

6( הרב המחבר מקשר – כדרכו – התנא "רב יוסף" ל"יוסף" שבתורה. 

עפ"י מארז"ל "שמא מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. זהר 

חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )וראה גם לקמן 

סימן נח. נט. פה. פז. קיב(.

חי'  )והנה  לדוב  דמיא  תנינה  אחרי  חיוא  וארו  ללה"ק[  ]תרגום   )7

אחרת דומה לדוב(, תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב, 

ומסורבלין )בעלי בשר( כדוב, ומגדלין שיער כדוב, ואין להם מנוחה 

כדוב )שאפילו כאשר הוא קשור, הולך הוא הלוך ושוב תמיד(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

... מובנת התמי' על כתבו אשר י"א שיש חילוק בין שם הניתוסף לשם מעריסה.

וראה שו"ע אה"ע סקכ"ט סי"ח דאדרבה שם השינוי עיקר, ובכלל אדם בעה"ב בענין קריאת 

שמות ליו"ח שי' ולעצמו.



נז

שנים  שש  עברי  עבד  תקנה  כי   – ב  כא, 
יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם

א. עבד עברי גי' משיח, וכתיב במשיח )ישעי' נב, יג( הנה 
ישכיל עבדי, ובשבעת ]נוט'[ בשבות ע', בגלות ע' אומות הם 
כלים,  האומות  שיהיו  לחפשי  יצאו  ואח"כ  עכשיו  הגליות 
שמו  ינון  נון  רמז  מפסקת,  ונו"ן  משיח,  רמז  חנם  לחפשי 

)תהלים עב, יז(.
אם בעל אשה זה הקב"ה שנא' )ישעי' נד, ה( כי בועליך 
עושיך, הו"א זה י"ב שבטים, ויצאה אשתו עמו יצאו ישראל 

מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישראל.
ולכונסם  ישראל  לייעד  עתיד  הקב"ה  יעדה  לא  אשר 

כאדם הכונס אשה.
אשר לא יעדה והפדה ]ר"ת[ אליהו, ייעד ישראל ויפדם.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת 

אשכנזית

ב. שש שנים יעבוד. קאי על שית אלפי שנין דהוי עלמא, 
כסף,  אין  חנם  ויצאה  עד  וגו',  ייעדנה  לבנו  אם  ענין  ויהי' 
כמ"ש )ישעי' נב, ג( חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, ויתר 
על כן דכיון שיש ענין תוספת שבת ותוספת שביעית, הנה 
עוד בסיום האלף הששי באים בשעתא חדא וברגעא חדא 

לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

כא, ז – וכי ימכור איש את בתו לאמה לא 
תצא כצאת העבדים

ג. וכי ימכור איש זה הקב"ה שנא' )לעיל טו, ג( ה' איש 
כצאת  תצא  לא  ישראל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה, 
כי הרבה שמיטות עברו  ביובל,  ולא  העבדים לא בשמיטה 
בראשי  שיוצא  כנעני  עבד  כיציאת  ואפילו  נגאלו,  ולא 
ועדיין  ונטבחו  נהרגו  מהם  כמה  כי  יוצאים,  אינם  איברים 

גאולה מאוחרת.
במעשה  להקב"ה  שהכעיסה  אדוני'  בעיני  רעה  אם  )ח( 
הוא  יעדה  שלא  כלומר  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
עתיד  והפדה,  יג(.  כו,  )ישעי'  זולתיך  אדונים  בעלונו  אבל 
הוא לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את ישראל, כי 
פדה ה' את יעקב )ירמי' לא, י(. לעם נכרי לא ימשול למכרה 
אינו  שוב  עלי'  טליתו  שפירש  כיון  בה,  בבגדו  ֵאִלָיה.  ס"ת 
יכול לבגוד בה, ומהו טליתו של הקב"ה אורה שנא' )תהלים 
אור  זיו  לפרוש  הקב"ה  ועתיד  כשלמה,  אור  עוטה  ב(  קד, 

כבודו עליהם שנא' )ישעי' ס, ב( ועליך יזרח ה'.
)ט( ואם לבנו ייעדנה, זה משיח שנקרא בנו של הקב"ה 

שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמר אלי בני אתה.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ד. ברבות משפטים פ"ל וכי ימכור איש זה הקב"ה, את 

בתו זו התורה, לאמה היינו התלבשות התורה בגשמיות ע' 
זח"א כ"ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא כו' )ישעי' נב, יב( 
במנוסה לא תלכון... והיינו כי במצרים לא הי' התורה אבל 
עכשיו שיש אצלינו התורה שעי"ז יתבררו כל הבירורים לכן 

לא במנוסה תלכון, וזהו לא תצא כצאת כו'.
תשובה  ע"י  וביובל  בעתה,  זכו  לא  בחי'  בשנים  ויוצאה 

דרור שופר גדול נגאלין.
אור התורה משפטים עמוד א'עח-א'פ

לא  אשר  אדניה  בעיני  רעה  אם   – ח  כא, 
למכרה  ימשול  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

ה. לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. רמז שהקב"ה 
ימכור ישראל ח"ו מכירה לצמיתות לא בגלות ראשון  לא 
שבבבל הרמוז בר"ת ל'מכרה ב'בגדו ב'ה ולא בשני' שבידו 
אדום  על  י(  ס,  )תהלים  כדכתיב  נעל  הנקרא  אדום  של 
אשליך נעלי, הרמוז בר"ת ע'ם נ'כרי ל'א, כ"א גאולת עולם 

תהי' לנו בב"א. ]תקס"ט[
חתם סופר

כא, יב – מכה איש ומת מות יומת

איש  ומכה  הי',  דמים  שופך  כי  עשו,  גי'  איש  מכה  ו. 
שמכה והורג זרעו של יעקב איש תם, ועתיד הקב"ה ליפרע 

ממנו שנא' מות יומת.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמוד לא 
יוקם כי כספו הוא

יוסף  מהר"ר  הרב  רמז  יעמוד.  יומים  או  יום  אם  אך  ז. 
מפוזנאן ז"ל, כי הנה עיקר התשובה וצער מתחולל הוא כי 
וביטול  וגלות השכינה  בית המקדש  חורבן  גרמו  עוונותינו 
הקרבנות וביטול תורה ותפלה. ]זה הי' צריך להיות[, אבל 
בעבור  הכוונה  ועיקר  נוראים  בימים  תשובה  הרהורי  כל 
שנחי' אנו ובנינו, ויהי' לנו פרנסה וכיוצא מעניני הגוף, וכדאי 
כי אריה  ביער,  הראשונים הישאג ארי'  וכמו שרמזו  בזיון, 
וזו מן  יום הכפורים הושענא רבא,  ר"ת אלול ראש השנה 
התוכחות הישאג ארי', אם שאג ישאג בימים נוראים הללו 
בעבור בית המקדש דכתיב )ירמי' כו, יח( והר הבית לבמות 

יער, אין זאת כי אם על החיים והפרנסה.
וזה רמז אך אם יום רומז ליום הכפורים, או יומים רומז 
יוקם  לראש השנה, יעמוד להתפלל כראוי, אפילו הכי לא 
כלומר  הוא  כספו  כי  תפלתו,  על  ההוא  האיש  מעמדו  על 
כוונתו הוא דוקא על כספו וחיי ומזוני, ולא על ה'. זה הוא 

תורף דבריו.
החיד"א – אהבת דוד דרוש יג. נחל קדומים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים
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ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה ׁשּנאמר (שמות מק ֹום  ּכל  ¿≈∆«ƒ¿»ƒֱֶֶַָָ

על  מ ֹוסיף  "וא ּלה ", הרא ׁשֹונים . את  ּפסל  ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"א ּלה ",
מ ּסיני.הרא ׁשֹונים , א ּלּו אף  מ ּסיני, הרא ׁשֹונים  מה  ִִִִִִִִֵַַַַָָ

 ל ל ֹומר  מזּבח ? לפר ׁשת  ּדינין ּפר ׁשת  נסמכה  ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָול ּמה 
אחרים : (ספרים  ה ּמק ּדׁש. אצל  סנהדרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתׂשים 

ּבעזרה ) ּופר ּוׁשֹו: Ì‰ÈÙÏ.ה ּמזּבח , ÌÈNz L‡∑ ְֲִֵֵַַָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆
על  ּתעלה  לא  למ ׁשה : ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ְֲֶֶַַַַָָָֹֹאמר 
ג ' א ֹו ב ' וההלכה  ה ּפרק  להם  'א ׁשנה  ל ֹומר : ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָּדע ּת
ואיני  ּכמ ׁשנת ּה, ּבפיהם  סד ּורה  ׁשּתהא  עד  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפעמים ,
 לכ ּופר ּוׁשֹו', ה ּדבר  טעמי להבינם  עצמי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמטריח 

ּומ ּוכן  הער ּו ּכׁשלחן לפניהם ", ּתׂשים  "א ׁשר  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנאמר :
האדם  לפני פח)∑Ì‰ÈÙÏ.לאכל  לפני (גיטין ולא  ְֱִֵֶָָָֹƒ¿≈∆ְְִֵֹ

ּכֹוכבים , ּדנין ע ֹובדי ׁשהם  אחד  ּבדין ידע ּת ואפ ּלו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּלהם , ּבער ּכא ֹות  ּתביאה ּו אל  יׂשראל , ּכדיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָא ֹות ֹו
ה ּׁשם  את  מח ּלל  אר ּמּיים  לפני יׂשראל  ּדיני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשה ּמביא 
אחרים : (ספרים  לה ׁשּביחם  האלילים  ׁשם  את  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומיּקר 

ׁשּנאמר : לב )להח ׁשיבם ), צ ּורם ,(דברים כצ ּורנּו לא  "ּכי ְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹ
עד ּות  זה ּו ּפלילים , ּכׁשא ֹויבינּו ּפלילים ", ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹואיבינּו

יראתם  .לע ּלּוי ְְִִָָ

         

 טי טי טי טיהההה א)א א א א הההה (כא, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מ יני  א  א מ יני ,  ני הרא ...מה  : טי ה ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוא ה 

(רש"י)

האני ה כל א ה   ' טי מ' המכ ת ה צת את  ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
מה "ה  לנ נ מ ני  ורק   א   לק עלינ  ב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמח

.ה וה כל  י הה גלל ולא  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסיני ,

 יני רת נסמכה  "ולה  ר"י : תב  מה    ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָזה 
." ק ה אצל סנהדרי  י ל למר מזח , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרת
"אצל  (יני) וה ר ה דק  את לב ס   ריכי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹוהינ
ה כל  על ולא  ה רא , וצי  ה רה  קד ת על  " ק ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה

ֱִָהאני .

              

      

י א ר  טי ה "וא ה  תנר  רי ה ס ק  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ואפיל , " ע לפני  ולא   לפניה" ר"י  ר ," ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹלפניה
 ביאה אל י ראל, דיני  ת א ני  ה אחד  די  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידע

." ה ְְֶֶַָָערא ת
מה  י ראל", דיני  ת א ני"  א הרי  א ר,  צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָולכא רה 
   הרי  , " ע  יהי פעל י ה את  פסק  א  כְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה רה ? יני  על־י  להי ת  רי פי  י ה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא 
ז"ל חכמינ אמר מה  על־י   ברי ה לבאר  קה ,וי (שבת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

למחר ב ) , ע ה  ל א מר   ה" ה צר־הרע  ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָדרכי 
כ "ק  פר עב דה ־זרה ", עבד  ל א מר עד  ' וכ ל ְֲֲֵֵֵֵֶַָָָֹא מר

־עדמתנ  " מוהריי 124אדמו "ר עמ ' תרפ"ט המאמרי (ספר  ְִֵֶָ
( ואיל רצ על לעבר  לאד א מר ה צר־הרע  אי בתח ה  ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

˜„ÔB‰ÈÓ:א  cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    
     

    
 

    
     
     
    
     
   
    
     
     
     


    

     

    
     

    
 

  
 

    
   

      
      
    
   

  



נט               
להתנק  ל יק יב  תי  מי  הרי  , ל חס ־ו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָה "ה 
ה צר־  ל א מר תח ה  א א  אחד . לרגע  אפיל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמה "ה 
לא   א ה צת, את   לק  י מ ,והינ ," "ע ה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהרע 
ה צר־הרע   מ ני  א א  ה "ה , רצ ה א   ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ ני 

. לע ת ל וא מר ,ז לע ה   י מס ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמבי
מ ל־  ה צת,   ק  י ממ ה א  הרי  לפעל  א ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹואזי ,
מ ני ולא  ה צר ל נרצ גלל  ע ה  יו מ   ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמק
רחמנא ־  מה "ה  מתנק  זה  הרי  ה "ה , רצ ה א  ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

 ה  ברי לע ת ל למר לצר־הרע  נקל כבר ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָליצל
עב דה ־זרה ". ל"עבד  ועד  ,רית נרצ נגד   ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמ

ל  ערא ת א ר   לזה   ע ה ב י ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־י ־זה 
, לפניה י ה את להביא  אס ר י ראל, דיני   ני  " ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָע
א א  ה רא  רצ מ ד  י ה את  סקי  אינ יו מְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
 י ה את  קימנ  כ ה ה  , כל ב מ  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ ני 
על    לעבר  לאד למר לצר ה תח  נפח  ואזי  ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמה "ה ,

. ל חס ־ו רית ה רא  רצ נגד   ה  בריְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

            

 עמי עמי עמי עמי ל ל ל ל הההה  א א א א  ני ני ני ני(א כא, אמר(ר "י (ער בי רז"ל ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֹ

ב ) כפינג , , עמי ארע  לתלמידיו  לנת  אד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָח ב 
(מ ה ,  עמי ארע  רק נ  הע ל צינְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ז לגמרא  ימצ ור"י  .( קני ה מ ,אהר מ ני  ,ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹמאהר

פר( לב לד , תא מד ק (י לכ ל ל ל ל ה ה ה ה .  א א א א  ני ני ני ני, עמי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ ְִָָָָָֹֹ
ה  עד  נראה  זה   וג . עמי ארע  י  לל דר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָי 

ר"י ! ברי   קי ְְִִִֵַָֻמד

           

    

עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה י י י י  :::: לפניה לפניה לפניה לפניה  י י י י א א א א רררר  טי טי טי טיהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽוא וא וא וא הההה
ְְְְִִִִִִִִעבריעבריעבריעברי

 א  א מ יני ,  ני הרא מה  . ני הרא על  סי מ ְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוא ה 
ובפרש"י)מ יני  א־ב . .(כא, ִִַ

ה ה  רה ,  למ עברי  עבד  י י ה כ ת לבאר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוי
זה  ידי  ועל להק "ה ,  עבדי י ראל ני   נע רה   מְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

אחרת. עבד ת ל ס ג מ ל  "חררנ"ְְְְִִֶֶֶַַַָ
חפי " אצא  לא  . . אד ני  את "אהב י  א מר מי  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולכ

אמרי עה  סיני  הר על ק לי  מעה  אז" י  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנרצע ,
זה  והל , לעבדי  עבדי ולא   עבדי י ראל ני  לי  ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹי 

ירצע "  לעצמ  אד ב )וקנה  כב , קידושי). ְְְֵַַָָָָ
עבד דנלל עברי , עבד  די ה א   הרא י ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָולכ
 צרי קנעכט") אידי ע  ("א  עברי " "עבד  ה "ה  ל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמ י 
לאד ואס ר לה "ה ,  רי  ברי מ רק  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהתע ג
תע ג  ני ", ואת א י  את אד ני  את "אהב י  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלה יד 
. לב לה ' רק   יהי ועניניו  ח תיו  ל א א  הזה ,  ל ע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעניני 
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ÈÚ „Ú ‰˜˙ Èk∑א ֹו עברי. ׁשה ּוא  עבד  ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְִִֶֶֶ
ׁשּלקח ּתֹו ּכנעני עבד  עברי, ׁשל  עב ּדֹו א ּלא  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו
ּומה  יעבד "? ׁשנים  "ׁשׁש א ֹומר  ה ּוא  ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹמ ּיׂשראל 

מק ּים  כה)אני מן (ויקרא ּבלק ּוח  א ֹותם ", "והתנחל ּתם  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
ּתלמ ּוד  ּבׁשׁש? יצא  מ ּיׂשראל  ּבלק ּוח  אבל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה ּכנענים ,

טו)ל ֹומר : לא (דברים העברי", אחי  ל יּמכר  "ּכי ְְִִִִִֵַָָָֹ
א ּלא  ˙˜‰.ּבאחיאמר ּתי Èk∑ ּדין ֿ ּבית  מ ּיד  ְְִִֶַָָָƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבת ֹו, ונמ ּכר ׁשּמכר ּוה ּו ל ֹו אין "אם  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחק ֹו, מ ּפני עצמ ֹו ּבמ ֹוכר  א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבת ֹו".
א ֹומר  ּכׁשה ּוא  ּבׁשׁש? יצא  לא  ֿ ּדין ּבית  מכר ּוה ּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל 
עצמ ֹו מ ֹוכר  הרי ," ל ונמ ּכר  ע ּמ אחי ימ ּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה "? "ּכי מק ּים  אני ּומה  אמ ּור , ּדחק ֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמ ּפני

ֿ ּדין  ּבבית  .לחר ּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמ ּכר  ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

         

עברי עברי עברי עברי  עבד עבד עבד עבד  תקנהתקנהתקנהתקנה ב )י י י י  (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ
עברי עבד  דיני   טי מ רת את ה רה  תחה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלה 
בר  ה א  והלא   גנבת יית־  הכר י ראל  אי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רגיל? ְִִִָלי 
  מ ה א  ' טי' החסיד ת תרת מבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹא א 

ה ס ק  על  ר ה כפיר מ )'הליכה ', "ט (בראשית ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ל  הרא נה  ההליכה  קדמיתא ". "הלכתא   " ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָהרא
ל   עב עברי ", "עבד  ה א  הה רה   להי ת צריכה  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיה די 

ה ד ־ר־ה א .  לכי ־מלכי ־הְְִֵֶֶַַַָָָמל

         

א א  , ל הע לתאו ת נטה  על  אד מס ל  נעני  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד 
מ ד .לה נכנע  ואינ ק לת־ע ל  עצמ את פה  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה א 

נעני , עבד  נקרא  ה א  ני  מ ד   א (לה '), עבד  ה א  ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד 
. תק היא  ה המית נפ ְְְֲִִִַַַָָי 

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡NÈ  ‡cÚ ÔaÊ˙ È‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈBÁ Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈMe«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»



ס              
נפ ל ה ת למ ב  ה יע   אד מס ל  עברי  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד 
ה המית, נפ על מ יע ת (ויראת ה ' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית
ה א  עדי (בכל־זאת לאלק ת תקה  רצ  ְְְְֲִֵַָָָָֹֹמע ררת
לגמרי , נהפכה   טר ה המית פ יו מ "עבד ", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנקרא 

עליה ). לה יע  די  עבד " ל"עב דת זק ק  עדי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוה א 

ל  וה רה  ה נה  י  עברי , עבד  דיני  ה רה  תחה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכ
א ר    ח ה ה ה   ל הע את להאיר היא  ְְְִִֶֶַַַַַָָָָמ ־רה 
עבד די לטת צרה  טי  לידי  א  זה  בר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָה רה .
פ ה על האלקית פ ה ה עת את המס ל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעברי ,

ֲִַַה המית.

             

      

עבריעבריעבריעברי עבד עבד עבד עבד  תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶי י י י 
אינ   א עברי . ה א  נעניעבד  עבד  עברי , ל  עב א א   ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

 אחי ל י כר י  למ ד ־למר ' כ מ ראל  קחְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
 אחי א א  אמרי  לא  ובפרש"י)העברי , ב . (כא, ְְְִִִִֶַָָָָֹ

עברי עבד   סת יו "ק ה , תב : (להט"ז) וד ' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'דברי 
 לע יתי  מהיכא  לה  עברי , ה א  ר   מק ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָכל
ותרצ ר"י  מפרי  ע ד   הק וכ נעני ". עבד  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָולמר

 ני  יפ א(א לדוד  מ יל גו "א  .(ראה  ְְְִִִִַַַָָ

:ט לפי  ההס ר למר  ְְְְִֵֵֶַַוי
מצרי יציאת אחרי  מ ד  י ראל לבני  נאמר זה  ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָצי 

הרה  נטל א  מ ראל אחד  ל אי" ,  ־ס קריעת־יְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
" מצרי ל  הב מ   ס מ  ני טע  רי יג ,חמ בא (רש"י ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

פטר ) ד "ה  מפלגה .יג  ע ירת י ראל ל  הי ־ וא ,ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
י ראל  צט  הרא ה י   מ ט לפי  ,  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוא
ד מי  ד ר עברי , עבד  י היה  רה   מ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחרי 
 אינ מ ב  ,די ית  המכר  א  עצמ מכר תענ ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹדל

וזהב !  ס " ני טע  רי חמ "הרה  ל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלל
אחרי ודוקא  עברי ", ל  עב" על קאי  הוא ־אמינא  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָולכ
על  קאי  ידעינ העברי "  אחי ל י כר "י  רה  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָתבה 

עברי ". ה א  ְִִֶֶֶ"עבד 
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‡È Bt‚aŒÌ‡∑, א ּׁשה נׂשּוי היה  ׁשּלא  ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ
ּבכנפ ֹו, "ּבג ּפֹו", ּול ׁשֹון ּבלח ֹוד ֹוהי. אם  ְְְְְְִִִִַַָּכתר ּגּומ ֹו:

לב ּוׁשֹו ּבת ֹו יחידי ׁשה ּוא , ּכמ ֹות  א ּלא  ּבא  ּבכנף ׁשּלא  ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
Èˆ‡.ּבג ּדֹו Bt‚a∑, מ ּתח ּלה נׂשּוי היה  לא  ׁשאם  מ ּגיד  ְִ¿«≈≈ְִִִִֶַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה  ל ֹו מ ֹוסר  ר ּבֹו עבדים אין מ ּמּנה  לה ֹוליד  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

כ ) ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑ (מכילתא)יׂשראלית. ƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑ א ּלא ׁשּתצא ? הכניס ּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִֵֵֶֶָָ

א ׁשּתֹו ּבמזֹונֹות  ח ּיב  עברי, עבד  ׁשה ּקֹונה  ה ּכת ּוב  ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמ ּגיד 
כב )ּובניו .(קידושין ָָ
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‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑ ּביד ׁשהר ׁשּות  מ ּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
עבדים . מ ּמּנה  לה ֹוליד  ּכנענית , ׁשפחה  ל ֹו למסר  ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹר ּבֹו
"הא ּׁשה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּביׂשראלית ? א ּלא  אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָא ֹו
ּבכנענית , א ּלא  מד ּבר  אינֹו הא  לאדניה ". ּתהיה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה 

לפני  ואפ ּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה  היא  אף  העבר ּיה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
ׁשּנאמר : יֹוצאה , סימנין הביאה  אם  טו)ׁשׁש (דברים ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָ

העבר ּיה  ׁשאף  מל ּמד  העבר ּיה ", א ֹו העברי אחי"ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשׁש .יֹוצאה  ְְֵָ

     §¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
     ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

ÈzL‡ .ה ּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

        

ימי ת  מ  י מ ה  עסקיה ל־  דיר ה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָי
אד ה מי ,  נלרצ ," לעבדי  עבדי"  ה עד  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהחל,
 י בא   וג , ני   למ  לעצמ  אד ה נה  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה 
לת  לחפי , לצאת  צרי   ת־קד ה   י ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ה ביעי "

לחרר  לחפי  לצאת  ציר  אינ  חל עניני  מ ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹולנח 
דיטר , י מ ה  לעניניה  ד ע ו  מאהבת  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמ

. ל הע עניני   ה  מטרדיְְְְִִֵֵָָָֻ
" עבדי י ראל ני  לי  "י  צה  ה "ה  הה ראה : אה  זה  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָועל

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈
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סי               
ה רה  לד  רית ה ' עב דת ה א   האד ל ענינ ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
מתנ ירידת כלית זהי  ,"צרנ  לכ "י  ה ת),   וק)ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָ
מה ה  המח ה  ה "ה  צי י   ה יו מ , ל ע ת ליחְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
למ את   יר ה וה כלת ה ח  ל  י ו אי  הרי  ה ל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹאת
עניניו   עסק החל ימי    הינ , ל ע ת ליחְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
"עבד ל אפ  עסק אי , לה מ ע ד  אינ  י מ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻה
האמי י , לצר   ה  מ א רא  א א  " ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעבדי
, מק ה א   ת־קד ה   י כ א  לה "ה . עבד  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהי ת
 ה א   ועסק חל, מעניני  לגמרי   עצמ את מגיה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹמב יל

.רית ה ' ועב דת ה רה  ְֲִִֵַַַָָלד 

האד י צא  (וה צת) ה רה  עסק  ז הנהגה  ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל־ידי 
ה ציאה  את   מקרב  ועל־ידי ־זה  ה רטי , תל מ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחפי 
זאי  חנ י ר צינ רועל־  ה ללי  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה לת
נ  ק ית־ה מחריבי  אצל על  עצמ החר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעת
העסק  ועל־ידי   ד לה  סנהדרי  רת וחכמיה , יבנה  את ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל
ה יח  לביאת נזה  במהרה  ,רי ־ח  האד נע ה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרה 
( מצרי  עדי  הי) וה זזה " ו "ה לת  ק ה ית לבניְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ית־  ני את  לימ וי ית עריה ",  אר  עט"ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

. אמיל  ק ְְִִַָה
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ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא) ׁשּיּמל צרי ֿ ּדין. לבית  ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

ל ֹוּבמ ֹוכריו ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכר ּוה ּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמ ּוד  עליה ? לרצע  ּכׁשרה  ה ּמזּוזה  ׁשּתהא  ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכ ֹול 

טו)ל ֹומר : ּוב ּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונת ּתה  ּבּדלת  לת ", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה ּמזּוזה "? אל  "א ֹו ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  הא  ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה .
ּדלת  אף  מע ּמד , ּמזּוזה  מה  למזּוזה : ּדלת  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻה ּקיׁש

כב )מע ּמד  ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ ÚˆÂ∑. הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" "אזן" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ׂשמאל ? ׁשל  א ּלא  אינֹו ְְֵֶֶֶֶַַָֹֹֹא ֹו
אזנֹו", את  אדניו "ורצע  ּכאן: נאמר  ֿ ׁשוה . ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹלגזרה 

ּבּמצרע : יד )ונאמר  מה (ויקרא הימנית ", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְֱִֶַַַַָָָֹ
להרצע  אזן ראה  ּומה  הימנית . ּכאן אף  הימנית , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּלה ּלן

ׁשּבּגּוף ? אברים  ׁשאר  ּבן (מכילתא)מ ּכל  יֹוחנן ר ּבן אמר  ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
תגנב ", "לא  סיני: הר  על  ׁשּׁשמעה  זאת  'אזן ְְִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹזּכאי:
ׁשּׁשמעה  'אזן עצמ ֹו: מ ֹוכר  ואם  ּתרצע '. וגנב ,  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהל

וקנה   והל עבדים " יׂשראל  בני לי "ּכי סיני: הר  ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָעל 
מקרא  ּדֹור ׁש היה  ׁשמע ֹון ר ּבי ּתרצע '. לעצמ ֹו, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאד ֹון
ׁשּתֹולין  מב ּׂשם , צר ֹור  ק ׁשר  ל ֹומר : (רצה  חמר  ּכמין ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻזה 
ּכלים  מ ּכל  ּומזּוזה  ּדלת  ּנׁשּתּנּו 'מה  לתכ ׁשיט ): ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּצּואר 
ׁשהיּו ּומזּוזה  ּדלת  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּבית ?
ׁשּתי  ועל  ה ּמׁשק ֹוף  על  ּכׁשּפסח ּתי ּבמצרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעדים 

ואמר ּתי: כה)ה ּמזּוזֹות , עבדים ",(ויקרא יׂשראל  בני  לי "ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
אד ֹון  וקנה  זה   והל לעבדים , עבדים  ולא  הם  ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹעבדי

ּבפניהם ' ירצע  ÌÏÚÏ.לעצמ ֹו, B„ÚÂ∑. ה ּיֹובל עד  ְְְִֵֵֶַַָ«¬»¿…»ֵַַ
לע ֹולם  א ּלא  אינֹו טו)א ֹו ּתלמ ּוד (קידושין ּכמ ׁשמע ֹו? ְְְְֵֶַַָָָ

כה)ל ֹומר : מ ּגיד (ויקרא ּתׁשּוב ּו", מ ׁשּפח ּתֹו אל  "ואיׁש ְְְִִִֶַַַָ
ּכל  ע ֹובד ֹו ׁשּיהא  ולא  ע ֹולם , קר ּויים  ׁשנה  ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹׁשחמ ּׁשים 
ּבין  סמ ּו ּבין ה ּיֹובל , עד  ע ֹובד ֹו א ּלא  ׁשנה , ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָחמ ׁשים 

.מפלג ְָֻ

        

גניבה   הע הרי  ,ל־ חמ ר ענ יענ לה    ־ס  ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹס
וג ; חק מ ד  נב  הרי  תגנב ", "לא   סת חמ ר אינ ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹז
חמ ר  ענ לענ ק ה  אד ני " את "אהב י  מר א ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹעל
ני ", ואת א י  את 'ג "אהב י     עט הרי  ,ל־ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

כנ"ל,
זאי ":  חנ י ר" אמר זה   ע ר"י  מביא  ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכ

היה  (ר קרא  (לאחרי  זאי   חנ י ר ל ענינ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָל
היה   הג ה רה , היה לד  אז לאחריו  החר עת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

עיאר)" ז"ל תינר כמאמר ,' וכ וענת חק ת ל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָמ ב 

נה   עיואר למד  נה   עיאר פרקמטיא ), עסק  ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָנה 
אד  מ ק ולא  ,' כ רה  לי  א ת ד ' הל ו "לא  ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹלד ",
י ראל  רה    תק אג החר ב עת ,"דר ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻבית

וחכמיה ". יבנה  לי  "  בְֲִִֵֵֶֶַַָָ
 כמ ואחד , אחד  לכל זאי   חנ י ר ה רה  זה  ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
טבה  חזיק  אל הרה , רה   למד  א" 'אב ת' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָנה 
, אד ל ל כלית  ה והינ ."צרנ  לכ י   ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלעצמ

. י ח ענינ ועי ר עסק , על ל  ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
ענינ) זאי   חנ י ר זה  בר ר"י :  י ד  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזה

ÂÏ˙ו dp˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa dp˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa ÚˆÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„Ú dÏ È‰ÈÂ ‡ÚˆÓa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

 

    

    

     
     



   
   

    



סב              
ואמרה  א ה , לאת צתה  ה רה  ,והינ .אמר ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָרה )
 ל־מק מ "ל, ' כ הא ה  אהבת ז  ויהי' אמר ֲִִִֶַַַַַַָָָָָ'ה א 

לחפי , יצא   ני  אחר עליו  ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצתה 
," האר מ רב   אבי יח ל לא  "י  ה דיעה  ה רה  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכ

תגנב ". "לא  צתה    ל־מק מְְִִִָָָֹֹ
מילת  עני מאד  הפליא  זאי   חנ י ר מצינ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹוע ד 
זאי  חנ י ר 'נת רי  'אב ת וכמס ר , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחסדי
ית   ורא  ק ה   מק ליד  עבר יה ע  רי   ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻותלמיד
ה א  זה  על לנ "א י  יה ע  רי  אמר ,נחר  ק ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻה

רה  לנ  י ,ל ירע  "אל זאי   חנ י ר  ענה ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחרב ",
 עני ה וה   " ת־חסדימיל זה  ואיזה  ת מ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת

. ק ה ית לעני  ת־חסדימילְְְְֲִִִִֵַַָָ
זאי ,  חנ י ר אמר זה   ע  הביא ר"י  מרז ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוזה 
מצא  מי    רצע : ה בר  טע י תר ב מ על־ידי ־זה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָי 
ס  א" וצתה  ה רה  ל אגה  וענת, חק ת ל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָמ ב 
היה  ו אי  הרי  ח בה , ה  יו מ ח בה ",  ע י  את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלוה 
וללת  לה ל ל והיה  , הל וכ ה  ה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמ צא 

. א  ייצ על לעבר ולא   ת־חסדימילְְֲֲִִִִֵַַָֹֹ

      §¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
̈«£¨¦«

‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין (מכילתא. ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
סימנים ? הביאה  אפ ּלּו יכ ֹול  מד ּבר . ה ּכת ּוב  ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקט ּנה 
יֹוצאה  לכן קדם  ּמכ ּורה  ּומה  ֿ וחמר . קל  ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר ּת:
ׁשאנּו ּכסף ", אין ח ּנם  "ויצאה  ׁשּכת ּוב : ּכמ ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבסימנין,
אינֹו מכ ּורה , ׁשאינּה - נער ּות  לסימני א ֹות ֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדֹור ׁשים 

ּתּמכר ? ׁשּלא  ‰ÌÈ„Ú.ּדין ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ִִֵֶָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים  ּכנענים  ּתצא עבדים  לא  זֹו אבל  ועין, ׁשן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

עד  א ֹו ה ּיֹובל  עד  א ֹו ׁשׁש ע ֹובדת  א ּלא  ועין, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשן
ונֹותן  לחר ּות ּה, ק ֹודם  ה ּקֹודם , וכל  סימנין, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּתביא 
תצא  "לא  א ּלא : אינֹו א ֹו ׁשּנּה. ּדמי א ֹו עינּה ּדמי ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹל ּה

"ּכי  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּוביֹובל ? ּבׁשׁש העבדים " ְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכצאת 
עבר ּיה  מ ּקיׁש העבר ּיה ". א ֹו העברי אחי  ל ְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָיּמכר 

ּבׁשׁש יֹוצא  עברי מה  יציא ֹותיו: לכל  ּוביֹובל ,לעברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
ּכצאת  תצא  לא  ּומה ּו ּוביֹובל . ּבׁשׁש יֹוצאה  עבר ּיה  ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹאף 
ּכנענים , ּכעבדים  איברים  ּברא ׁשי ּתצא  לא  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהעבדים ?
ּתלמ ּוד  – אברים ? ּברא ׁשי יֹוצא  העברי (אף ) ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיכ ֹול 
לעבר ּיה , עברי מ ּקיׁש העבר ּיה ". א ֹו "העברי ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָל ֹומר :
ה ּוא  אף  אברים , ּברא ׁשי יֹוצאה  אינּה העבר ּיה  ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָמה 

איברים  ּברא ׁשי יֹוצא  .אינֹו ְִֵֵֵֵָָ

     ¦¨º̈§¥¥£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
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‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה  ׁשּלא  ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ
d„ÚÈ.(מכילתא)לכנס ּה ‡Ï L‡∑ליעד ּה ל ֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ

ק ּדּוׁשיה , ּכסף  ה ּוא  קנּית ּה וכסף  לא ּׁשה , ל ֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניס ּה
 ל ורמז ּביע ּוד , ׁשּמצוה  ה ּכת ּוב   ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אחרים  ק ּדּוׁשין מק ֹום ∑dcÙ‰Â.צריכה  ל ּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ
ּבפדיֹונּה. מס ּיע  ה ּוא  ׁשאף  ולצאת , ה ּוא לה ּפד ֹות  ּומה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ה ּׁשנים  ּבמס ּפר  מ ּפדיֹונּה ׁשּמגרע  ל ּה? ׁשּנֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמק ֹום 
הרי  ּכיצד ? אצל ֹו, ׂשכ ּורה  היא  ּכא ּלּו אצל ֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשע ׂשתה 

ׁשנים , ב ' אצל ֹו וע ׂשתה  ּבמנה  ל ֹוׁשּקנא ּה א ֹומרים  ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָ
נמצא  ׁשנה . ׁשׁש לס ֹוף  לצאת  ׁשעתידה  היית  ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיֹודע 
וע ׂשתה  ה ּמנה  ּבׁשּׁשית  וׁשנה  ׁשנה  ּכל  עב ֹודת  ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּקנית 
ׁשליׁשּיֹות  ׁשני טל  ה ּמנה . ׁשליׁשית  הרי ׁשנים , ב '  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאצל

 מאצל ותצא  dÎÓÏ.ה ּמנה  ÏLÓÈ ‡Ï ÈÎ ÌÚÏ∑ ְְְֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»
האב  ולא  האד ֹון לא  לאחר , למכר ּה ר ּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבּה∑dŒB„‚a.יח) לק ּים  ׁשּלא  ּבּה, לבגד  ּבא  אם  ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָָֹֹ
לזה  ּומכר ּה ּבּה ׁשּבגד  מאחר  אביה , וכן יע ּוד . .מצות  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

˙Bt˜ז ‡Ï e‰Ó‡Ï dza ˙È b ÔaÊÈ È‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡icÚ ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL dÏ ˙ÈÏ ÔÁ‡ ‚Ï dp˜ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«
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‰p„ÚÈÈ BÏŒÌ‡Â∑.ּבנֹוהאד ֹון ׁשאף  מל ּמד  ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ
לק ּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה  אם  ליעד ּה, ּתח ּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם 

אחרים , לי ק ּדּוׁשין מיעדת  א ּת 'הרי ל ּה: א ֹומר  א ּלא  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל  ‰Ba˙.ּבּכסף  ËtLÓk∑ ְִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
וע ֹונה  ּכס ּות  .ׁשאר , ְְְֵָ

     ¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
¦§¨«

BÏŒÁwÈ ˙Á‡ŒÌ‡∑ (מכילתא)עליה.d‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»
Ú‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ האמה ּכבר מן ל ֹו .ׁשּיעד  ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ

d‡L∑ מז)מזֹונֹות .ּכמ ׁשמע ֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ
d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

       §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
 ̈«¤

dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת אם  ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
ה ּׁשל ׁש? הן ּומה  ל ּה, יע ׂשה  לא  א ּלה  ייעד ּנה מ ּׁשל ׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעד ּה לא  וזה  ותצא , מ ּפדיֹונּה יגרע  א ֹו לבנֹו, א ֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹל ֹו
את  לפ ּדֹות  ּביד ּה היה  לא  והיא  לבנֹו, ולא  ל ֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא 

ÌpÁ.עצמ ּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה  ל ּה ר ּבה  ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
 לל ּמד היציאה ? היא  ּומה  לעבדים . ּׁשר ּבה  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמ ּמה 
סימנין, ׁשּתביא  עד  עוד  ע ּמֹו ות ׁשהה  ּבסימנין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתצא 
ׁשּתצא , למדנּו ּכבר  סימנים  קדם  ׁשנים  ׁשׁש ה ּגיע ּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם 

טו)ׁשּנאמר : ׁשׁש(דברים  ועבד העבר ּיה  א ֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשאם  ח ּנם "? "ויצאה  ּכאן: האמ ּור  ּומה ּו ְְִִִֶַָָָָָָָׁשנים ",

ּבהן. ּתצא  ׁשנים , ל ׁשׁש סימנים  מכילתא)קדמ ּו ד . (קידושין ְְִִִֵֵֵֶָָָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבבגר ּות ? א ּלא  ׁשּתצא  א ֹומר  אינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָא ֹו
נאמר ּו לא  ואם  ּבגר ּות . יציאת  לר ּבֹות  ּכסף ", ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ"אין
 לכ ּבגר ּות , זֹו ח ּנם ", "ויצאה  א ֹומר : הייתי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם ,
ה ּדין  לבעל  ּפה  ּפתח ֹון ליּתן ׁשּלא  ׁשניהם , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹנאמר ּו

.לחלק  ֲַֹ

    ©¥¬¦²¨¥−¬¨«
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפר ׁשת נאמר ּו ּכת ּובים  ּכּמה  «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ

אפר ׁש ּכּלם , ּבא ּו ל ּמה  לפר ׁש ּׁשּבידי ּומה  .ר ֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑( פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר ? ל ּמה  «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ

כד ) יּומת ",(ויקרא מ ֹות  אדם  נפ ׁש ּכל  יּכה  ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש
"מ ּכה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מיתה ? ּבלא  ה ּכאה  אני ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹׁשֹומע 
ואם  מיתה . ׁשל  ּבה ּכאה  א ּלא  ח ּיב  אינֹו ומת ", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש
יּכה ", ּכי "ואיׁש נאמר : ולא  איׁש", "מ ּכה  ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר :
הא ּׁשה  את  ה ּכה  איׁש. ׁשּיּכה  עד  ח ּיב  אינֹו א ֹומר  ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמ ּוד  מ ּנין? ה ּקטן נפ ׁשואת  ּכל  יּכה  "ּכי ל ֹומר : ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר : א ּלּו וע ֹוד , א ּׁשה . ואפ ּלּו קטן אפ ּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם ",

והרג ׁשה ּכה  קטן אפ ּלּו אני ׁשֹומע  איׁש", יהא "מ ּכה  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  קטן (שם)ח ּיב , ולא  יּכה ", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ

נפלים  אפ ּלּו אדם ", נפ ׁש ּכל  יּכה  "ּכי וע ֹוד  ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשה ּכה .
ח ּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מ ּכה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמ ׁשמע ?

איׁש להיֹות  הרא ּוי ק ּימא , ּבן ׁשּיּכה  .(מכילתא)עד  ְִִֶֶֶַַַָָָָ

       ©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
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Ï‡NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È dÏ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ qÈ ‡zÁ‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„ÂÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜BÚÈc ˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

 

    
     
      
    
      
    

     

      
     

     
  

    
    

     

     
  

  
      
      

   
  



סד              
‰„ˆ ‡Ï L‡Â∑' צדה' נת ּכּון. ולא  ל ֹו ארב  לא  «¬∆…»»ְְִֵַַָָָֹֹ

א ֹומר : ה ּוא  וכן ארב , כד )ל ׁשֹון א צ ֹודה (שמואל  "וא ּתה  ְְְֵֵֶַַָָ
ל ׁשֹון  'צדה ' ל ֹומר  יּתכן ולא  לקח ּתּה", נפ ׁשי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹאת 
ׁשּלּה, ּבּפעל  ה "א  נֹופל  אין ח ּיֹות  ׁשּצידת  ציד ", ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ"ה ּצד 
ׁשּלֹו ּופעל  צד ּיה  ּבֹו ּדבר  ׁשם  וזה  ציד , ּבּה ּדבר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשם 
ּכתר ּגּומ ֹו: ּפתר ֹונֹו אני וא ֹומר  צד , ׁשּלֹו ּפעל  וזה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹצ ֹודה ,
ואין  ציד ', 'צד  ּבחלק  ח ּבר ֹו ּומנחם  ל ּה. כמן לא  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָודי

מ  ׁשל אני מ ּמחלקת  ּבאחת  לח ּבר ֹו יׁש ואם  ל ֹו. ֹודה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹ
ּבחלק  נח ּבר ּנּו סו)צד , ּתּנׂשא ּו",(ישעיה צד  א "על  (שמואל  ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

א ֹורה ",כ ) ז)"צ ּדה  ימ ּלל ".(דניאל  ע ּלאה  לצד  "ּומ ּלין ְְִִִִִֶַַָָָ
ׁשּום  ל ֹו למצא  צ ּדד  לא  צדה " לא  "א ׁשר  ּכאן ְֲִִֵֶַָָָֹֹֹאף 
ֿ מק ֹום , מ ּכל  עליו. להרהר  יׁש זה  ואף  מיתה , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָצד 

ה ּוא  א ֹורב  B„ÈÏ.ל ׁשֹון ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑,ליד ֹו זּמן ְֵ¿»¡…ƒƒ»¿»ְִֵָ
צא)ל ׁשֹון רעה ",(תהלים אלי תא ּנה  יב )"לא  "לא (משלי  ְְֵֶֶָָֹֹֻ

און", ּכל  ל ּצּדיק  ה)יא ּנה  ב  לי",(מלכים ה ּוא  "מתא ּנה  ְְִִִֶֶֶַַַָָֻ

ע ּלה  לי למצא  B„ÈÏ.מזּדּמן ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ול ּמה ְְִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְָָ
ּדוד : ׁשאמר  ה ּוא  מ ּלפניו? זאת  כד )ּתצא  א "ּכא ׁשר (שמואל  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּומ ׁשל  ר ׁשע ", יצא  מר ׁשעים  ה ּקדמ ֹוני מ ׁשל  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיאמר 
ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ׁשל  ׁשהיא  ה ּתֹורה  היא  ְְִִִֶַַַַַָָָה ּקדמ ֹוני
ּתֹורה : אמרה  והיכן ע ֹולם . ׁשל  קדמ ֹונֹו ְְְֵֶֶַָָָָָׁשה ּוא 
ּבמה  ליד ֹו". א ּנה  "והאלהים  ר ׁשע "? יצא  ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"מר ׁשעים 
ואחד  ׁשֹוגג  הרג  אחד  אדם , ּבני ּבׁשני מד ּבר ? ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה ּכת ּוב 
נהרג לא  זה  ׁשּיעיד ּו, ּבּדבר  עדים  היּו ולא  מזיד , ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהרג 

מזּמ ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ּגלה . לא  אחד :וזה  לפנּדק  נן ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשֹוגג ׁשהרג  וזה  ה ּסּלם , ּתחת  יֹוׁשב  ּבמזיד  ׁשהרג  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה 

זה  על  ונֹופל  ּבּסּלם  ועדים ע ֹולה  וה ֹורג ֹו, ּבמזיד  ׁשהרג  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשהרג זה  נמצא  לגל ֹות . א ֹות ֹו ּומח ּיבים  עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמעידים 

נהרג - ּבמזיד  ׁשהרג  וזה  ּגֹולה , - ÈzÓNÂ.ּבׁשֹוגג  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ¿«¿ƒ
ÌB˜Ó EÏ∑ מק ֹום זה  ואי ׁשּמה . ׁשּינּוס  ּבּמד ּבר , אף  ¿»ְְִֵֶֶַַָָָָָ

לוּיה  מחנה  זה  יב )ק ֹולט ֹו? .(מכות ְְֲִֵֶַָ

     §¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
   ¦§§¦½¦¨¤−¨«

„ÊÈŒÈÎÂ∑איׁש "מ ּכה  ׁשּנאמר  לפי נאמר ? ל ּמה  ¿ƒ»ƒְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמית  ֿ ּדין ּבית  ּוׁשליח  ׁשהרג  ר ֹופא  אני ׁשֹומע  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוג ֹו'",
הר ֹודה  והרב  ּבנֹו, את  ה ּמּכה  והאב  אר ּבעים , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמלק ֹות 
ולא  יזד " "וכי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  וה ּׁשֹוגג ? ּתלמיד ֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹאת 

והר ֹופא  ֿ ּדין, ּבית  ׁשליח  ולא  בערמה " "להרג ֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג ,
אין  מזידין, ׁשהם  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ותלמיד ֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהר ֹודה 

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה  אם  ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למ ּות  ּתּקח ּנּו עב ֹודה , לעבד  .ור ֹוצה  ְֲֲִֶֶַָָָֹ

     ©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
Bn‡Â ÂÈ‡ ‰kÓe∑( פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

 הצר ּבמיתה , ולא  ּבת ׁשל ּומין ׁשה ּוא  ּבחבר ֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהח ֹובל 
ח ּיב  ואינֹו ּבמיתה  ׁשה ּוא  ּבאביו הח ֹובל  על  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָל ֹומר 

ּבה ּכאה  ח ּבּורה א ּלא  ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ‡∑ זה א ֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒֶ
זה  ÓeÈ˙.א ֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶ»ְֶֶ

       §Ÿ¥̧¦§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

dÏË˜ÓÏיד  dÁ ÏÚ b ÚLÈ È‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dpa„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז Ï‡NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

 

    
      

     
    

  
    

     
      

      
    
     
      

    

     
      

     
     

     
      

      
    
    
     

  
    

      

    
      
    
    
     
     

 
     



סה               
BÎÓe LÈ‡ ‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר ? ל ּמה  ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ

כד )ׁשּנאמר : מאחיו".(דברים נפ ׁש ּגֹונב  איׁש יּמצא  "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
א ֹו טמט ּום , א ֹו א ּׁשה , נפ ׁש. ׁשּגנב  איׁש א ּלא  לי ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻאין
איׁש "וג ֹונב  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ׁשּגנב ּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדר ֹוגינּוס 
לי  אין איׁש", "וג ֹונב  ּכאן: ׁשּנאמר  ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכר ֹו".

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? א ּׁשה , ּגֹונב  איׁש. ּגֹונב  (שם)א ּלא  ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה , ּׁשח ּסר  מה  ׁשניהם , הצרכ ּו  לכ נפ ׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וג ֹונב 

זה  B„È.ּגּלה  ‡ˆÓÂ∑,ּומכר ֹו ׁשּגנב ֹו עדים  ׁשרא ּוה ּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
מכירה  קדם  ּביד ֹו ּכבר  פה)ונמצא  ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא . חנק  סתם , ּבּתֹורה  האמ ּורה  מיתה  ּכל  ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָּבחנק .
"מ  ּבין איׁש" "וג ֹונב  וכתב : הענין אביו והפסיק  ּכה  ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפל ּוג ּתא , הינּו לי, ונראה  וא ּמֹו", אביו ל "מק ּלל  ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָוא ּמֹו"
לא  סבר  ּומר  לקללה , ה ּכאה  מ ּקׁשינן סבר  ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר 

שם)מ ּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

     §©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
Bn‡Â ÂÈ‡ Ïl˜Óe∑ ׁשה ּוא לפי נאמר ? ל ּמה  ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ )א ֹומר : אין (ויקרא אביו". את  יק ּלל  א ׁשר  איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה  א ּׁשה  אביו. את  ׁשּקּלל  איׁש א ּלא  ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
וא ּמֹו" אביו "ּומק ּלל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה ,
"איׁש נאמר : ל ּמה  ּכן, אם  א ּׁשה . ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם ,

ה ּקטן  את  לה ֹוציא  יק ּלל ", ÓeÈ˙.א ׁשר  ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה , ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר : מק ֹום  וכל  ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה ,

לכ ּלם : אב  כ )ּובנין ּדמיהם (ויקרא א ֹותם  יר ּגמ ּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר : וא ּמֹו אביו ּובמק ּלל  כהנים.ּבם ". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל ') .קידושין
    §¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

     ́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
ÌÈL‡ ÔÈÈŒÈÎÂ∑: ׁשּנאמר לפי נאמר ? ל ּמה  ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי א ּלא  למדנּו לא  עין", ּתחת  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
למדנּו. לא  ור ּפּוי נא ׁשבת   זֹולכ ּפר ׁשה  .(מכילתא)מרה  ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לב ּוטלן, ויּפל  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מ ּמלאכ ּתֹו .ׁשּמב ּטל ֹו ְְְְִֶַַ

    ¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
      ©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו wÂ‰.(מכילתא)וכח ֹועל  «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»
‰kn‰∑? הרג ׁשּלא  זה  ׁשּיהרג  ּדע ּת על  ּתעלה  וכי ««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אם  ׁשּנראה  עד  א ֹות ֹו ׁשח ֹוב ׁשים  ּכאן  לל ּמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָא ּלא 
על   וה ֹול זה  ּכׁשּקם  מ ׁשמע ֹו: וכן זה , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתר ּפא 
זה , יק ּום  ׁשּלא  עד  אבל  ה ּמּכה , ונּקה  אז ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמ ׁשענּתֹו,

ה ּמּכה  נּקה  BzL.לא  ˜∑ מחמת מלאכ ּתֹו ּבּטּול  ִֶַַָֹ«ƒ¿ְְֲִַַַ

מלאכ ּתֹו ּבּטּול  ר ֹואין רגל ֹו, א ֹו יד ֹו קטע  אם  ְְְֳִִִִַַַַָָהחלי,
אף  ׁשהרי ק ּׁשּואין, ׁשֹומר  ה ּוא  ּכא ּלּו החלי, ְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַמחמת 
ּכבר  וה ּוא  ורגל , יד  למלאכת  רא ּוי אינֹו החלי ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָלאחר 
"יד  ׁשּנאמר : ורגל ֹו, יד ֹו ּדמי נזק ֹו מחמת  ל ֹו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָנתן

רגל " ּתחת  רגל  יד , tÈ‡.ּתחת  ‡tÂ∑:ּכתר ּגּומ ֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ
הר ֹופא  ׂשכר  פה)יׁשּלם  קמא .(בבא ְְֵֵַַָ

ÏË˜˙È:יז ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dÁיח  ˙È b ÈÁÓÈÂ ÔÈb ÔeˆÈ È‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓeÎ B‡ ‡‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËeÏ¿¿»

È‰ÈÂיט  dÈea ÏÚ ‡a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

 

   
 

     
      

      
   

  
    

   
      

     

    
   

  
    

     
     
     

  
    

      

       

      
     
    
     
     
      

    
      

   



סו              

     

     §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
    ¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ BcÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְֶֶ
ּתלמ ּוד  ּבעברי? א ּלא  אינֹו א ֹו מד ּבר . ה ּכת ּוב  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכנעני,
ע ֹולמית , ל ֹו קנּוי ּכס ּפֹו מה  ה ּוא ". כס ּפֹו "ּכי ְְִִַַַַָָל ֹומר :
"מ ּכה  ּבכלל  היה  והרי ע ֹולמית . ל ֹו ה ּקנּוי עבד  ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף 

ה ּכ מן וה ֹוציא ֹו ה ּכת ּוב  ּבא  א ּלא  ומת "? לל איׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּתחת  מת  לא  ׁשאם  יֹומים ", א ֹו "יֹום  ּבדין נּדֹון ְְִִִִִֵֶַַַֹלהיֹות 

ּפט ּור  לעת , מעת  וׁשהה  ּכדי ∑ËMa.יד ֹו ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
ּבֹו אין אפ ּלּו א ּלא  אינֹו א ֹו מד ּבר . ה ּכת ּוב  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית ,

ּביׂשראל : ל ֹומר  ּתלמ ּוד  להמית ? לה)ּכדי "ואם (במדבר ְְְְְְִִִֵֵַַָָ
ּבּה ימ ּות  א ׁשר  יד  רא"ם)ּבאבן גרסת בו, ימות אשר יד  עץ  בכלי  (או ְֲֶֶֶָָָ

חמ ּור , ּיׂשראל  ּומה  ֿ וחמר : קל  ּדברים  והלא  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹה ּכה ּו".
ּכדי  ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר  ה ּכה ּו ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  עליו ח ּיב  ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עבד  - זֹו ּבה ּכאה  למ ּות  ּכדי ׁשה ּוא  אבר  ועל  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהמית 

ֿ ׁשּכן  ּכל  לא  Ì˜pÈ.ה ּקל , Ì˜∑(עא סיף ,(סנהדרין מיתת  ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ִִַַ
א ֹומר : ה ּוא  כו)וכן ּברית "(ויקרא נקם  נֹוקמת  "חרב  ְְְִֵֵֶֶֶֶַ

.(מכילתא)
        ©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−

 «
ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ

ֿ ׁשּכן? ּכל  לא  יֹומים  על  ּפט ּור , ה ּוא  אחד  יֹום  ִֵֶֶַַַָָָֹעל 
לעת  מעת  זה  – זה ? ואי ּכיֹומים , ׁשה ּוא  יֹום  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָא ּלא 

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשה ּכה ּו אחר  הא  …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
ח ּיב  ׁשּמת , קדם  לעת  מעת  ׁשּׁשהה  ֿ ּפי ֿ על  .אף  ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

      §¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
        §¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

  ̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא), זה עם  ונת ּכּון זה  ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

הא ּׁשה  את  וה ּכה  חבר ֹו את  אין ∑eÙ‚Â.לה ּכֹות  ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמ ֹו: וה ּכאה , ּדחיפה  ל ׁשֹון א ּלא  צא)'נגיפה ' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

," רגל ּבאבן יג )ּתּגף  רגליכם ",(ירמיה יתנּגפ ּו "ּובטרם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף "(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבא ּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑א ֹות ּה ׁשמין ל ּבעל . ולד ֹות  ּדמי ל ׁשּלם  »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבדמיה  להעל ֹות  ּבּׁשּוק  לה ּמכר  רא ּויה  היתה  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה 
הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל  LBÚ∑מ ּמּנּו ממ ֹון,יג ּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ

כב )ּכמ ֹו: כסף "(דברים מאה  א ֹות ֹו L‡k."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ לה ׁשית ֿ ּדין ּבבית  ה ּבעל  ּכׁשּית ּבע ּנּו »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּכ על  ענׁש ולד ֹות ה ּמּכה ,∑Ô˙Â.עליו .ּדמי ֶַָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ
ÌÈÏÏÙa∑ ה ּדּינים ֿ ּפי .על  ƒ¿ƒƒִִַַַָ

     §¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dcÚ ˙È ‚ ÈÁÓÈ È‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ìa¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈb ÔeˆÈ È‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók Èb˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

 

     
    

  
     
      

      
     
      

      
       
      

      
 
   

     
  

    
     

      
     

       
      

     



סז               
‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבא ּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט א ֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר : ח ֹולקין ר ּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

מ ּמׁש, נפ ׁש לא  אבל  ממ ֹון, א ֹומרים  ויׁש מ ּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפ ׁש

מ ּמיתה  ּפט ּור  זה , את  והרג  זה  את  להרג  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשה ּמת ּכּון
ּבּׁשּוק  נמ ּכר  ׁשהיה  ּכמ ֹו ּדמיו ליֹור ׁשיו .ּומ ׁשּלם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

         ©¦©´©©½¦¥−©´©¥®̈©´©½̈¤−¤
 ©¬©¨«¤

ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ּדמי ל ֹו נֹותן חבר ֹו, עין ס ּמא  «ƒ«««ƒְֲִֵֵֵֵֵ
ולא  ּכּלם . וכן ּבּׁשּוק , למ ּכר  ּדמיו ׁשּפחת ּו ּכּמה  ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻעינֹו

ּבפרק  ר ּבֹותינּו ׁשּדר ׁשּו ּכמ ֹו מ ּמׁש, אבר  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנטילת 
פד )"הח ֹובל " קמא .(בבא ֵַ

       §¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
 ©¨«

‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּדּבר עכ ׁשו ועד  א ׁש, מכות  ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֶַַַָ
ּפחת  ּבּה ּבׁשאין ועכ ׁשו ּדמים , ּפחת  ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבח ּבלה 
צ ּפרניו, על  ּבׁשּפּוד  ּכוא ֹו ּכג ֹון צער , א ּלא  ְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמים 
להיֹות  ל ּטל , ר ֹוצה  ּבזה  ּכּיֹוצא  אדם  ּכּמה  ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹא ֹומדים 

ּכ ׁשּפצע ∑Úˆt.מצטער  ּדם  ה ּמֹוציאה  מ ּכה  היא  ְִֵַָ∆«ִִֶַַַָָָָ
ּׁשה ּוא : מה  לפי ה ּכל  ּבלע "ז. נפרדו"ר  ּבׂשר ֹו, ְְְִֶֶַַַַָֹאת 
למ ׁשּכב , נפל  ואם  נזק , נֹותן ּדמים , ּפחת  ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם 
ה ּוא . יתר  זה  ּומקרא  וצער . ּוב ׁשת  ור ּפּוי, ׁשבת , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנֹותן
אפ ּלּו ה ּצער  על  לח ּיב  ר ּבֹותינּו ּדר ׁשּוה ּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָּוב "הח ֹובל "
אין  יד ֹו, ּדמי ל ֹו ׁשּנֹותן ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  נזק , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמק ֹום 

יׁש יד ֹו, וקנה  ה ֹואיל  ל ֹומר : ה ּצער , מן א ֹות ֹו ְְִִִֵַַַַָָָּפֹוטרין
ל ֹו יׁש א ֹומרים : א ּלא  ּׁשּירצה , מה  ּבכל  לח ּתכ ּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו
ח ּתכ ּה וזה  ,ּכ ּכל  מצטער  ׁשאינֹו ּבסם , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָלח ּתכ ּה

וצער ֹו ּבּה∑eaÁ‰.ּבברזל  נצרר  ׁשה ּדם  מ ּכה  היא  ְְְֲִֶַ«»ְִִֶַַָָָָ
ל ׁשֹון  ּכנג ּדֹו. ה ּבׂשר  ׁשּמאדים  א ּלא  יֹוצא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

ּכמ ֹו ּבלע "ז, טק "א  יג )ח ּבּורה , חבר ּברתיו".(ירמיה "ונמר  ְְְְֲֵַַַַָָָֹֻ
ּבלע "ז, בטדור "א  חבטה , ל ׁשֹון מ ׁשק ֹופי, ְְְְְֲֵַַַַָָותר ּגּומ ֹו
ּבר ּוח . חב ּוט ֹות  ק ּדּום , ׁשקיפן קדים " "ׁשד ּופת  ְְְֲִִִֵַָָָֹוכן

עליו  נֹוק ׁש ׁשה ּדלת  ׁשם  על  ה ּמׁשק ֹוף ", "על  .וכן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

     §¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
    §¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

BcÚ ÔÈÚ יֹוצא ∑‡˙ אינֹו עברי אבל  ּכנעני, ∆≈«¿ְְֲֲִִִֵֵַָ
אצל  ׁשאמרנּו ּכמ ֹו ועין, ּכצאת ּבׁשן תצא  "לא  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

BÈÚ.העבדים " ˙Áz∑(מכילתא) ואר ּבעה ּבע ׂשרים  וכן ֲִָָ««≈ְְְְְִֵֶַָָ
אברים : אזנים ,רא ׁשי ּוׁשּתי והרגלים , ה ּידים  אצ ּבע ֹות  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  ול ּמה  הא ּמה . ּגיד  ׁשה ּוא  ה ּגוּיה  ורא ׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהחטם 

הייתי  ׁשן, נאמר  ולא  עין נאמר  ׁשאם  ועין'? ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ׁשן
ע ּמֹו, ׁשּנברא  ּכל  אף  ע ּמֹו, ׁשּנברא  עין מה  ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָא ֹומר :
נאמר  ולא  ׁשן נאמר  ואם  ע ּמֹו. נברא  לא  ׁשן ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהרי
חליפין, ל ּה ׁשּיׁש ּתינֹוק  ׁשן אפ ּלּו א ֹומר  הייתי ֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָעין,

עין  נאמר   לכ. ְֱִֶַַָ

      §¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
  ©¬©¦«

      §¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
       ¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚ ÛÏÁ ‡Ï‚ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

È˙כו B‡ dcÚ„ ‡ÈÚ ˙È ‚ ÈÁÓÈ È‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dpËÙÈ ÔÈBÁ Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dcÚ„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dpËÙÈ ÔÈBÁ Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡b ˙È ‡Bz ÁbÈ È‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡Bz Ì‚˙È ‡Ó‚˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡B˙c dÓe dÒa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

 

    
     
       

  

    
     

    
      

     
    

  
  



סח              
BL ÁbÈ ÈÎÂ∑( כד קמא ּכל (בבא ואחד  ׁשֹור  אחד  ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ

וע ֹוף , וח ּיה  ּבהוה ּבהמה  ה ּכת ּוב  ׁשּדּבר  ÏÂ‡.א ּלא  ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…
‡ÈBNa ˙‡ ÏÎ∑(כא "סק ֹול (פסחים ׁשּנאמר : מ ּמׁשמע  ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַָָ

אס ּורה  ּונבלה  נבלה , ׁשה ּוא  יֹודע  איני ה ּׁשֹור ", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל 
את  יאכל  "ולא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  א ּלא  ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה ?
אס ּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר  לאחר  ׁשחט ֹו ׁשאפ ּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשר ֹו"?,

מא)ּבאכילה . קמא ל ֹומר :(בבא ּתלמ ּוד  מ ּנין? ּבהנאה  ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפל ֹוני  יצא  לחבר ֹו: הא ֹומר  ּכאדם  נקי". ה ּׁשֹור  ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל 
מדר ׁשֹו. זה ּו ּכל ּום , ׁשל  הנאה  ּבהם  ל ֹו ואין מ ּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
ֿ ּבעליו  "וגם  ּבמ ּועד : ׁשּנאמר  לפי ּכמ ׁשמע ֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופ ׁשּוט ֹו

נקי" ה ּׁשֹור  "ּובעל  ּבּתם : ל ֹומר   הצר .יּומת ", ְִַַַַַַָָָֻ

             

    

ר ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכי וכי וכי וכי ־ ־ ־ ־ י י י י ח ח ח ח 
ה תב ר א א  ,  וע ח ה  המה  ל ואחד  ר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד 

ובפרש"י)הוה  כח. (כא, ֶַֹ
ר"י  ביא) הוה " ה תב  "ר זה  לל לפר  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹי

 עמי ה  ע ד  תנפר(ל ,ש כא. ,ש יז. דר(כב , ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ
והרמז: ר ְְֶֶַָה

מ דר  וי צא  ה בע  נגד  ה א  מארע   ל ע  מתרח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹא ר
"מקרה " זה  ואי זאת" היתה  ה ' "מאת לל נר אזי  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרגיל,

. ל ְַָחס ־ו
האד עלל נהג", מנהג  ל ע" א ר לל דר  ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא
ה א   א א  ה רא , מ ח   יעי מ ה בע  רכי  אי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלח ב 

ח "ו .  מעצמ מתנהג  ל והע , בראי ה ל  וטבע  רְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ה "הוה ",   הוה ". ה תב  "ר – ה לל א  זה  ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועל
 מעצמ זה  אי , מ י   י מ י  הרגילה  ההנהגה  על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָקאי 
 מק ה ח ה  ה ' בר ה א  ה תב ", "ר מ ח   י ־א ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹח "ו ,

.נרצ  מנהיג  בראי ה ל ְְְִִִִֶַַָָָאת

        §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
       §´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

 §©§¨−̈¨«
ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשל ׁש .(מכילתא)נגיח ֹות הרי ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚa „Úe‰Â∑( כג ּכמ ֹו:(ב ''ק  ּבעדים , התראה  ל ׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג ) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד  ‡LÈ."העד  ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמית ֹו א ּלא  לי אין יּגח ", "ּכי ׁשּנאמר : לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מ ּנין? ּובעיטה  ּדחיפה  ּבנׁשיכה , המית ֹו ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָּבנגיחה .

ל ֹומר : ÓeÈ˙."והמית "ּתלמ ּוד  ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  אדם ? ּבידי יכ ֹול  לה)ׁשמים . "מ ֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

ה ֹורג ֹו א ּתה  רציחת ֹו על  ה ּוא ", ר ֹוצח  ה ּמּכה , ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת 
ׁשֹור ֹו רציחת  על  ה ֹורג ֹו א ּתה  לג )ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ

             

    

.... .... בעליו בעליו בעליו בעליו  והוהוהוהעד עד עד עד       ל ל ל ל מ מ מ מ מל מל מל מל  ההההא א א א  נ נ נ נ ח ח ח ח  רררר  וא וא וא ְְְְִִִִואְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ
י י י י מתמתמתמת:::: וג וג וג וג ־ ־ ־ ־ עליו עליו עליו עליו  י י י י קל קל קל קל  כט)ההההרררר (כא, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ

וג י קל ה ר נאמר לה ,  רי ע ה סקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ר
ה ר" מיתת   עלי מיתת י מת, א)עליו  ב , סנהדרי). ְְְִִִַַַָָָָָ

, עלי ה מיתת י מ ה ר מיתת י  למדי  אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוק ה 
נפת? מ יני  ממ נת יני   למדי אי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי 

נפת: יני    זה  י פיטת למר  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוי
עליו   וג י קל "ה ר אחד ,  ת א ללה  ה רה  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמאחר
ממ נת  יני  רק  זה  אי ה ר על  ני היינ – ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי מת"
וג" –  עלי ה י נכלל זה  י  נפת, יני     י ־אְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נפת. יני  הוי  יר ־ וא ,( מי (ידי  י מת" ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָעליו 

זה : ה ברה   סי לה  ְְְִֵֶַָָָוי
נגיחת   עליל ה יתה  ח ב   טע אפר ה ה  היה  ,ר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

"ה ר  ואז דבעי , ר מר א   ע מ ה א  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפר
א   ע מ ה א  י מת  עלי ה וזה  ה יק ,   מ ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹי קל"
ברי ני   ה  עלי ה ודי ה ר י זה , לפי  . ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמר

. ְִִָנפרדי
ה א ,  עליל ה יתה  ח ב   טע למר נראה  י תר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אריכ א  ידא   לי הוה  , עלי  ממ ה א  ה ר יו מְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ
 די זה , לפי  ה יק .  עצמ  עלי ה  כא , עלי הְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָ
ע ה  ת א  חטא  ניה נפת, יני    נכלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻה ר

. ה י להפריד   ְְְִִֵֶֶַַַָָואי

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡b ÏBË˜ÈÂ dË ‡ÏÂ dÓa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È dÓ Û‡Â Ì‚˙È ‡Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

 

                  
       



סט               

      ¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
 £¤©−¨¨«

ÂÈÏÚ ˙LeÈ Ùk Ì‡∑,ּתל ּוי אינֹו זה  "אם " ƒ…∆«»»ִֵֶָ
זה  א ׁשר  ל ׁשֹון ּתלוה ", ּכסף  "אם  ּכמ ֹו ה ּוא  ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַוהרי

ּכפר  ֿ ּדין ּבית  עליו ׁשּיׁשית ּו ÔÈ„t.מ ׁשּפט ֹו, Ô˙Â ְִִִֵֶֶָָָָֹ¿»«ƒ¿…

BLÙ∑ עקיבא ר ּבי יׁשמעאל . ר ּבי ּדברי נּזק , ּדמי «¿ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
מ ּזיק  ּדמי כז)א ֹומר : קמא .(בבא ְִֵֵַ

       ¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

ÁbÈ ÔŒB‡∑ קטן ׁשה ּוא  ˙.ּבן B‡∑ ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ִֶ
יכ ֹול  א ּׁשה ", א ֹו איׁש "והמית  ׁשּנאמר : לפי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָקט ּנה .

ֿ בן  "א ֹו ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּגד ֹולים ? על  א ּלא  ח ּיב  ְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
ּכּגד ֹולים  ה ּקט ּנים  על  לח ּיב  וגֹו'", .(מכילתא)יּגח  ְְְְִִִֵַַַַַָ

      ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
     §¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

‰Ó‡ B‡ „ÚŒÌ‡∑ (מכילתא)ּכנענּיים.ÌÈLÏL ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ
ÔzÈ ÌÈÏ˜L∑ אלף ׁשוה  ׁשה ּוא  ּבין היא , ה ּכת ּוב  ּגזרת  ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מ ׁשקל ֹו וה ּׁשקל  ּדינר , א ּלא  ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזּוז,

ה ּיׁשר  ל ּמׁשקל  א ּונק ּיא  חצי ׁשהם  זה ּובים , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאר ּבעה 
קל ֹוני"א  .ׁשל  ְְֶָ

       §¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
    §©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וג ּלה ּו מכ ּסה  ‡B.ׁשהיה  ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
‰ÎÈ Èk∑ על ח ּיב , ה ּפתיחה  על  אם  נאמר ? ל ּמה  ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ

ּכֹורה  אחר  ּכֹורה  להביא  א ּלא  ֿ ׁשּכן? ּכל  לא  ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה ּכר ּיה 
נא)ח ּיב ׁשה ּוא  קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסה ּו אם  הא  ֶַָ¿…¿«∆ִִָָ

הר ּבים  ּבר ׁשּות  ּובח ֹופר  ה ּכת ּוב ּפט ּור , נה)ּדּבר  .(שם ְְִִִֵֶַַָָָ
BÓÁ B‡ BL∑ ׁשּבכל וח ּיה , ּבהמה  לכל  ה ּדין ה ּוא  ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

"ׁשֹור " א ֹות ֹו למדין אנּו וחמ ֹור ", "ׁשֹור  ׁשּנאמר : ְֱֲִֵֶֶַַָָמק ֹום 
," וחמ ֹור  ׁשֹור ינּוח  "למען ׁשּנאמר : מ ּׁשּבת , ְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָ"ׁשֹור "
ּבמק ֹום  נאמר  ׁשהרי ּכׁשֹור , וח ּיה  ּבהמה  ּכל  ּלה ּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה 

וח ּיה  ּבהמה  ּכל  ּכאן אף  ,"ּבהמ ּת "וכל  ּכׁשֹור .אחר  ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
אדם , ולא  "ׁשֹור " א ּלא  ו"חמ ֹור ", "ׁשֹור " נאמר : ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹולא 

ולא " נב )ּכלים חמ ֹור " קמא .(בבא ְֲִֵֹ

      ©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
 ¦«§¤«

Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין ֿ ּפי ֿ על  אף  ה ּתּקלה , ּבעל  «««ִֵֶַַַַַַָָ
ה ּכת ּוב  ע ׂשא ֹו הר ּבים , ּבר ׁשּות  ׁשע ׂשא ֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָה ּבֹור 

ּבנזקיו  להתח ּיב  ÂÈÏÚÏ.ּבעליו, ÈLÈ ÛÒk∑'' יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ
ס ּבין ואפ ּלּו ּכסף , ׁשוה  ז)לר ּבֹות  ּדכתיב (שם (והא  . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ

הע ּדית , מן ׁשה ּנּזקין ר ׁש"י וכתב  ׂשדה ּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב 
ּבריּה ה ּונא  רב  ק ּמא , ּדבבא  ק ּמא  ּדפרק  ּבּגמרא  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ 

מ ּטלטלי  אבל  קרקע , לג ּבֹות  ּבא  אם  ּדזה ּו יה ֹוׁשע , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב 
מזּדּבן  הכא , מזּדּבן לא  ּדאי ה ּוא , מיטב  מילי ּכל  –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא ) ˙n‰Â∑(ז ב ''ק  את ל ּנּזק ,(מכילתא. ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִֶַָָ
עליה  ה ּמּזיק  ל ֹו ּומ ׁשּלם  ּבדמים , ונֹוטל ּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָה ּנבלה 

נזק ֹו .ּתׁשל ּומי ְְִֵַ

dLÙל  Ô˜et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï˙לא  B‡ ‡Bz ÁbÈ Ï‡NÈ Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡Bz ÁbÈ ‡cÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚˙È ‡B˙Â dBaÏ ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚לג  ‰ÎÈ È‡ B‡ Bb b ÁzÙÈ È‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡ÓÁ B‡ ‡Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

È‰BÓÏלד  È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ ÈÓ»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈
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ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבג ּופ ֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף , ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם , נגיפה  ּבכלל  ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכ ֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מ ּכה  ל ׁשֹון א ּלא  נגיפה  ׁשל ׁשֹור ∑LÈ‡ŒBL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש BM‰ ˙‡ eÎÓe∑ה ּכ מד ּבר ,ּבׁשוים  ת ּוב  ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים , ׁשוה  ׁשֹור  ׁשהמית  מאתים  ׁשוה  ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור 
ּכׁשּנֹוטל  מעט , ׁשוה  ׁשהיא  ּבין הר ּבה , ׁשוה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשה ּנבלה 
ה ּמת , וחצי החי חצי וזה  ה ּמת , וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה 
ה ּמיתה . ׁשה ּזיקה  נזק  חצי מפסיד  אחד  ּכל  ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא ,
א ּתה  ה ּׁשוין ׁשּמן נזק , חצי מ ׁשּלם  ׁשה ּתם  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
לא  נזק , חצי ל ׁשּלם  ה ּתם  ּדין ּכי ׁשוין, ל ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמד 
ּבדמיהן  ׁשוין ּבׁשאינן אף  יכ ֹול  א ֹו יֹותר . ולא  ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפח ֹות 
אם  ׁשניהם "? את  "וחצ ּו ה ּכת ּוב  אמר  ח ּיים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהן
ּכׁשה ּנבלה  הר ּבה  מ ׂשּתּכר  ׁשה ּמּזיק  ּפעמים  ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר ּת
ה ּמּזיק , ׁשֹור  מ ּדמי יֹותר  הר ּבה  לנכרים  ליּמכר  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשוה 
א ֹו נׂשּכר , ה ּמּזיק  ׁשּיהא  ה ּכת ּוב  ׁשּיאמר  אפ ׁשר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואי

ׁשלם , נזק  מ ּדמי יֹותר  הר ּבה  נֹוטל  ׁשה ּנּזק  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפעמים 
ׁשֹור  ּדמי מ ּכל  יֹותר  ׁשוין ה ּמּזיק  ׁשֹור  ּדמי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשחצי
על  מ ּמּועד . חמ ּור  ּתם  הרי ּכן, אמר ּת ואם  ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָה ּנּזק .
ׁשה ּתם   ול ּמד ּבׁשוין, א ּלא  ה ּכת ּוב  ּדּבר  לא  , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרח
ׁשוין, ל ׁשאינן ּתלמד  ה ּׁשוין ּומן נזק , חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמ ׁשּלם 
ּומה  ה ּנבלה , את  ל ֹו ׁשמין נזק ֹו, חצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשה ּמׁשּתּלם 
. וה ֹול ה ּפחת  חצי נֹוטל  ה ּמיתה , ּבׁשביל  ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּׁשּפחת ּו
"יׁשּלם  אמר : ולא  ה ּזה , ּבּלׁשֹון ה ּכת ּוב  אמר  ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹול ּמה 
ואם  מ ּגּופ ֹו, א ּלא  מ ׁשּלם  ה ּתם  ׁשאין לל ּמד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחציֹו"?
ואם  ה ּנבלה , א ּלא  נֹוטל  ה ּנּזק  אין ּכ ֿ אחר  ּומת  ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנגח 
מנה  ׁשוה  ׁשֹור  א ֹו יפסיד . נזק ֹו, לחצי מ ּגעת  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאינּה
את  א ּלא  נֹוטל  אינֹו זּוז, מא ֹות  חמ ׁש ׁשוה  ׁשֹור  ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנגח 
מן  ל ׁשּלם  ּבעליו את  לח ּיב  ה ּתם  נתח ּיב  ׁשּלא  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה ּׁשֹור ,

כו)העל ּיה  קמא .(בבא ֲִָָ

         ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
       ¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

 ¦«§¤«
Ú„B B‡∑ ׁשֹור ּכי נֹודע  א ּלא  ּתם , היה  לא  א ֹו «ִֶַָָָָֹ

נגיח ֹות  ׁשל ׁש הרי ׁשל ׁשם , ּומ ּתמ ֹול  ה ּיֹום  ה ּוא  .נּגח  ְְְֲִִִֵַַָָֹֹ
BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק  ˙n‰Â∑ «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆

נזק ֹו ּכל  נּזק  ׁשּיׁשּתּלם  עד  ה ּמּזיק  יׁשלים  ועליו .ל ּנּזק , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

      ¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
      £¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

©¤«
'B‚Â ˜ ‰MÓÁ∑:זּכאי ּבן יֹוחנן ר ּבי אמר  ¬ƒ»»»¿ִֶַַַַָָָ

ה ּמק  ׁשה ֹול חס  ׁשֹור , ּבר ּיֹות : ׁשל  ּכב ֹודן על  ֹום  ְְִֵֶֶַַָָָ
ּכתפ ֹו, על  לנֹוׂשא ֹו ה ּגּנב  ב ֹו נת ּבּזה  ולא  ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּברגליו,
מ ׁשּלם  ּכתפ ֹו, על  ׁשּנֹוׂשא ֹו ׂשה , חמ ׁשה . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמ ׁשּלם 
ּבא  מאיר : ר ּבי אמר  ּבֹו. ונת ּבּזה  ה ֹואיל  ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹאר ּבעה ,

ּגד ֹולה  ּכּמה  ׁשּבּטל ֹוּוראה  ׁשֹור , מלאכה : ׁשל  ּכח ּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
מ ּמלאכ ּתֹו,מ ּמלאכ ּתֹו ּבּטל ֹו ׁשּלא  ׂשה , חמ ׁשה . , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

‰O‰.אר ּבעה  ˙Áz BM‰ ˙Áz∑(סז קמא ׁשנאן (בבא ְַָָ««««««∆ְָָ
ל ֹומר  וחמ ׁשה ה ּכת ּוב , אר ּבעה  ּתׁשל ּומי מ ּדת  ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבלבד  וׂשה  ב ׁשֹור  א ּלא  .נֹוהגת  ְְְִֶֶֶֶַָ

dÁcלה  ‡Bz ˙È ‚c Bz ÛBbÈ È‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו ‡e‰ Áb B˙ È‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL dÓ dË ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡Bz ÛÏÁ ‡Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז dpÒkÈÂ n‡ B‡ Bz b e‚È È‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈB˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»
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˙zÁnaÌ‡∑( סב ח ֹותר (סנהדרין ה ּבית ּכׁשהיה  .את  ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ
ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡∑.מע ּקר ֹו ּכמת  ה ּוא  הרי רציחה , זֹו אין ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ

וזה  להרג ֹו, ה ׁשּכם   להרג ּבא  אם  ּתֹורה :  ל ּמדת ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכאן

עצמ ֹו מעמיד  אדם  ׁשאין ה ּוא  יֹודע  ׁשהרי ּבא ,  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהרג
על ֿ , לפיכ וׁשֹותק . ּבפניו ממ ֹונֹו ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָור ֹואה 
יהרג ּנּו ּכנג ּדֹו, ה ּממ ֹון ּבעל  יעמד  ׁשאם  ּבא , ֿ ּכן .מנת  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

      ¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
   ¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰ÁÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין אין (מכילתא ƒ»¿»«∆∆»»ֵ
ה ּדבר   ל ּבר ּור  אם  מ ׁשל : ּכמין א ּלא  ל ֹוזה  ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכ ּבע ֹולם , ׁשל ֹום  ׁשה ּוא  ה ּזה  ּכּׁשמ ׁש ,ע ּמ ְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשל ֹום 
ה ּממ ֹון  ּבעל  יעמד  אפ ּלּו להרג  ּבא  ׁשאינֹו  ל ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּפׁשּוט 
ּביד ּוע  ה ּבן, ממ ֹון לגנב  הח ֹותר  אב  ּכג ֹון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּכנג ּדֹו,
נפ ׁשֹות  עסקי על  ּבא  ואינֹו ה ּבן, על  האב  .ׁשרחמי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

BÏ ÌÈÓc∑יהר ּגּנּו אם  היא  ּורציחה  ח ׁשּוב , ה ּוא  ּכחי »ƒְְְִִִֶַַַָָ

ה ּבית  ÌlLÈ.ּבעל  ÌlL∑ ממ ֹון ואינֹוה ּגּנב , ׁשּגנב  ִַַַַ«≈¿«≈ְֵֶַַַָָָ
דסהדיא  עינא  אם  ׁשּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  מיתה . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָח ּיב 
ׁשאם  ל ֹומר  אחרת , ׁשיטה  ל ֹו לקח  על ֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת 
ּבעל  ּוכ ׁשּבא  ה ּבית , ּבעל  ׁשּבא  קדם  עדים  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצא ּוה ּו
ח ּיב  ל ֹו, ּדמים  יהרגה ּו, ׁשּלא  ּבֹו התר ּו נג ּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹה ּבית 
ה ּגּנב  אין ל ֹו, ר ֹואים  ׁשּיׁש ׁשמאחר  הרג ֹו, אם  ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
ה ּממ ֹון  ּבעל  את  יהרג  ולא  נפ ׁשֹות , עסקי על  ּבא  .ה ּזה  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

     ¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦©£²
    ©¤−©¦®§©−¦§©¥«

B„È ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ טבח ׁשּלא  ּבר ׁשּות ֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú.ולא  BMÓ∑ ּתׁשל ּומי ּבכלל  ּדבר  ּכל  ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

ח ּיים , ר ּוח  ּבֹו ׁשאין ּבין ח ּיים , ר ּוח  ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל ,
על  ׂשלמה  על  ׂשה  "על  אחר : ּבמק ֹום  נאמר  ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעה ּו" ׁשנים  יׁשּלם  וג ֹו' אבדה  ÌÈL.ּכל  ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי א ֹו ח ּיים , א ּלא  מתים , ל ֹו יׁשּלם  ולא  ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.ח ּיים  ִַ

     

     ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
      ¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

 §©¥«
ÚÈ Èk∑‰ÈÚa ˙‡.Úe., ּבהמה ל ׁשֹון ּכּלם  ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו ÚÈ.ּכמ ֹו: Èk∑ ּבהמ ֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מ ּׁשּתי  ּבאחת  א ֹות ֹו ויּזיק  חבר ֹו ׁשל  וכרם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה 

ּבבע ּור . א ֹו ּבעירה , את  ּבׁשּלּוח  א ֹו ּופר ׁשּואלה : ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡pb ÁkzLÈ ‡zzÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓג  ‡zb d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈz „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c n‡ „Ú ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ ÌÎ B‡ Ï˜Á b ÏÈÎ‡È È‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ÙL ÔÁ‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ dÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓk ÙLe¿««¿≈¿«≈

 

   
     

     
    
    
    

       
    

     

       
      

        
      
      
     
       
     
      

      
   

    
     

      
      

  
    

        



עב              
"ּובער ", רגל . ּכף   מדר נזקי ה ּוא  "וׁשּלח ", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַר ּבֹותינּו:

ּומבערת  הא ֹוכלת  ה ּׁשן נזקי ג )ה ּוא  קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈
Á‡∑ אחר ּבׂשדה איׁש ÌlLÈ.ׁשל  e‰„N ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈

נזק ֹו, ּדמי קרקע  ל ֹו ל ׁשּלם  ּבא  ואם  ה ּנזק , את  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשמין

יּתן  סלע , נזק ֹו היה  אם  ׂשד ֹותיו: מ ּמיטב  ל ֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָיׁשּלם 
ׁשה ּנּזקין  ה ּכת ּוב ,  ל ּמד ל ֹו. ׁשּיׁש מע ּדית  סלע  ׁשוה  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָל ֹו

ּבע ּדית  להם  ז)ׁשמין .(ב ''ק  ְִִִֶָָ

      ¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
      ©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

 ©§¥¨«
L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמ ּהאפ ּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע "ז  LÈ„b.קרדונ"ש  ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה  ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
ל ּקרקע  ה ּמח ּברת  לקמה  א ֹו לגדיׁש, ׁשה ּגיעה  .עד  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑א ֹות ּה לניר  וצרי ניר ֹו, את  ׁשּלחכה  «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

ׁשנּיה  ‰Ún.ּפעם  ÌlLÈ ÌlL∑ ּפי ֿ ֿ על  אף  ְִַַָ«≈¿«≈««¿ƒִַַ
ֿ ידי  על  מעצמ ּה יצאה  והיא  ׁשּלֹו ּבת ֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהדליק 
את  ׁשמר  ׁשּלא  לפי ל ׁשּלם , ח ּיב  ׁשּמצאה , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹק ֹוצים 

ות ּזיק  ּתצא  ׁשּלא  .ּגחל ּתֹו ְְִֵֵֶַַַֹ

       ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
     ¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

LÈ‡‰ ˙ÈaÓ p‚Â∑ ּדבריו לפי.b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑ ל ּבעלים ׁשנים  ה ּגּנב  סג )יׁשּלם  קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

     ¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
     ̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה ה ּזה , ה ּׁשֹומר  ה ּבית ּובא  ּבעל  ול ּׁשבע ∑˜Â.ּוא  זה  עם  לד ּון ה ּדּינין, אל  ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו יד ֹו ׁשלח  ׁשּלא  .ל ֹו ְֶֶַָָֹ

   ©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
     ©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
      ©¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

   §©¥¬§©−¦§¥¥«
ÚLtŒcŒÏkŒÏÚ∑,ּבׁשב ּועת ֹו ׁשקרן ׁשּיּמצא  «»¿«∆«ְְִִֵֶַָָָ

אלהים  ויר ׁשיע ּוה ּו ּגנב ֹו, עצמ ֹו ׁשה ּוא  עדים  ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיעיד ּו
העדים  ֿ ּפי e‰ÚÏ.על  ÌÈL ÌlLÈ∑ ה ּכת ּוב  ל ּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְִֶַָ

ׁשה ּוא  ונמצא  הימ ּנּו, נגנב  ל ֹומר  ּבפ ּקד ֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשה ּטֹוען

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈek ÁkLÈÂ e ˜tz˙ È‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏו ÔÈÓ B‡ ÛÒk dÁÏ b ÔzÈ È‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡b ˙ÈaÓ Ôepb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈz „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„È˙‡ז ÈÓ ˜˙ÈÂ ‡pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:dÁ dÏ ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ÓÁ ÏÚ Bz ÏÚ BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È‡ ÓÈÈ Èc ‡z„‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂz ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:dÁÏ ÔÈz „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic ÔeiÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

 

     
    
       

     
    

     

       

      
      

    
      

      
     
    

   
     

   
      

     
      

    
    

   
    

       

     
     



עג               
ּבזמן  ואימתי? ּכפל . ּתׁשל ּומי מ ׁשּלם  ּגנב ֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעצמ ֹו
ר ּבֹותינּו ּדר ׁשּו ׁשּכ עדים , ּבא ּו ּכ ֿ ואחר  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשּבע 
האלהים ". אל  ה ּבית  ּבעל  "ונקרב  ֿ לברכה : ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָֹזכר ֹונם 
א ֹו ל ׁשב ּועה , א ֹומר  א ּתה  היא . ׁשב ּועה  זֹו, ְְְִִִֵַָָָָקריבה 
נגנבה , ל ֹומר  וכפר  ל ּדין ׁשּבא  ׁשּכיון ל ּדין, א ּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
נאמר  ּביד ֹו? ׁשה ּוא  עדים  ּבא ּו אם  ּבכפל  יתח ּיב  ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ ּיד 
"ׁשב ּועת  יד , ׁשליח ּות  למ ּטה  ונאמר  יד , ׁשליח ּות  ְְְְְֱִִֶַַַָָָָּכאן
ּלה ּלן  מה  יד ֹו", ׁשלח  ֿ לא  אם  ׁשניהם  ּבין ּתהיה  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה '

ׁשב ּועה  ּכאן אף  Ê‰.ׁשב ּועה , ‡e‰ŒÈk Ó‡È L‡∑ ְְַָָָ¬∆…«ƒ∆

ׁשּנׁשּבע ּת זה  ה ּוא  ּכי העד  יאמר  א ׁשר  ּפׁשּוט ֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלפי
ׁשניהם , ּדבר  יבא  ה ּדּינין עד  . אצל ה ּוא  הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו,
ויר ׁשיע ּוה ּו הם  ּכׁשרים  ואם  העד ּות . את  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָויחקר ּו
העדים  את  יר ׁשיע ּו ואם  ׁשנים , יׁשּלם  זה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָל ׁשֹומר 
ור ּבֹותינּו ל ּׁשֹומר . ׁשנים  הם  יׁשּלמ ּו זֹוממין, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשּנמצא ּו
ׁשאין  לל ּמד  זה ": ה ּוא  "ּכי ּדר ׁשּו ֿ לברכה  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָזכר ֹונם 
ּבמקצת , ה ֹודה  ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  ׁשב ּועה , א ֹות ֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָמח ּיבין

מ ּמּני נגנב  וה ּמֹותר   ל ח ּיב  אני  וכ ּכ (ב ''ק ל ֹומר : ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
.קו)

         

זהזהזהזה ההההא א א א  י י י י  יאמריאמריאמריאמר ח)א א א א רררר (כב , ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
מקצת  ה דה  ־ א ־א א ב עה  ת א מחיבי אי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָללד 

(רש"י)

ה א : רחנת, מקצת' 'מ דה  ְְְְִִִֶַָָעני
ת מה ל למר כ י לא  חטא , נכ ל  אד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעה 
נארה  והיא  חטאה  לא  ה מה   עצ הרי  חטא , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹק ע 

החטא . עת   ה ' ת דבקְְְִִֵֵַַַַָ
רק  מלא  זה  ח  למר כ י לא  ה מה , ח ת מ ד   ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
רז"ל  כמאמר טב , רי י   י יה די  כל הרי  , ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָחטאי

יט) עירובי)." רימ מצת  מלאי י ראל עי  אפיל"ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ

' יהיה    אחד  ח  אפיל  א  ה די  כ י לא  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻולכ
ַרע '.

ולמסר  הח טא  את להפליל ותבע  מקטרג הרע  יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכא ר
מקצת': 'מ דה  טענת נג  האד עט ,תלר  ת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻא

לבד . 'מקצת' א א  זה  אי . חטא וכחי  מה תי  ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא 
'מקצת'   חטא  אד ב עה ". ח ב   מקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מ דה 
י תר  י ל א  ח , לתספת ה א  זק ק  ה צר, לרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס 
בע ,  מ ב עה   ת א  יעי  זה ה צר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלרת
להחזיק  וי כל י תר, י ל א   מיחדי ח ת ל  תניְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹֹֻנ

ֲַָמעמד .

         

לרעהלרעהלרעהלרעה  ני ני ני ני      י י י י יבא יבא יבא יבא ............  האלקי האלקי האלקי האלקי ח)עד עד עד עד  (כב , ֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ה א   הרא י ה על וקאי  ,י ה יר  " האלקי"ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ה א  ר, ה יק   אחריו  ב רת .נר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמ ה 

ר. כל מ ה ' ְְְְִֶֶַַָָֹה 'אתטתא 
אל  יל  יע ה ? מה  , חטא לת  מב חטא   ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאד

ח  ל  וי לתבה  ר ה את  רה י וה א  ר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹה יק 
בחינת   רא את יעבד  על־ידי ־זה  למה . תבה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחזר
 " לרעה  ני   י" ה תב  אמר  זה לתה .  פליְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ה "ה  זה  " יתרו )"רעה פרשת ריש .(שמות־רבה  ֵֵֶַָָ

             

לרעהלרעהלרעהלרעה  ני ני ני ני      ח)י י י י "לרעה ".(כב ,  סי מ מ ע  לאל,  י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַֹ
החפ ע  מר מד ר זה  ס ק  ה ה  ל מר,  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוי
למי ל הח ב  יו מ . יד ה א  והתרר , מ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגנב 

ב עת  ה מר, ע  וקא  ה א  ב ' טענת עט' ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָפל
לפקיד לכא רה   אינ ,  ק ל  אד י חטא  ה א  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָקר

 ני   י י ־כ־על־ א לפר ה תב  הצר  לרעה לרעה לרעה לרעה. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

     ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
      §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

Ÿ¤«
BLŒB‡ BÓÁ e‰ÚŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב ''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

ּפטר צד )  לפיכ ח ּנם , ּבׁשֹומר  נאמרה  רא ׁשֹונה  ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָּפר ׁשה 
אם  האיׁש, מ ּבית  "וג ּנב  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּגנבה , את  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למד ּת, ל ׁשב ּועה . ה ּבית ", ּבעל  ונקרב  ה ּגּנב  יּמצא  ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא 

‡Bט  B˙ B‡ ÓÁ dÁÏ b ÔzÈ È‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ z‡ B‡ ˙ÈÓe hÓÏ ‡ÈÚa ÏÎÂ n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ ÈzL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

 

     
 

   
     

    

    
     

      

     
    

     
    
   

  



עד              
ּבׁשֹומר  אמ ּורה  זֹו ּופר ׁשה  זֹו. ּבׁשב ּועה  עצמ ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר 

ׁש ּכמ ֹו נגנבה , אם  ּפט ּור  אינֹו  לפיכ ּכת ּוב :ׂשכר , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמ ֹו: האנס , על  אבל  יׁשּלם ", מע ּמֹו יּגנב  ֿ ּגנב  ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אם 

ֿ ידי  על  ּבחזקה  נׁשּבה  א ֹו נׁשּבר , א ֹו מעצמ ֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת 
‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד  ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

       §ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
     ¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

‰È‰z '‰ ˙ÚL∑,ּכדבריו ה ּוא , ׁשּכן יּׁשבע  ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמ ֹו, ּבּה לה ׁשּתּמׁש יד  ּבּה ׁשלח  לא  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוה ּוא 

ח ּיב  נאנסה , ּכ ֿ ואחר  יד  ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין ׁשלח  ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ ה ּׁשב ּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכל ּום ה ּׁשֹומר  .ל ֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

    §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

       ¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

ÛhÈ ÛËŒÌ‡∑ רעה ח ּיה  ֿ ידי e‰‡È.על  ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופט ּור יביא  ּבאנס , ‰Ùh‰.ׁשּנטרפה  ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ א ּלא יׁשּלם , לא  טרפה  א ֹומר  אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה  ויׁש מ ׁשּלם  ׁשה ּוא  טרפה  יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ה ּטרפה ",

טרפת  מ ׁשּלם . ּונמ ּיה , וׁשּועל  חת ּול  טרפת  ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמ ׁשּלם :
לח ׁש ּומי מ ׁשּלם . אינֹו ונח ׁש, ודב  ארי, לד ּון זאב , ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה  נׁשּבה ": א ֹו נׁשּבר  א ֹו "ּומת  ּכתיב  ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
לה ּציל  יכ ֹול  ׁשאין וׁשביה  ׁשבר  אף  לה ּציל , יכ ֹול  .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

      §¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
  ¥«¦−©¥¬§©¥«

ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין ח ּיב  ׁשה ּוא  ה ּׁשֹואל , על   ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא  ÂÈÏÚa∑אינֹו ׁשֹור  ׁשל  ּבעליו אם  ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֵֶָָ
ּבמלאכ ּתֹו ה ּׁשֹואל  צד )עם  .(ב ''מ ְְִִֵַַ

      ¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
 ¦§¨«

BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑, מלאכה ּבא ֹות ּה ׁשה ּוא  ּבין ƒ¿»»ƒְְֵֶָָָ
ׁשאלה , ּבׁשעת  ע ּמֹו היה  אחרת : ּבמלאכה  ׁשה ּוא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

ּומיתה  ׁשבירה  ּבׁשעת  ע ּמֹו להיֹות  צרי שם)אינֹו .(ב ''מ ְְְִִִִִִֵַָָָ
‡e‰ ÈÎNŒÌ‡∑ ה ּׁשֹור ׂשכ ּור ,אם  א ּלא  ׁשא ּול , אינֹו ƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה , ולא  ה ּזה  ה ּׂשֹוכר  ליד  ּבׂשכר ֹו ּכל ּבא  ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ל ֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכר ֹו ֿ ידי על  ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָהנאה 
ּדינֹו, מה  ּפר ׁש ולא  ּבאנסין. להתח ּיב  ׁשֹואל  ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַָָֹמ ׁשּפט 
ּבֹו נחלק ּו  לפיכ ׂשכר . ּכׁשֹומר  א ֹו ח ּנם , ּכׁשֹומר  ְְְְְִִִֵֵֶָָָָאם 
א ֹומר  מאיר  ר ּבי מ ׁשּלם ? ּכיצד  ׂשֹוכר  יׂשראל , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָחכמי

ׂשכר  ּכׁשֹומר  א ֹומר  יה ּודה  ר ּבי ח ּנם , .ּכׁשֹומר  ְְְִִֵֵֵַָָָָ

     §¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
    ¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

‰zÙÈŒÈÎÂ∑,ל ֹו ׁשּׁשֹומעת  עד  ל ּבּה על  מד ּבר  ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ּכפ ּתּוי  אר ּמי, ּבל ׁשֹון ׁשּדּול  יׁשּדל . וארי ּתרג ּומ ֹו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי  p‰ÓÈ‰.ּבל ׁשֹון ‰Ó∑ל ּה מהר ,יפסק  ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
ל ּה ׁשּכֹותב  לא ׁשּתֹו, איׁש ויּׂשא ּנה ּכמ ׁשּפט  .ּכת ּבה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

      ¦¨¥§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
  §−Ÿ©©§«Ÿ

˙Ïe˙a‰ ‰Ók∑ ּכסף חמ ׁשים  קצ ּוב  ׁשה ּוא  ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ׁשּנאמר : ּבאנס , ע ּמּה וׁשֹוכב  ה ּבת ּולה  את  ה ּתֹופס  ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל 

כב ) ה ּנערה (דברים לאבי ע ּמּה ה ּׁשֹוכב  האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן
ּכסף " .חמ ּׁשים  ֲִִֶָ

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂz ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ dÁ dÏ ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ dÓ»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ b˙È ‡b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰BÓÏ¿»ƒ

È˙c‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ zÈ ‡z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ zÈÂ dÁ ÔÓ b Ï‡LÈ È‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ dÓ»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ dÓ Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò‡Ó‡טו ‡Ïc ‡zÏ˙a b ÏcLÈ È‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז dzÓÏ ‡‰e‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»



עה               

  §©¥−̈¬Ÿ§©¤«
‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ֿ ּדין,(סנהדרין ּבבית  ּתּומת  נקב ֹות ,א ּלא  ואחד  זכרים  ה ּכת ּוב ואחד  ׁשּדּבר  א ּלא  ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכ ּׁשפ ֹות  מצ ּויֹות  ׁשה ּנׁשים  .ּבהוה , ְְְִֶֶַַַָֹ

    ̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ÎLŒÏk∑" ּבם "ּדמיהם  ׁשּכת ּוב : ּכנר ּבעת , ר ֹובע  .ּבסקילה , »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

     Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נק ּוד היה  א ּלּו ּכֹוכבים , לעב ֹודת  »¡…ƒֲִִַַָָָָ
ולכ ּתב  לפר ׁש צרי היה  ּבצירי) (ה ּלמ "ד  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים 
לפר ׁש צרי אין לאלהים , ׁשאמר  עכ ׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים ",
ּברא ׁש המ ׁשּמׁשֹות  וה "א  ּובי"ת  למ "ד  ׁשּכל  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים ",
לעיר , למד ּבר , , למל ּכג ֹון ּבחטף , נק ּודה  אם  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָה ּתבה ,
עיר , לאיזה  מד ּבר , לאיזה  , מל לאיזה  לפר ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה , לפר ׁש צרי ּבחיר "ק , ולרגלים  למלכים  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמ ׁשמע , מלכים  ּכל  – מפר ׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם 
ּכׁשהיא  אבל  קד ׁש. אפ ּלּו ּבמ ׁשמע , אלהים  ּכל  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ , (ּפּתח  לעיר , ל ּמד ּבר , , ל ּמל ּכמ ֹו: ּפּתח , ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנק ּודה 
ּכמ ֹו אחר ,  ּבדר ל ֹומר  יׁש וגם  זה , ּבענין אחד  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
 מל ּבאיזה  נֹודע  ּבֹו) יע ּוין ר ׁש"י, ּבדק ּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכת ּוב 
לאלהים , וכן מד ּבר . עיר  ּבאיזה  נֹודע  לעיר , וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמד ּבר .
ּבֹו: ּכּיֹוצא  אחר , ּבמק ֹום  עליהם  ׁשהזהר ּתם  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלא ֹותם 

פו) הצר (תהלים ּפר ׁש, ׁשּלא  לפי באלהים ", ּכמ ֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם ",∑ÌÁÈ.לינּקד  נאמר  ול ּמה  יּומת . ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר : ּבמק ֹום  מיתה  ּבֹו נאמרה  ּכבר  יז)והלא  (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  הא ּׁשה  את  א ֹו הה ּוא , האיׁש את  ְִִִֵֶֶַַָָָָ"וה ֹוצאת 
ח ּיב  עב ֹודה  איזֹו על  ּפר ׁש ׁשּלא  לפי א ּלא  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוג ֹו'"?
ּופר ׁש ּבא  ּבמיתה , עב ֹוד ֹות  ּכל  ּתאמר  ׁשּלא  ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה ,
ּזביחה , מה  : ל ל ֹומר  יחרם ", לאלהים  "זֹובח  ּכאן  ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מר ּבה  אני אף  ל ּׁשמים , ּבפנים  ה ּנע ׂשית  ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעב ֹודה 
עליהם  וח ּיבין ּבפנים  עב ֹוד ֹות  ׁשהם  ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ּמקטיר 
ּבין  , ּבכ לעבד ּה ׁשּדר ּכּה ּבין ּכֹוכבים , עב ֹודת  ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל 

. ּבכ לעבד ּה ּדר ּכּה ּכג ֹון:ׁשאין עב ֹוד ֹות , ׁשאר  אבל  ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמנּׁשק  והמג ּפף  והמר ּבץ  ּבמיתה ,-המכ ּבד  אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .א ּלא  ְְֶַָָָ

      §¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
¦§¨«¦

‰B˙Œ‡Ï ‚Â∑ ּדברים בלע "ז)א ֹונאת  (קונטרליאר"ר  ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמ ֹו: ּבׂשרם "(ישעיה את  מ ֹוני את  ÏÂ‡."והאכל ּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממ ֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת  ÌÈ‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
 לה ֹונֹות יכ ֹול  ה ּוא  אף  א ּתה ה ֹונית ֹו, "אף  : ל ול ֹומר  ְְְְֵַַַַָָ

ל ׁשֹון  ּכל  . לחבר ּתאמר  אל  ,ׁשּב מ ּום  ּבאת ". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמ ּגרים 
ּבא  א ּלא  מדינה , ּבא ֹות ּה נֹולד  ׁשּלא  אדם  ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ"ּגר ",

ׁשם  לג ּור  אחרת  .מ ּמדינה  ְִִֶֶַָָָ

˙ÈÁ:יז ‡Ï ‡LÁ»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡ÈÚa ÌÚ ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈi„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

 

  
    

      
      

 
     

   
  

      
  

     

      
      

    
     
     
      

       
    
     

   
     

      
    
    

    
       

      
    

     
     
     

     



עו              

   ̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑, ּכח ּתׁשּוׁשי ׁשהם  לפי ּבהוה , ה ּכת ּוב  ׁשּדּבר  א ּלא  אדם , לכל  ה ּדין ה ּוא  »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לע ּנֹותם  מצ ּוי .ודבר  ְְַָָָָ

      ¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
  ̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ ּגּזם קצר , מקרא  זה  הרי ƒ«≈¿«≈…ְֲִֵֶַָָָָ
זה ּו וג ֹו', נׁשיכם  והיּו ּדכתיב  (והא  ענׁשֹו ּפר ׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹולא 

ּב"א  אבל  יצעק ", ֿ צעק  ּפר ׁש,"אם  לא  יצעק ", לא  ם  ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ
ּכמ ֹו להבין) ד )וקל  ּגּזם (בראשית קין", ה ֹורג  ּכל  "לכן ְְְִִֵֵַַַָָָָ

את ֹו", תע ּנה  ֿ ע ּנה  "אם  ּכאן: אף  ענׁשֹו, ּפר ׁש ְְְִֵֵֵַַַַָָֹֹולא 
"ּכי  ל ּמה ? ,ׁשּל את  ל ּטל   ס ֹופ ּכל ֹומר : ּגּזּום , ְְְְִִִֶֶַָָֹל ׁשֹון

וג ֹו'" אלי יצעק  ֿ צעק  .אם  ְְִִֵַַָֹ

      §¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
   ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑: ׁשּנאמר מ ּמׁשמע  ¿»¿≈∆«¿»ְֱִֶֶַַַ
ּובניכם  אלמנֹות  ׁשּנׁשיכם  יֹודע  איני אתכם ", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"והרג ּתי
ה ּנׁשים  ׁשּיהיּו אחרת : קללה  זֹו הרי א ּלא  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָית ֹומים ?
למיתת  עדים  יהיּו ׁשּלא  חיֹות , ּכאלמנֹות  ְְְְְִִִֵֶַַָָֹצר ּור ֹות 

יהיּו וה ּבנים  לה ּנׂשא , אס ּור ֹות  ותהיינה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעליהן,
אביהם , לנכסי לירד  ֿ ּדין ּבית  יּניח ּום  ׁשּלא  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹית ֹומים ,

נׁשּבּו אם  מת ּו, אם  יֹודעים  ׁשאין .לפי ְְְִִִִִֵֵֶ

    ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
     Ÿ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑: א ֹומר יׁשמעאל  ר ּבי  ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְִִֵֵַָ
וזה  מ ׁשל ׁש, ח ּוץ  ר ׁשּות , ׁשּבּתֹורה  ו'אם ' 'אם ' ְְְִִִֶֶַָָָֹּכל 

מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד  ק ֹודם .(ב ''מ ע ּמי ונכרי, ע ּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְִִִֵַַָ
אחרת , עיר  וענּיי  עיר ענּיי ק ֹודם . עני וע ׁשיר , ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעני
ּתלוה , ֿ ּכסף  אם  מ ׁשמע ֹו: וזה  ק ֹודמין.  עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָענּיי
מע ּמי? ּולאיזה  ּכֹוכבים , לע ֹובד  קדם  ּתלוה ּו ֿ ע ּמי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאת 
אחר : (ּדבר  .ׁשע ּמ לא ֹות ֹו עני? ּולאיזה  העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת 
ׁשה ּוא  ּבהלואה , ּבּזיֹון מנהג  ּבֹו ּתנהג  ׁשּלא  העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת 

CnÚ.ע ּמי  ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכא ּלּו  ּבעצמ מס ּתּכל  הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.א ּתה  BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתת ּבע ּנּו לא  ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה  ּתהי אל  ל ֹו, ׁשאין יֹודע  א ּתה  אם  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה .
ּכל ֹומר : הלוית ֹו, לא  ּכא ּלּו א ּלא  הלוית ֹו, לא ּכא ּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימה ּו נח ׁש, ּכנׁשיכת  ׁשה ּוא  ר ּבית , ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ
ה ּוא  ּופתאם  מר ּגיׁש, ואינֹו ּברגל ֹו קט ּנה  ְְְְְְִִֵַַַַָָֹח ּבּורה 
מר ּגיׁש אינֹו ר ּבית : ּכ קדקד ֹו. עד  ונֹופח  ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצ ּבץ 
הר ּבה  ממ ֹון ּומח ּסר ֹו ע ֹולה  ׁשהר ּבית  עד  נּכר , .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï˜Èכב  Ï˜Ó Ì‡ È‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

aÁa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈe ÔÈÏÓ‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈLk dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

 

    
     
     


 

     
     

  
    

     

        
   
     
     
    

 
     

     

    
   

     
    

    
    

     
   

  



עז               
          

איתא  ה ה  זה , והעני מי רת. ע י " "את יב ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלכא רה 
לוה ,  ס  א ה "ה  אמר ע י ", "את פיר דרְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
 ע י  תב   מ ה א  'ע י ' פיר (חיריק ), ע י  ְְְִִִִִִִִֵֶֶָאת
מח ה  אמר (על־זה   י ח מק ר חינת   , י ח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָמק ר
 א ,ל בטל פל , ע ה א  (' כ  י ח ל  י  י ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָח

נברא  א  עד  תב  מה  רועל־ , ע ה א    ל־מק ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמ
א ר. נכלל הא ר היה  לבד ,  מ ה א  היה   ל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָהע
וחסד ה דקה  על־ידי  ע י ", את לוה   ס  א"  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזה

'ע י '. חינת ה א   י ח מק ר חינת  יכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַממ

     ¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
 §¦¤¬«

ÏaÁz ÏÁŒÌ‡∑ מ ׁשּכֹון אינֹו חבלה  ל ׁשֹון ּכל  ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
ּכׁשּמּגיע  ה ּלֹווה  את  ׁשּממ ׁשּכנין א ּלא  הלואה , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבׁשעת 

עד ה ּזמן  ּבחבלה   ל ּכפל  ּתח ּבל , (חבל  ּפֹורע . ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
ח ּיב  א ּתה  ּכּמה  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ּפעמים . ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה 
ּדין  ונֹותנת  ואמ ׁש אמ ׁש ּכל  אצלי ע ֹולה  נפ ׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

א ּתה  אף  . ל מחזיר ּה ואני לפני, ּומתח ּיבת  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוח ׁשּבֹון,
וה ׁשב !) טל  וה ׁשב , BÏ.טל  epÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

ה ּׁשמ ׁש, ּבא  עד  ל ֹו ּתׁשיב ּנּו ה ּיֹום  ּתחזר ּכל  ה ּׁשמ ׁש ּוכבא  ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ה ּכת ּוב  ֿ יֹום  ּובכס ּות  מחר , ׁשל  ּבקר  ׁשּיבא  עד  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹות ּטל ּנּו

ּבּלילה  ל ּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מד ּבר , ְְִֵֵֶַַַָָָ

       ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
       ¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ ט ּלית חל ּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ.זה  ‰na∑ ה ּמּצע את  .לר ּבֹות  ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

     

      ¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין ה ּׁשם , לבר ּכת  אזהרה  זֹו ּדּין הרי .לקללת  ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

       §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

E˙‡ÏÓ∑עלי ה ּמּטלת  ּכׁשּתתמ ּלא ח ֹובה  ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּורים ּת והם  להת ּבּׁשל ,  ב ּואת.EÚÓ„Â∑, ה ּתר ּומה ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬ְַָ

ּדמע  ל ׁשֹון מה ּו יֹודע  ˙‡Á.ואיני ‡Ï∑ ּתׁשּנה לא  ְְִֵֵֶַַַ…¿«≈ְֶַֹ
את  ּולהק ּדים  ה ּמק ּדם  את  לאחר  הפר ׁשתן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻסדר 

ּומע ׂשר המאחר : לב ּכּורים  ּתר ּומה  יק ּדים  ׁשּלא  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
ÈÏŒÔzz.לתר ּומה  EÈa BÎa∑ּבחמ ׁש לפ ּדֹות ֹו ְִָ¿»∆ƒ∆ƒְְִֵָ

ה ּכהן. מן אחר ?סלעים  ּבמק ֹום  עליו צ ּוה  ּכבר  והלא  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
ּבכ ֹור  מה  :" ל ׁשֹור ּתע ׂשה  "ּכן ל ֹו לסמ ֹו ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָא ּלא 

ׁשּנאמר : ּפֹודה ּו, יֹום  ׁשלשים  לאחר  יח)אדם  (במדבר ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
ּדּקה  ּבהמה  ּבכ ֹור  אף  ּתפ ּדה ", חד ׁש מ ּבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּופד ּויו

ל ּכהן  נֹותנֹו ּכ ֿ ואחר  יֹום , ׁשל ׁשים  ּבֹו .מט ּפל  ְְְְִֵֵַַַַָֹֹ

      ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
   ¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

Ú„כה  CÁ„ ‡˙eÒk q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dpÈ˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d˙Bכו ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï˜È È‡ È‰ÈÂ ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È‡ dzÏ˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז ‡Ï CnÚ ‡aÂ ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„Cכח  ‡Îea Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â Cekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ LÙz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡ÚL CÚÏ CB˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpLÙz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

 

    
    

     
   

  
  

    
     

     
     

    



עח              
Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙ÚL∑ לכהן אזהרה  זֹו ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְֵַָָֹ

ׁשמ ֹונה , קדם  ימהר  לא  קר ּבנֹו, את  למהר  ּבא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאם 
זמן  מח ּסר  ׁשה ּוא  ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ יכ ֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒָ

ונאמר  "ׁשמיני", ּכאן נאמר  ּבּיֹום ? לב ֹו ח ֹובה  ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָיהא 

כב )לה ּלן מה (ויקרא ירצה ". והלאה  ה ּׁשמיני "ּומ ּיֹום  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אף  ּולה ּלן, מ ּׁשמיני להכ ׁשיר  לה ּלן, האמ ּור  ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ"ּׁשמיני"
וכן  ּולה ּלן. מ ּׁשמיני להכ ׁשיר  ּכאן, האמ ּור  ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ"ׁשמיני"

לי ל ּתנֹו ר ּׁשאי א ּתה  ה ּׁשמיני", "ּוב ּיֹום  .(מכילתא)מ ׁשמע ֹו: ְְְִִִִַַַַַַָָ

      §©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
    Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑ קד ֹוׁשים א ּתם  אם  ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ
ּוטרפ ֹות , נבל ֹות  מ ּׁשּקּוצי ׁשּלי,ּופר ּוׁשים  א ּתם  הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּלי  אינכם  לאו, ÙË‰.ואם  ‰„Oa Ne∑(מכילתא) ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»
 ׁשּדר מק ֹום  ּבהוה : ה ּכת ּוב  ׁשּדּבר  א ּלא  ּכן, ּבּבית  ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף 

וכן ליּטרף , כב )ּבהמ ֹות  וכן:(דברים מצא ּה", ּבּׂשדה  "ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
כג ) ה ּוא (שם – לילה ", מ ּקרה  טה ֹור  יהיה  לא  ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ"א ׁשר 

וא ּונקל ֹוס  ּבהוה . ה ּכת ּוב  ׁשּדּבר  א ּלא  יֹום , למ ּקרה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹה ּדין
ׁשּנתל ׁש ּבׂשר  חיא , חיוא  מן ּתליׁש ּוב ׂשר  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתר ּגם :

מ ּבהמה  א ֹו ּכׁשרה , ח ּיה  מן ארי א ֹו זאב  טרפת  ֿ ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעל 
ּבח ּייה  ‡˙B.ּכׁשרה  ÔeÎÏLz ÏkÏ∑(מכילתא) הג ֹוי אף  ְְֵֶַָָ«∆∆«¿ƒ…ַַ

ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּכמ ׁשמע ֹו? ּכלב  א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּכלב .
ׁשמ ּוּתרת  לטרפה  ֿ וחמר  קל  לנכרי", מכר  "א ֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבנבלה :
 ל ּמד 'ל ּכלב '? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן אם  הנא ֹות . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל 
ּכל  ׂשכר  מק ּפח  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָה ּכת ּוב 

ׁשּנאמר : יא)ּבר ּיה , יחרץ (לעיל  לא  יׂשראל  ּבני "ּולכל  ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׂשכר ֹו ל ֹו ּתנּו ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ל ׁשֹונֹו". .ּכלב  ְְְֶֶַַָָָָ

      ¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
  ¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ תק ּבל לא  ּכתר ּגּומ ֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְֵַַָ
ׁשּלא  ול ּדּין הרע , ל ׁשֹון ל ּמק ּבל  אזהרה  ּדׁשקר , ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמע 
חבר ֹו ֿ ּדין ּבעל  ׁשּיבא  עד  ֿ ּדין ּבעל  ּדברי .יׁשמע  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ÚLŒÌÚ E„È ˙LzŒÏ‡∑ ּתביעת חבר ֹו את  ה ּטֹוען «»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶַַ
חמס ׁשקר , עד  ל ֹו להיֹות  .ׁשהבטיחה ּו ְְֲִִִֵֶֶֶָָ

    Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
   ¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

˙ÚÏ ÌÈaŒÈÁ‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑( ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ
ל ׁשֹון  אין אבל  יׂשראל , חכמי מדר ׁשי זה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא 
ׁשאין  ּדר ׁשּו מ ּכאן אפניו. על  ּבהן מיּׁשב  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻה ּמקרא 
ּדר ׁשּו: ה ּמקרא  וס ֹוף  אחד , ּדּין ּבהכרעת  לח ֹובה  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמ ּטין

לה  ר ּבים  יֹותר "אחרי ּבמח ּיבין ׁשנים  יׁש ׁשאם  ּטֹות ", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לח ֹובה , ּפיהם  על  ה ּדין ה ּטה  המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל 
"ולא  ּדר ׁשּו: ה ּמקרא  ואמצע  מד ּבר . ה ּכת ּוב  ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפ ׁשֹות 
מפלא  על  ח ֹולקים  ׁשאין רב , על  רב ", על  ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה 
ה ּצד , מן נפ ׁשֹות  ּבדיני מתחילין  לפיכ ֿ ּדין, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבבית 
ּדע ּתם , את  ׁשּיאמר ּו ּתח ּלה  ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹל ּקט ּנים 

מ) ה ּמקרא (סנהדרין ּפתר ֹון ּכ ר ּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ

˙ÚÏ ÌÈaŒÈÁ‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה  לח ּיב  …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ
המזּכין  על  המח ּיבין ׁשּיר ּבּו אחד , Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆

ŒÏÚ∑, יּו"ד חסר  ׁשה ּוא  ּולפי מ ּדבריו, לנט ֹות  «ƒְְְִִִֵֶָָָ
ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדר ׁשּו ÌÈa ÈÁ‡∑ ׁשא ּתה ר ּבים  ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ

ה ּמכריעין  ׁשנים  ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה 
"לא ֿ ׁשּנאמר : ּומ ּמׁשמע  המזּכין, מן יֹותר  ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמח ּיבין
היה  'אבל  אני: ׁשֹומע  לרעת ", ֿ ר ּבים  אחרי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה 
מ ּטין  נפ ׁשֹות  'ּדיני אמר ּו: מ ּכאן לט ֹובה '! ְְְִִִִֵֶַָָָָָע ּמהם 
וא ּונקל ֹוס  לח ֹובה '. ׁשנים  ֿ ּפי ועל  לזכ ּות , אחד  ֿ ּפי ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעל 

'ו  דבעינ'ּתר ּגם : מה  מ ּלא ּלפא  ת ּתמנע  ול ׁשֹון לא  , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדר ׁש ה ּוא  ּכ ה ּתר ּגּום  לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

LÈÏzל  Ne ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓz ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

 

    
     

       

       

      

     
     
   

 
    

    


    
     

     



עט               
˙ËÏ ∑ לנט ֹות תענה  לא  למ ׁשּפט , ּדבר   יׁשאל אם  ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ

א ֹות ֹו ּדן הוי א ּלא  הריב , מן  עצמ ּולס ּלק  אחד  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד 
 וכ ּכפ ׁשּוט ֹו, אפניו על  ליּׁשב ֹו א ֹומר  ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמ ּתֹו.

ÚÏ˙.ּפתר ֹונֹו ÌÈaŒÈÁ‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם  ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם , ור ּבים  ה ֹואיל  ּתאמר : לא  מ ׁשּפט , מ ּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹר ׁשעים 

אחריהם  נֹוטה  B‚Â'.הנני ˙ËÏ  ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿
על  ּתענּנּו אל  ה ּמׁשּפט , א ֹות ֹו על  ה ּנּדֹון  י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם 
את  לה ּטֹות  ר ּבים , א ֹותן אחרי ה ּנֹוטה  ּדבר  ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב 
ה ּוא , ּכא ׁשר  ה ּמׁשּפט  את  אמר  א ּלא  מאמ ּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּמׁשּפט 

הר ּבים  ּבצ ּואר  ּתל ּוי יהא  .וק ֹולר  ְְְִֵַַַָָָ

            

להלהלהלהתתתת  י י י ירררר ב )אחרי אחרי אחרי אחרי  א ר (כג , , ניאחר איתא  ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָ
הלכה  פסק  ה בר נח ב  הרב , עת על־י  סק  יית־ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

י ה ית ל  דעי י זה  מקרה  לבאר,  וי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻֻ
 ה  א מ ההלכה , לה בע  צריכה   ה ע ט ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָני 

ביני עד  ,ז הלכה   ני מע  זרי ח  ה  לכ ה '. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָרצ
 אפא  מתיחס  י ה פסק  הרב ; עת את  לי מקְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

. ֲֵֶאליה

    §¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו ה ּוא , 'ּדל  ול ֹומר : ּבּדין, לזּכֹות ֹו ּכב ֹוד  ל ֹו ּתחלק  .ואכ ּבד ּנּו'לא  …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

        ¦´¦§©º«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
 «

      ¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
    ¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

'B‚Â E‡N BÓÁ ‰‡˙ŒÈk∑מ ׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ
ׁשּמּוׁשי  ׁשל  ל ׁשֹונֹות  מאר ּבע  ׁשה ּוא  'ּדלמא ', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבל ׁשֹון
ּתחת  ר ֹובץ  חמ ֹור ֹו ּתראה  ׁשּמא  ּפתר ֹונֹו: וכה  ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'ּכי',

BÏ.מ ּׂשא ֹו ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.ÊÚz ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ∑'וכן עזרה , ל ׁשֹון זֹו יד )עזיבה ' א "עצ ּור (מלכים ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכן ג )ועזּוב ", הח ֹומה ",(נחמיה עד  יר ּוׁשלים  את  "וּיעזב ּו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּיֹוצא  הח ֹומה . חזק  את  ּולסיע  לעזב  עפר  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמ ּלא ּוה 

ז)ּבֹו: הא ּלה (דברים ה ּגֹוים  ר ּבים   ּבלבב תאמר  ְְִִִִֵֶַַַָָֹ"ּכי
תירא  'לא  ּבתמיהה : ּכן, ּתאמר  ׁשּמא  וג ֹו'", ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ ּמּני
וחדל ּת, תראה  ּכי ר ּבֹותינּו: ּדר ׁשּו ּכ ּומדר ׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהם '.
ּכיצד ? הא  ע ֹוזר . ׁשא ּתה  ּופעמים  ח ֹודל  ׁשא ּתה  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפעמים 
נכרי  ּבהמת  א ֹו "וחדל ּת". ּכב ֹוד ֹו, לפי ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָזקן

"וחדל ּת" יׂשראל , ׁשל  BnÚ.ּומ ּׂשא ֹו ÊÚz ÊÚ∑ ְְְִֵֶַַָָָָ»…«¬…ƒ
מ ּמּנּו מ ּׂשא ֹוי מ ּלּטל  - ליּה' 'מ ּלמ ׁשקל  ה ּמּׂשא , .לפרק  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

             

    

מעזבמעזבמעזבמעזב  וחדל וחדל וחדל וחדל  א א א א מ מ מ מ חתחתחתחת  רב רב רב רב  נא נא נא נא חמ חמ חמ חמ רררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽי י י י ־ ־ ־ ־ תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
:::: ע ע ע ע עזב עזב עזב עזב  עזב עזב עזב עזב   ל ל ל לָָָָֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ

 זק יצד  הא  ע זר, א ה   פעמי ח דל א ה   עמיְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
י ראל  ל  א מ נכרי  המת  א ,"וחדל"  ד ב לפי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואינ

dÈ„a:ג  ÌÁ˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  dÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡Bz ÚbÙ˙ È‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dpÈ˙z ‡˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ C‡Ò„ ‡ÓÁ ÈÊÁ˙ È‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

 

    
      

      
   

    
      

      

      
       
     

   

    
      

      
         

      
    

     
    

     

      
    

     
     

     
      

     
       
      
    
    

      
     



פ              
"ובפרש"י)"וחדל ה . (כג , ְְַָָ

זה  ס ק  על ה ע "ט ר כח יד ע  "י  ה" לח (ה בא ְֵֶַַַַַַַָָָ

נא שבט)   ה חמר ה א  – ' נא חמ ר תראה  'ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹי 
 ה ותראה  ורחנת, לאלק ת ה קקת ה מה  ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
,רית   ה ל ת עב דה  תע ל ,' א מ חת  בר'ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
 לבב על עלה  אפר ה ה  מצת, רה  ידי  על זְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
,ת ליח   לק  ל עזר א  – 'ל מעזב  וחדל'ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ז לא  ה ה  החמרת, את לר  פי ס תחיל  י ־אְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹ
לברר  – ' ע עזב  'עזב  אלא  ה רה , א ר  י  ר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹה
ה ע "ט. רת ע "כ  . פי ס ברל ולא   כלז   ה ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹאת

הרב '  ער לח' תב  ונפש וה ה   גו נזקי הל' חו "מ  (חלק ְְְִֵַַָָָָ
ד )  סעי:פ ולר להתע ת ה ר  יפ א ני  ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֻרק 

לה ' נפ למרק  די  ענת ב . בה . ל ענת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָא .
ה '). לפני  לרצ ְְְִִֵֶֶָ(היה 

ה  יפ הא ני   זימר  א  יפ א ני  למר  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוי
 א מ נכרי  המת ב . . ד ב לפי  ואינ זק א . ח דל". ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ"א ה 

י ראל. ְִֵֶָל

ל  ענת על קאי  – י ראל ל  א מ נכרי  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהמת
האד כא ר וכי "ב .  וחטאי עברת על א ת ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָבה ,
חמר  ה א  ה "חמ ר" ה ה  ח "ו , רית נרצ על ועבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחטא 
ה לה  לרת ע בר נכרי ", ל  המ" הוי  ("ל) פְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
"ר מצת  מלאי י ראל עי  אפיל" יו מ  א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָח "ו .

בסופה ) חגיגה  א. יט, נכרי "(עירובי "המת ה א    ה ְְֲִֵֵֶַַָהרי 
ה ע   ה צת – י ראל" ל "מ א    י ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ"ל,

.ה ֵֶָָמלא 
לגמרי : ההפכי  ' ה ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפ

זה  – זק")  ממר  אי על קאי  –  ד ב לפי  ואינ ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזק
, יחנור  כימז  עניני ה א   עסק א ר חכמה "), ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָֻנה 
אינ מאחר זה , וכי צא  לעו נת  אינ ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָבו אי 
   א ה מי ,   ה וז ברר העב דה  (כ "כ ) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמתע ק 
ג זה  והרי  וחמרתו , תג י אר פ להי ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיכ ל
להתע ק   ד ב לפי  אינ מאחר ,נפ מרק  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַלמ ת
די להתע ת ה רה  ל ה ירה  לכ ה מי , פ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָברר

.פ ז את  לי י ועל־ידי ־זה  ,נפ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלמרק 

     

     ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
EÈ‡∑ ותאב מדל ּדל  ׁשה ּוא  א ֹובה , ט ֹובה ל ׁשֹון לב )לכל  .(ב ''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

     ¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
 «Ÿ©§¦−¨¨«

‚‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ּדין ֿ מ ּבית  ל ּיֹוצא  מ ּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכ ּות ', עליו לל ּמד  לי 'יׁש אחד : ואמר  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָח ּיב ,
ֿ ּפי  ֿ על  ואף  ּתהרג ", אל  "ונקי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְֲִִַַַַַַָֹא ֹות ֹו?
נקי  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ֿ ּדין, ּבבית  נצט ּדק  ׁשּלא  צ ּדיק , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
ל ּיֹוצא  ּומ ּנין לזּכֹות ֹו.  ל יׁש ׁשהרי מיתה , מ ּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָה ּוא 
עליו  לל ּמד  לי 'יׁש אחד : ואמר  זּכאי, ֿ ּדין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמ ּבית 

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ֿ ּדין? לבית  א ֹות ֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַַָח ֹובה ',
ּבבית ֿ ׁשּנצט ּדק  ה ּוא , צ ּדיק  וזה  ּתהרג ". אל  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹ"וצ ּדיק 

ÚL.ּדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑ ּכי להחזיר ֹו, עלי אין ִƒ…«¿ƒ»»ְֲִִֵֶַָ
לי  יׁש זּכאי.  מ ּיד יצא  אם  בדיני, אצדיק ּנּו לא  ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹאני

ּבּה ׁשּנתח ּיב  ּבּמיתה  להמית ֹו הר ּבה  .ׁשל ּוחים  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

       §−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
 ¦§¥¬©¦¦«

Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ ׁשּכן ֿ וכל  אמת , ל ׁשּפט  אפ ּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
ה ּדין, את  לה ּטֹות  ּכדי ׁשהרי ה ּדין, את  לה ּטֹות  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מ ׁשּפט " ת ּטה  "לא  ּכבר : ÌÈÁ˜t.נאמר  eÚÈ∑ ב ''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. ס ֹוף  ׁשחד , ונֹוטל  ּבּתֹורה  חכם  ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפ ּלּו

עיניו  מא ֹור  ויכהה  ּתלמ ּוד ֹו ויׁשּתּכח  עליו, .ּדע ּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑ ּומקלקל ˆÌÈ˜Èc.ּכתר ּגּומ ֹו: Èc∑ דברים ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת , מ ׁשּפטי ּפתגמין המצ ּדקים , ּתר ּגּומ ֹו: וכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  .ּתריצין, ְְִִִָ

      §¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
   ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

dÈ„a:ו CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ ÈÂ‰ ‡˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡iÁ«»»

eÚÓח  ‡„ÁBL È‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈz ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈi„ È‡ ‡Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ



פי               
ıÁÏ˙ ‡Ï ‚Â∑ׁשּסּור ֹו מ ּפני ה ּגר , על  ּתֹורה  הזהירה  מק ֹומ ֹות  נט)רע ּבהר ּבה  ‰b.(ב ''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈

א ֹות ֹו ּכׁשּלֹוחצים  ל ֹו ק ׁשה  .ּכּמה  ְֲִֶֶַָָ

     §¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
§«¨¨«

d˙‡ez ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמ ֹו ל ּבית , הכנסה  כב )ל ׁשֹון ּבית "(דברים ּתֹו אל  ."ואספ ּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

     §©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
      §¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

‰pËÓLz∑ מעב ֹודה.dzLËe∑ אחר מאכילה  ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵַַָ
ּגמ ּורה , מעב ֹודה  "ּתׁשמט ּנה " אחר : ּדבר  ה ּבע ּור . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָזמן

מ ּלזּבל  "ּונט ׁשּתּה" ּוזריעה . חריׁשה  .ּומ ּלק ׁשק ׁשּכג ֹון: ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
‰„O‰ ˙iÁ ÏÎ‡z Ì˙ÈÂ∑(מכילתא) מאכל לה ּקיׁש ¿ƒ¿»…««««»∆ְֲִַַַ

מע ׂשר , ּבלא  א ֹוכלת  ח ּיה  מה  ח ּיה : למאכל  ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹאביֹון

אין  אמר ּו: מ ּכאן מע ׂשר . ּבלא  א ֹוכלים  אביֹונים  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאף 
ּבּׁשביעית  EÓÎÏ.מע ׂשר  ‰NÚzŒÔk∑ ּותח ּלת ְֲִִֵַַ≈«¬∆¿«¿¿ְִַ

ה ּלבן, ּבׂשדה  מד ּבר  למעלה ה ּמקרא  ׁשאמר  ּכמ ֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
" ארצ את  "ּתזרע  .הימ ּנּו: ְְִֵֶֶֶַַ

      ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
      ¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

§©¥«
˙aLz ÈÚÈM‰ ÌBie∑(מכילתא) ּבּׁשנה אף  ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

ׁשּלא  מ ּמק ֹומ ּה, ּברא ׁשית ' 'ׁשּבת  ּתעקר  לא  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹה ּׁשביעית 
ּתנה ֹוג לא  ׁשּבת , קר ּויה  ה ּׁשנה  וכל  ה ֹואיל  ְְְִִַַַָָָָָֹֹּתאמר :

ּברא ׁשית ' 'ׁשּבת  EÓÁÂ.ּבּה EBL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑ ְִֵַַָ¿««»«¿«¬…∆

ניח , ל ֹו מן ּתן ע ׂשבים  וא ֹוכל  ּתֹול ׁש ׁשּיהא  לה ּתיר  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
אמר ּת: ה ּבית ? ּבת ֹו יח ּבׁשּנּו א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָה ּקרקע .

צער  א ּלא  ניח , זה  ּבעבד (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.אין ְֵֶֶַַָָ∆¬»¿ְֶֶ
מד ּבר הערל , ּגר ∑b‰Â.ה ּכת ּוב  .ּתֹוׁשב זה  ְֵֵֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

     §²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
      £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

eÓMz ÌÎÈÏ‡ ÈzÓ‡ŒL‡ ÏÎe∑(מכילתא) ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
ׁשמירה  ׁשּכל  ּבאזהרה , ֿ ע ׂשה  מצות  ּכל  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלע ׂשֹות 

לאו  ּבמק ֹום  היא  אזהרה  ˙eÈkÊ.ׁשּבּתֹורה  ‡Ï∑ ע ''ז) ְְִִֶַַָָָָ…«¿ƒ
אלילים ג ) עב ֹודת  ּבצד  לי 'ׁשמר  ל ֹו: יאמר  ְְֱֲִִִֶַַַֹֹֹׁשּלא 

ּפל ֹונית '. אלילים  עב ֹודת  ּביֹום  ע ּמי ּתעמד  א ֹו ְְְֱֲֲִִִִִִַַֹּפל ֹונית ,
וׁשם  ּתּׁשמר ּו, אליכם  ֿ אמר ּתי א ׁשר  "ּובכל  אחר : ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר 

עב ֹודת  ׁשּׁשק ּולה  , לל ּמד תזּכיר ּו". לא  אחרים  ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלהים 
ּכׁשֹומר  ּבּה וה ּנזהר  ּכּלן, ה ּמצות  ּכל  ּכנגד  ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאלילים 

ּכּלן  ÚÓMÈ.את  ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ׁשּלא ֶָֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒֶֹ
אלילים  ּבעב ֹודת   ל ויּׁשבע  נכרי, עם  ׁשּתפ ּות  ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻּתע ׂשה 

 יד על  ׁשּיּזכר  ּגֹורם  ׁשא ּתה  נמצאת  .ׁשּלֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

     ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
ÌÈÏ‚∑וכן כב )ּפעמים , רגלים "(במדבר ׁשל ׁש זה  ה ּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ‡ ˙È ÚÊz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈLe¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈe‡יב  C„BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
CÓÁÂ CBz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡Bi‚Â C˙Ó‡ a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  ÔenzÒz ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡ Èc ÏÎe¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôek„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

 

  
    


    

      
    

   
  

   
      

    
     



פב              

     ¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
      ©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

    ̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«
È‡‰ L„Á∑ ּבא ּביה ּבֹו מתמ ּלאת  .ׁשה ּתב ּואה  …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

È‡∑ ּפר ֹות לב ּׁשל  ורא ׁשֹון ּבכ ֹור  אב , .ל ׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ
Ì˜È ÈÙ e‡ÈŒ‡ÏÂ∑, ּברגלים ּפני לרא ֹות  ּכׁשּתבא ּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ

ע ֹול ֹות ה  לי ז)ביא ּו .(חגיגה ִִָ

       §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
      §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

¦©¨¤«
Èˆw‰ ‚ÁÂ∑חג Èeka.ׁשב ּוע ֹות ה ּוא  ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ ה ּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים , הבאת  זמן ׁשה ּוא  «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
ּולהביא  למנח ֹות  החד ׁש מ ּתירין היּו ּבעצרת , ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה ּבאין

ׁשּנאמר : ל ּמק ּדׁש, כח)ּבּכּורים  ה ּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום  ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וג ֹו'" ‚ÁÂ∑ ה ּסּכֹות חג  EtÒ‡a.ה ּוא  ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת ה ּתב ּואה  הח ּמה  ימ ֹות  ׁשּכל  ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג מ ּפני ּבּׂשד ֹות , ה ּבית  אל  א ֹות ּה א ֹוספים  ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.ה ּגׁשמים  ְִַָ

      ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
 ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑, ּבּׁשביעית מד ּבר  ׁשהענין מ ּמק ֹומן לפי רגלים  ׁשל ׁש יתע ּקר ּו ׁשּלא  ל ֹומר   הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבה ּזכרים ∑EeÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

    «Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
©«Ÿ¤

'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ ה ּפסח את  ּתׁשחט  לא  …ƒ¿««»≈¿ְִֶֶַַַֹ
החמץ  את  ׁשּתבער  עד  ּבניסן סג )ּבי"ד  פסחים .(מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â ÈbÁŒÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ ל ּמזּבח ח ּוץ.˜aŒ„Ú∑ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבלינה ? יּפסל  ה ּמערכה  על  אף  ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָיכ ֹול 

ו) ּכל (ויקרא ה ּמזּבח  על  מ ֹוקדה , .ה ּלילה ""על  ְְְִֵַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑: ׁשּנאמר ה ּׁשחר , ּבע ּמּוד  א ּלא  'לינה ' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצ ּפה  מן להעל ֹות ֹו יכ ֹול  ה ּלילה  ּכל  אבל  ֿ ּבקר ", ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עד 
.ל ּמזּבח  ְִֵַַ

       ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
    «Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡∑ ח ּיבת ה ּׁשביעית  אף  ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
." אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף  נאמר   לכ ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָּבב ּכּורים ,
ׁשּבּכרה , ּתאנה  ור ֹואה  ׂשדה ּו, לת ֹו נכנס  אדם  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד ?

לסימן  ּגמי עליה   א ּלא ּכֹור ּבּכּורים  ואין ּומק ּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּמקרא : האמ ּורין ה ּמינין ח)מ ּׁשבעת  ח ּטה (דברים "ארץ  ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וג ֹו'" È„b.ּוׂשע ֹורה  ÏM˙ ‡Ï∑וכב ׂש עגל  אף  ְְָ…¿«≈¿ƒְֵֶֶֶַ

ÔÈÓBÈטו ‡ÚL hz ‡iÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÁÈ ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈˆnÓ z˜Ù d È‡ ‡È‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙ÚÊטז Èc C„BÚ Èeka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז CeÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ»¿»¿»

Ôe˙ÈÈיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èaz ‡Áa„Ó ÔÓ a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙ÈÏ È˙Èz CÚ‡ Èeka LÈ≈ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:ÏÁa Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

 

    
     

     
    

     

     
    

    
    

    
     
      

   



פג               
ּׁשא ּתה  מ ּמה  . ר ולד  ל ׁשֹון א ּלא  ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכלל 
 והצר "ּגדי" ׁשּכת ּוב : ּבּתֹורה , מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ְְְְְִֵֶַַַָָָֻמ ֹוצא 

ּכג ֹון: "ע ּזים ", אחריו: לח)לפר ׁש א ׁשּלח (בראשית "אנכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ
הע ּזים ", ּגדי "את  ע ּזים ", כז)ּגדי ע ּזים ",(שם ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָ

עגל  אף  סתם , "ּגדי" ׁשּנאמר  מק ֹום  ׁשּכל  , ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלל ּמד
ּבּתֹורה : נכ ּתב  מק ֹומ ֹות  ּוב ׁשל ֹוׁשה  ּבמ ׁשמע . ְְְְְְִִֶֶַַַַָָוכב ׂש
לא ּסּור  ואחד  הנאה , לא ּסּור  ואחד  אכילה , לא ּסּור  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָאחד 

קטו)ּבּׁשּול  חולין כז. .(פסחים ִ

     

       ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
   §©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑נת ּבּׂשר ּו ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְִַָ
להם : א ֹומרת  ּוׁשכינה  לחטא , לג )ׁשעתידין "ּכי (לקמן ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹ

"ּבקר ּב אעלה  ‰È˙Î.לא  L‡∑ לתת זּמנּתי א ׁשר  ְְְֱִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒְֲִִֵֶַָ
א ׁשר  ה ּמק ֹום  "אל  ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ְְֲִֶֶֶֶַָָָלכם ,

ּכבר  מן הכנתי", אחד  וזה  ּכנג ּדֹו. נּכר  מק ֹומי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ
מכ ּון  מעלה  ׁשל  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבית  ׁשא ֹומרים  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻה ּמקרא ֹות 

מ ּטה  ׁשל  ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  .ּכנגד  ְְִֵֶֶֶַַָָ

       ¦¨¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
    ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

Ba nzŒÏ‡∑:ּכמ ֹו המראה , א)ל ׁשֹון "א ׁשר (יהושע  ««≈ְְְֲֶַָָ
"ּפי את  ÌÎÚLÙÏ.ימרה  ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מל ּמד אינֹו ְִֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ

ׁשה ּוא  וע ֹוד , ח ֹוטאין. ׁשאינן ה ּכת  מן ׁשה ּוא  , ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבכ
ׁשליח ּות ֹו א ּלא  ע ֹוׂשה  ואינֹו Ba˜a.ׁשליח  ÈÓL Èk∑ ְְִִֵֶֶַָָƒ¿ƒ¿ƒ¿

ׁשמי  ּכי מ ּפניו", "ה ּׁשמר  ה ּמקרא : לרא ׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻמח ּבר 
ׁשּׁשמ ֹו מטטרו"ן, זה  אמר ּו: ור ּבֹותינּו ּבֹו, ְְְְֵֶֶַָָֻמ ׁשּתף 

ׁשּד"י  ּבגימטר ּיא  מטטרו"ן ר ּבֹו: .ּכׁשם  ְְְִִֵַַַַָ

      ¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
     £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

ÈzˆÂ∑" .ואעיק "ּכתר ּגּומ ֹו, ¿«¿ƒְְְִַָ

     ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
      §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

            

האמרי האמרי האמרי האמרי  כג )אל אל אל אל  (כג , ֱֱֱֱֶֶֶֶָָָָֹֹ ִִִִֹֹ
: ע אמר ק ה נֵֵַַַַַָָר

א  הרע  יצר זאגער"). ("ער אמירה   מ ה א  ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אמ רי "

את  מטא  ה א  בזה  ' וכ   ה ט :ל וא מר  האד ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
.רחמנא ־ליצל ְְֲִַַָָָָָה מה 

    «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
      ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

©¥«Ÿ¥¤«
ÌÒ‰z Ò‰∑ אלה ּות לא ֹותם.Ì‰È˙vÓ∑ להם לה ׁשּתחוֹות  מ ּציבין ׁשהם  .אבנים  »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ChÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  dÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È‡ ÔBÎÈBÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È‡ dÏ˜Ï Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:dÓÈÓ ÈÓLƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â dÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡fÙe È‡zÁÂ È‡BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡ÒeÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
ÔepbÙz ‡bÙ È‡ ÔB‰È„BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ a˙˙ ‡a˙Â¿«»»¿««»»¿

 

                 
       



פד              
         

 לה לה לה לה להלהלהלהחו חו חו חו תתתת  יבי יבי יבי יבי מ מ מ מ  ה ה ה ה  אבני אבני אבני כד )אבני כג , ר"י(רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
 כינ אב הרגילה :  מע מ לא  'מ בה ' בת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפר
"הרס  על : ע  קונ לעב דה ־זרה . עליה  מקריבי  ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָא

 ת לא" ר " הרסתתתת דה ־זרה אלק אלק אלק אלק לעב ה נה  היינ ," ְְְֱֱֱֱֵֵֵָָֹֹ ְֲֶַַַַָָָָָֹֹ
עב דה ־  קאי  " תיה ב מ ר "ו ר   ב מ ; ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמ

.ל  חוי מ אב   עצמ ְְֲִִֶֶֶַַָָָָזרה 

     ©«£©§¤À¥§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
   Ò : §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

     

     ¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
  ¨¤−£©¥«

‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתע ׂשה מ ׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצ ֹוני אם  קר ּויה  ּבניה , את  ק ֹוברת  א ֹו נפלים  .מ ּפלת  …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

         

ארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה מ מ מ מ להלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו )לא לא לא לא  (כג , ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
.נרצ ,רצ  מ  "ארצ"ְְְְִֶַָ

לאד  ."ארצ" גלל ועקרה " מ לה  תהיה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לא 
את   ימר ה א  ה רה  (בר דת מעב ת־רצ ביעְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה א  עלל ויראה ), אהבה  ל  י ה ', ע בד  ה א  :ת ְְְֲִִֵֵַָָָמציא
לפי מגלת דת עב תח ה , י  .תר מ  ל חס ־ו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻלי ל
אחת  עב דה  י רר ה א  אחר־ , ת־הרצ ביעְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
,ה ' ח' ל  מצת ס ג רק    לק כ מ ה א  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלנה :
לגמרי  ל חס ־ו פל עד  חי  אל מ חי  י רד  ה א   ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ

.תר ְִַָמ

עליו  :" ימי "מס ר נלהת עליו  זה , רג לב ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָדי 
את  למ א   ני ו  ימי ל   מס מס ר ל  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדעת
לצר ת א  לימנ אי רגע  ל על חבל ; ל ע ת ליחְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ל  רג ל מב לת ז ידיעה  זה . ותפקיד  ליח ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמ י 
.ת ליח למ י  ל־ ונת מס ר  והאד עצמית, ְְְְְְִִִִַָָָָָָֻמציא ת
אפיל אמ א ":  ימי מס ר "את  ה "ה  ל מבטיח  ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאז
ת ליח מ י   ה עסק  לא   האד  ימי  הי עבר   ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹא
 וימ א   לי י ה "ה  ל מבטח  להי ת, הרא י  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻפי 

א ה .  ִֵֶָימי

È˙כה  CÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚÓ ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו ˙È CÚ‡a ‡˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

 

   
     
    
     

  
     

       
      

    
     
     
    
     
    
     


     

     

      
       

     
     

     

     
     


    

      
     

    

      
    

    
     

  

    
      

    
    

     
     

     
      

       

      
    

   
    
     
     
     

  



פה               
            

ארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה מ מ מ מ להלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו )לא לא לא לא  מ ע(כג , לאל,  י ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ה די   מק כל ולא  לבד , י ראל  לאר ז רכה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמגלת
להגיל  להגיר אה  "ארצ" למר,  וי ה '. רצ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָע ה 
מי ועקרה  מ לה  היה  א  לבד  ז לא  ה רכה : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

 ותרה  תט ז רכה  א א  ה ', רצ את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָע ה 
ועקרה  מ לה  היה  לא   האר כל ; יראל  אר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעל
 רצ את ע ה  מי  רק  רית –  ־לאר  ח ־אימה ־)ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ').

     ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
       £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

È˙n‰Â∑ וכן וא ׁשּגׁש, ותר ּגּומ ֹו: והממ ּתי, ּכמ ֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ
 ּכׁשּתהפ אחר ֹונה , א ֹות  ּבכפל  ׁשּלּה ׁשּפעל  ּתבה  ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל 
א ֹות  ׁשּנֹוטל  מק ֹומ ֹות  יׁש ּפעל ּתי, ּבל ׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַָלד ּבר 

ּכ ּבמלאפ ֹו"ם , ונֹוקד ֹו הא ֹות  את  ּומד ּגיׁש ג ֹון:ה ּכפ ּולה  ְְְְְְִִֶַַָָָ
מ ּגזרת  כח)"וה ּמֹותי", עגלת ֹו".(ישעיה ּגל ּגל  "והמם  ְְְְְִִִִֶַַַַָָ
מ ּגזרת  ז)"וס ּבֹותי", א "ּדּלֹותי",(שמואל  אל ". ּבית  "וסבב  ְְְִִִִֵֵַַַַָ

יט)מ ּגזרת  וחרב ּו".(ישעיה מט)"ּדלל ּו ּכּפים (שם "על  ְְְְִִִַַַַָָ
מ ּגזרת  ,"ה)ח ּקתי לב ".(שופטים יב )"חקקי א (שמואל  ְְִִִִֵֵַַֹ

מ ּגזרת  ר ּצֹותי ", ֿ מי כ )"את  ּדּלים ".(איוב  עזב  "ר ּצץ  ְִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשא ּלּו ה ּוא , ט ֹועה  ואקטל , "וה ּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתר ּגם :

מ "ם  ולא  ּבפ ּת"ח  ׁשּלּה ה "א  אין היתה , מיתה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמ ּגזרת 
"והמ ּתי", א ּלא  מלאפ ֹו"ם , נק ּודה  ולא  מד ּגׁשת  ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד )ּכג ֹון: מד ּגׁשת ,(במדבר וה ּתי"ו ה ּזה " העם  את  "והמ ּתה  ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשר ׁשת , האחת  ּתוי"ן: ב ' ּבמק ֹום  ׁשּתבא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי
ּכמ ֹו: מ ׁשּמׁשת , והאחרת  ּתי"ו, ּבלא  מיתה  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
ה ּתי"ו  "ונת ּתי", וכן: "ע ׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמר ּתי",
צרי ׁשהיה  לפי ׁשּתים , ּבמק ֹום  ּבאה  ׁשהיא  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמד ּגׁשת ,

ּכמ ֹו: ליס ֹוד , ׁשּתים  ּתוי"ן: י )ׁשל ֹוׁשה  ּתת (יהושע  "ּביֹום  ְְְְִִִֵַָָ
ג )ה '", ל ׁשּמּוׁש(קהלת וה ּׁשליׁשית  היא ", אלהים  ."מ ּתת  ְְְֱִִִִִַַַֹ

ÛÚ∑ ער ּפם  ל ויהפכ ּו מ ּלפני .ׁשּינּוס ּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

     §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦
   ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

‰Úv‰∑ א ֹותם מ ּכה  והיתה  הע ֹוף , ׁשרץ  מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים , והם  ארס , ּבהם  ּומטילה  לו)ּבעיניהם , (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

עברה  לא  ה ּיר ּדן וה ּצרעה  ÈÚk‰Â.את  ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  א ּמֹות  ׁשבע  מ ּכל  , לפיכ וע ֹוג . סיח ֹון ארץ  ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם 

מעבר  ׁשה ּוא  ֿ ּפי ֿ על  אף  וח ּוי, א ּלּו. א ּלא  ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה 
ׂשפת  'על  ס ֹוטה : ּבמ ּסכת  ר ּבֹותינּו ׁשנּו והלאה , ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה ּיר ּדן

מרה ' ּבהם  וזרקה  עמדה  .ה ּיר ּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

       Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
     §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

‰ÓÓL∑ א ֹות ּהריקנית למ ּלא ֹות  ּכדי ּבכם  ואין מעט  ׁשא ּתם  לפי אדם , EÈÏÚ.מ ּבני ‰aÂ∑ וּתר ּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

       §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©£¤´¦§¤½
 §¨«©§−̈¤¨¨«¤

‰Ùz L‡ „Ú∑"ּורב ּו "ּפר ּו ּכמ ֹו: ּפרי, ל ׁשֹון .ּתר ּבה , «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(כז Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשג ׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

ÈÊÁÓ CÓ„˜ C„ ÈÏÚa Ïk ˙È ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚÚ ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ˙‡ ÈÚÊ ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

 

    
     

      

      
         

     

       
    

      



פו              

     §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
      ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥«§¥´

   ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
ÈzLÂ∑ל ׁשּמּוׁש והאחת  ּתי"ו, ּבלא  ׁשיתה  ׁשאין ׁשּתים , ּתחת  ׁשּבאה  מ ּפני מד ּגׁשת  וה ּתי"ו ה ׁשתה , .ל ׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL‚Â∑ ּותגר ׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

   «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

       ³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
    ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

k'B‚Â „Ú˙ È∑ ּבמק ֹום מ ׁשּמׁשין 'ּכי', א ּלּו הרי ƒ«¬…¿ְְְֲִִִֵֵַ
'אי', ל ׁשֹון וזה ּו מק ֹומ ֹות . ּבכ ּמה  וכן ׁשה ּוא 'א ׁשר ', ְְְְְֲִֵֶֶֶַָ

מצינּו וגם  מ ׁשּמׁש. ׁשה 'ּכי' ל ׁשֹונֹות  מאר ּבעה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד 

ּכמ ֹו 'א ׁשר ', ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'אם ' מק ֹומ ֹות  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַּבהר ּבה 
ב ) ח ֹובה (ויקרא ׁשה ּוא  ּבּכּורים ", מנחת  ּתקריב  ."ואם  ְְְִִִִִֶַַָ

     §¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
     ̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

¥«¨«Ÿ
‰ÏÚ Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑! עלה ל ֹו: נאמר  ּבסיון ּובד ' ה ּדּבר ֹות , ע ׂשרת  קדם  נאמרה  זֹו .ּפר ׁשה  ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

       §¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
  ¬Ÿ©«£−¦«

BcÏ ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל  ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

       ©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
     ̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½

   ̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
ÌÚÏ tÒÈÂ ‰LÓ ‡iÂ∑ ּבּיֹום Èc.ּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈
ּפריׁשה ∑‰' ‰ÌÈËtLn.והג ּבלה מצות  Ïk ˙‡Â∑ ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ ' וׁשּבת ,(מכילתא נח , ּבני ׁשּנצט ּוּו מצוֹות  וכ ּבּוד ז' ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבמרה  להם  ׁשּנּתנּו ודינין אד ּמה , ּופרה  ואם , .אב  ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻ

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
ÒÓ‡ È‡ ˙t „Ú ‡a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ˙˙e ‡Ú‡ È˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  ÔeiÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ‡a Ôe˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„א  Ô‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡NÈ ÈqÓ ÔÈÚLÂ ‡e‰È‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁÓ≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ ‰LÓ ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk eÓ‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

 

       
     
    

     
    

     
     

   

    
      

        
    
    
    

      
       

     
     

 

     
        

      
     

      



פז               

      ©¦§´Ÿ¤À¥¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
        ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

  ̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
‰LÓ zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצט ּוּו מצוֹות  וכתב  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ועד  ˜aa.מ 'ּברא ׁשית ' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

ּבסיון  .ּבחמ ּׁשה  ְֲִִַָָ

      ©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
   §¨¦§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

ÈÚŒ˙‡∑ ה ּבכ ֹור ֹות. ∆«¬≈ְַ

       ©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
 ̈©−©©¦§¥«©

Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ח ּלק ֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
ּבא   וח ּלק ֹומלא.˙b‡a∑ לחצי אחד  א ּגנת : ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  א ֹותם  לה ּזֹות  ׁשלמים , ּדם  לחצי ואחד  ע ֹולה , ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם 

ל ּברית , אב ֹותינּו ׁשּנכנס ּו ר ּבֹותינּו למד ּו ּומ ּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם .
וה ּזאת  ּוטבילה  ּבלא ּבמילה  ה ּזאה  ׁשאין ּדמים , ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

       ©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
   £¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

˙Èa‰ ÙÒ∑ ועד ּבמרה מ 'ּברא ׁשית ' ׁשּנצט ּוּו ּומצוֹות  ֿ ּתֹורה , .מ ּתן ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

      ©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
      ©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

̈¥«¤
˜ÊiÂ∑ מד ּבחא על  'ּוזרק  ותר ּגּומ ֹו: ה ּזאה , ע ּמא 'ענין  על  .לכ ּפרא  «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

      ©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
¦§¨¥«

      ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
    ¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

È È‰Ï‡ ˙‡ e‡iÂÏ‡N∑והציצ ּו נס ּתּכל ּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש רצה  ׁשּלא  א ּלא  מיתה , ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתח ּיב ּו

עד  ואביה ּוא  לנדב  והמ ּתין ה ּתֹורה , ׂשמחת  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלער ּבב 
ּכמתא ֹוננים  העם  "ויהי עד  ול ּזקנים  ה ּמׁשּכן, חנּכת  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻיֹום 

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z˙Â ‡eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡e ‡Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡NÈ„ ‡iËL ÒÚ È˙Ï ÔÓ˜ ÈNÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡NÈ Èa ÈÎea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈBz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ eÈ˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜ÊÓa‡ו ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז Ì„˜ ‡˜e ‡ÓÈ˜„ ‡ÙÒ ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk eÓ‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚLÂט  ‡e‰È‡Â „ Ô‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡NÈ ÈqÓƒ»≈ƒ¿»≈

Òk‡י  ˙BÁ˙e Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡ ˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡Ë Ô‡ „BÚk d˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:eÈÏ¿»ƒ

 

     
    

    
     

      
     



פח              
ה ּמחנה ", ּבקצה  וּתאכל  ה ' א ׁש ּבם  וּתבער  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹוג ֹו'

ׁשּבּמחנה  ‰Ètq.ּבּקצינים  ˙Ï ‰NÚÓk∑( יב (סוטה ְֲִִֶֶַַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒ
ׁשל  צרתן לזּכר  ה ּׁשע ּבּוד , ּבׁשעת  לפניו היתה  ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהיא 

לבנים  ּבמע ׂשה  מ ׁשע ּבדים  ׁשהיּו ÌˆÚÎe.יׂשראל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ¿∆∆

‰ËÏ ÌÈÓM‰∑ לפניו וחדוה  א ֹור  היה  .מ ּׁשּנגאל ּו, «»«ƒ»…«ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
ÌˆÚÎe∑ מראה ל ׁשֹון ּבר ּור ∑‰ËÏ.ּכתר ּגּומ ֹו, ל ׁשֹון ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְָ

.וצל ּול  ְָ

      §¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
   ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ וה ּזקנים ואביה ּוא  נדב  Ï‡.הם  ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…
B„È ÁÏL∑ יד ּבהם  לה ׁשּתּלח  רא ּויים  ׁשהיּו .מ ּכלל  »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑, ּגס ּבלב  ּבֹו מס ּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ
וא ּונקל ֹוס  ּתנח ּומא . מדר ׁש ּכ ּוׁשת ּיה , אכילה  ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמ ּתֹו

ּכמ ֹו: ּגד ֹולים , ל ׁשֹון "אצילי ", ּכן. ּתר ּגם  מא)לא  (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ
,"קראתי יא)"ּומאציליה  הר ּוח ",(במדבר מן "וּיאצל  ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מא) א ּצילה "(יחזקאל  א ּמֹות  ."ׁשׁש ִֵַַָ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
      ̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

  £¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מ ּתן ÏÚ‰.לאחר  «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈

ÌL ‰È‰Â ‰‰‰ ÈÏ‡∑ יֹום אר ּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ ≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…
Ì˙B‰Ï Èz˙k L‡ ‰Âˆn‰Â ‰Bz‰Â Ô‡‰∑ »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»

מצוֹות  ע ׂשרה  ּוׁשל ׁש מא ֹות  ׁשׁש ע ׂשרת ּכל  ּבכלל  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לכל  ׁשּיּסד  ּבאזהר ֹות  ּפר ׁש סעדיה  ור ּבנּו הן. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה ּדּבר ֹות 

ּבֹו: ה ּתל ּויֹות  מצוֹות  וד ּבּור  ְְְִִִַּדּבּור 

      ©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
̈«¡Ÿ¦«

B˙LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מה ידע ּתי לא  «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְִַַָֹ
ה ּתלמיד  ׁשהיה  אני וא ֹומר  ּכאן. יה ֹוׁשע  ׁשל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּטיב ֹו
ׁשאינֹו ההר , ּתח ּומי הג ּבלת  מק ֹום  עד  לרב  ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמל ּוה 
לב ּדֹו מ ׁשה " "וּיעל  ּומ ּׁשם  והלאה , מ ּׁשם   ליל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹר ּׁשאי

ונתע ּכב  אהל ֹו ׁשם  נטה  ויה ֹוׁשע  האלהים ", ֿ הר  ְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"אל 
ּכל  מ ׁשה :אר ּבעים ׁשם  ּכׁשּירד  מצינּו ׁשּכן יֹום , ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  למדנּו, ּברעה ". העם  ק ֹול  את  יה ֹוׁשע  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ"וּיׁשמע 
ע ּמהם  יה ֹוׁשע  .היה  ְִֶַָָָֻ

     §¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
      £¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

 ¦©¬£¥¤«
Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑ה ּבצאת ֹו ŒeL.ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿

‰Ê eÏ∑ ּכאן ּבּמחנה ,והתע ּכב ּו העם  ׁשאר  עם  »»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ריב ֹו איׁש לכל  ל ׁשּפט  נכ ֹונים  ּבנּה∑eÁ.להיֹות  ְְְְְִִִִִָָֹ

היה , מרים  ׁשּנאמר :ׁשל  יפ ּנה , ּבן ּכלב  (דברי ואביו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ב ) א ח ּור ".הימים את  ל ֹו וּתלד  אפרת  את  ּכלב  ל ֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"וּיּקח 
ּב'ס ֹוטה ' ּכדאיתא  מרים , זֹו ÏÚŒÈÓ.אפרת , ְְְְִִִֶָָָָƒ««

ÌÈc∑ ּדין מי ל ֹו .ׁשּיׁש ¿»ƒִִֵֶ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡NÈ Èa ÈÏe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙ÈB‡Â ‡‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙cיד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈB‡ Ó‡ ‡iÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ eÁÂ Ô‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈
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     ©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

     ©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
      ¥´¤¨¦®©¦§¨¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

¤«¨¨«

ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑( ד ּבּדבר .(יומא ח ֹולקין ר ּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ֿ חד ׁש ׁשּמרא ׁש ימים  ׁשּׁשה  א ּלּו א ֹומרים : מהם  ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) ר ׁש"י ּתֹורה , מ ּתן יֹום  עצרת , e‰qÎÈÂ.(עד  ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈM‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

ה ּדּבר ֹות , ע ׂשרת  ע ֹומדים ,ל ֹומר  יׂשראל  ּבני וכל  ּומ ׁשה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למ ׁשה . ּכב ֹוד  ה ּכת ּוב  ׁשחלק  שם)א ּלא  א ֹומרים :(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע ׂשרת  לאחר  ימים  ׁשׁשה  למ ׁשה , – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכ ּסה ּו

ּבתח ּלת  היּו והם  מ ׁשה אר ּבעים ה ּדּבר ֹות , ׁשעלה  יֹום  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה , למחנה  ה ּנכנס  ׁשּכל  , ול ּמד ה ּלּוח ֹות . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק ּבל 

ימים  ׁשּׁשה  ּפריׁשה  .טע ּון ְִִִָָָָ

      ©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
   §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

      ©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
      ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבת ֹוכ ֹו ח ּפה ) (נ"א  ׁשביל  למ ׁשה , ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו וע ׂשה  ה ּוא , ע ׁשן ּכמין זה  ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

.סימ חננ "י .סימ עזיא"ל ,פסוקי קי"ח

È˙טו ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡eË»

È‰ÙÁÂטז ÈÈÒ„ ‡eË ÏÚ ÈÈ„ ‡˜È ‡Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»ƒ¬»»

eË‡יז LÈa ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח  ‡eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa‡ ‡eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»
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ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈM‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

ה ּדּבר ֹות , ע ׂשרת  ע ֹומדים ,ל ֹומר  יׂשראל  ּבני וכל  ּומ ׁשה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למ ׁשה . ּכב ֹוד  ה ּכת ּוב  ׁשחלק  שם)א ּלא  א ֹומרים :(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע ׂשרת  לאחר  ימים  ׁשׁשה  למ ׁשה , – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכ ּסה ּו

ּבתח ּלת  היּו והם  מ ׁשה אר ּבעים ה ּדּבר ֹות , ׁשעלה  יֹום  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה , למחנה  ה ּנכנס  ׁשּכל  , ול ּמד ה ּלּוח ֹות . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק ּבל 

ימים  ׁשּׁשה  ּפריׁשה  .טע ּון ְִִִָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' שנתקבל במוצש"ק, הנני כופל מה שמסרתי לגיסו שי' בעל פה, אשר 

כפי שידוע הנה במקרים כמו אלה מנסים מתחלה לשטוף )אראפשוויינקען( את הנמצא בכליות ע"י 

שמרבים בשתי' בכלל ובשתי' של משקים מתאימים בפרט, וממה שאינו מזכיר עד"ז במכתבו, כנראה 

שלא עשו זה לעת עתה, ולכאורה פלא סיבת הדבר, ואפשר שגם עתה עדיין יוכלו לנסות את זה, כי לפי 

ידיעתי רק לאחר שמנסים הנ"ל חושבים אז ע"ד להוציא הנמצא בכליות ע"י כלי המתאים, והשי"ת 

ישלח לו רפו"ק ורפו"ש ויוכל לעסוק בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך בריאות הנכונה והרחבת 

הדעת.

המחכה לבשו"ט.



צ

יום ראשון - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד שבט
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב שבט
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז שבט
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



צי              

שבט  כ"א ראשון  יום 
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.5‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ÈÚÓ "‰Ú‰" הפנימיים הלבושים של  שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד ", מרכבה "ולא שבביטוי  הקושי  על 
אדמו"ר  כ "ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד  גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד  ה"מרכבה" מביטול  למעלה הוא העליון, הרצון עם

הם - בזה דעסקי ' בתורה והדבור המח ' בם והפה, שהמוח  מפני  - "מרכבה" כאן הזכירו ..."ואולי  משמעותה ÎÓ‰שליט "א: (כנ"ל )".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה עם ÎÓ‰של  הפנימיים הלבושים (של  זה יחוד  של  כללית השוואה לערוך  הכוונה אין לבד "

המחשבה  שביחוד  לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג  הזכרת לעיל . המוזכרים והיחוד  הביטול  אופני  שני  לגבי  העליון) הרצון
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שעצם לחדש, כאן באים - גמור",‰˘ÁÓ‰"מרכבה" "ביחוד  מיוחדים לדבר, והכוח  Ï„עצמה ‰ÎÓ ‡ÏÂ במוח שהדבר כמו -
עצמם. ובפה
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.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על  התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל  שייכות "אולי 
כי  - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה  עוד  מסובבת - היחוד  ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן  ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי  (היחוד )

לעשותו". ובלבבך  בפיך  יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד .10.כו', ו, יז.11.דברים ג , אבות
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כב.1. פרק
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יח .2. כב, א.3.במדבר ג , יב.4.סוטה ח , במדבר
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יט .5. א.6.פרק לח , א.7.סנהדרין ג , מגילה ב.8.ראה ט , ב.9.בראשית לח , סנהדרין
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.10:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין שבת ˙ÂÈ˜"וראי ' שם עיין - אפי '
אשר מזה יותר ועוד  - ב ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èקנא, יש אשר מוכיח  שמזה (וי "ל  - כו')".ÈÊÁכו' בצלם גם שמבחינים עד  קנא,11.- שבת

ב. פה, יומא ב.
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ט .12. לב, ב.13.דברים פרק
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יד .1. לב, דברים
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ב.2. פה, יומא
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שבט  כ"ז קודש  שבת יום 
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יט .3. -4.פרק עליו. ומושל  ושליט  מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על  "ÂÓ„‡ ˜"Î ÈÚ‰'ב בזה שאומר "וי "ל  :
נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי ' ענין כל  הזמן מן למעלה מצד  ענינים:

נוגע להיות יהפך  שעה דלפי  דענין אפשר עליו ומושל  ושליט  מצד  ב) ארוך ".˙ÂÈהוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה
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יט .3. -4.פרק עליו. ומושל  ושליט  מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על  "ÂÓ„‡ ˜"Î ÈÚ‰'ב בזה שאומר "וי "ל  :
נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי ' ענין כל  הזמן מן למעלה מצד  ענינים:

נוגע להיות יהפך  שעה דלפי  דענין אפשר עליו ומושל  ושליט  מצד  ב) ארוך ".˙ÂÈהוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה

              

        
     

 
         

          
       

        

         
       

         
   

   

























המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב



היום יום . . . קב

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ים. ב( ֹחק  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ים: א( ֹחק  ֻחּקִ ֵני סּוֵגי  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ
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היום יום . . . קד

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִביַרת  ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ַהּתַ

שבת 
קודש

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

 יום ההילולא של אדמו"ר הזקן 

  בעל התניא והשולחן ערוך,

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות בנש"ק וכו' מוהרי"צ שליט"א

אחדש"ת.

מאשר הנני קבלתי היום: ספר עץ חיים ג' חלקים, מבוא שערים ושער ההקדמות, אשר השגחה 

העליונה זיכתו והצליחתו להו"ל, מתאים לגודל הכרח ודרישת השעה, לגלות זאת החכמה, וכדברי 

עץ  ובקונטרס  לרבנו הזקן, בעל ההילולא,  ומבוארים באגרת הקדש  האריז"ל החי הידועים, הובאו 

החיים לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

ת"ח ת"ח על המשלוח, אשר בודאי גם מהמו"ל ע"י כת"ר להבא ישלח לכאן ות"ח מראש.

אף שאתאפק לא אוכל מלהעיר על הפליאה והתמי' הכי גדולה, שאינו מובא ומוזכר כלל בהערות 

המו"ל ספרי כ"ק רבותינו נשיאי תורת חב"ד, אף שבודאי ידוע שביארו בדבריהם כו"כ מכתבי האריז"ל 

]מקצתם עכ"פ - צוינו ומובן ומקומם ג"כ ממפתח לתורה אור ולקוטי תורה של רבנו הזקן, ספר שערי 

אורה לבנו ומ"מ כ"ק אדמו"ר האמצעי, ספר המצות לנכדו ומ"מ חותנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק[.

ואם בכלל ביארו חכמינו ז"ל גודל הענין דאזנים לקופה, עאכו"כ כשהמדובר בבאורים דתוכן 

האמור  בלימוד  מיוחדה  בזהירות  הבעש"ט  ציווי  וע"פ  קבלה,  לספרי  בנוגע   - שאת  וביתר  הדברים. 

)הובא בשרש מצות התפלה סו"פ ב' לאדמו"ר הצ"צ, יעו"ש(.

מובן שאין כוונתי לצעוק על העבר ועאכו"כ לא בתור טענה, כי אם במקום שנוגע הענין לעתיד, 

שהרי - בהקדמת המו"ל שמכינים לדפוס עוד מכתבי האריז"ל.

כן עלי עוד להוסיף, ובהמשך דענין אזנים לקופה, שמהנכון במאד למלאות ההערות ומראה 

מקומות לעוד כתבי האריז"ל, ומפרשיו המקובלים, ככל האפשרי, ולכל לראש - לכלול בהם המצוין 

עם  בירושלים  שנדפסו  האריז"ל  בכתבי  ועד"ז  תרנ"א,  ורשא  הוצאת  חיים,  לעץ  וביאורים  בהגהות 

למקום,  ממקום  האריז"ל,  בכתבי  הענינים  שבהשוואת  הענין  וגודל  וכיו"ב,  הלפרין  הרמ"מ  הגהות 

בודאי מובן וגם פשוט.

והרי ציונים ומראה מקומות לכתבי האריז"ל )על יסוד מאמר חז"ל דברי תורה וכו' ועשירים 

במקום אחר(, בודאי רק תועלת וענין בהם )משא"כ בביאורים ע"ד עצמו(.

גם בהפצת תורת הבעש"ט בכל אופן האפשרי,  בודאי מתאים למכתבי מאז, משתדל כת"ר 

תלמידיו  הבעש"ט  תורת  והרי  זה,  בעמל  טוב  פרי  שיראה  מהשי"ת  רצון  ויהי  ובע"פ,  בדפוס  בכתב 

ותלמידי תלמידיו וכו' - היא עמלא דאורייתא אשר ע"י דחילו ורחימו סלקא ובקעא רקיעין וקיימי 

קדם ה', וכמובא בספר תניא קדישא )פרק מ' ושם קונטרס אחרון בתחלתו(.

בכבוד ובברכה.



קה             

ה'תשע''ט  שבט כ"א ראשון יום      
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.?‡BÏ „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡Ï ...Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈…ƒ¿»∆»ƒ»
ופרח ' 'כפתור ו )בספר עשרה(פרק שבע  שבשנת  הביא 

לירושלים לבוא מפאריש  חננאל  רבינו רצה השביעי , לאלף 

טמאים שכולנו  ואף  ציבור , קרבנות  ושאר  פסח קרבן להקריב 

הטומאה . את דוחה  ציבור  קרבן הרי  מת, טומאת

להקריב  אפשר אי  מדוע  נימוקים כמה העלו והאחרונים 

בזמנינו : ציבור קרבנות 

יעבץ ' ה'שאילת פט)א. סי ' סופר'(ח"א רלו )וה 'חתם סי ' (יור "ד 

כל בהם שהשתתפו  מהשקלים נקנים ציבור קרבנות  כתבו:

היה המקדש  שבית  בזמן רק  נוהגים שהשקלים  וכיון ישראל ,

ה"ח)קיים  פ"א שקלים להקריב (הל ' אפשרות  אין בזמננו הרי 

קרבן  הזה בזמן להקריב  מניעה  אין זה  ולפי  ציבור. קרבנות

ציבור . משקלי  בא שאינו פסח

מלך' ב 'מקדש  קנ )אך  עמ' פרנק, שנינו(להגרצ"פ (מנחות העיר :

א) וכיון מט, שחר, של  בתמיד  אלא המזבח את מחנכים שאין

לא ציבור, קרבן  שהוא  תמיד קרבן מקריבים  אין הזה שבזמן 

הפסח. הקרבת גם תיתכן

לפני רוח  "נחת  - ניחוח' ולשם  ריח 'לשם הוא קרבן ב .

רצונו" ונעשה  שאמר  שם)הקב "ה ורש "י  מו ,ב, והנה ,(זבחים .

(ו"מקריבין  בטלה לא המקדש  שקדושת זו בהלכה  האמור 

את "והשימותי  מהפסוק  נלמד  בית") שם שאין  אף ֿעל ֿפי 

לא)מקדשיכם" כו , הן (ויקרא בקדושתן ששוממין "אע "פ  -

בריח  אריח  "ולא  הקב "ה  אומר  הפסוק  ובהמשך עומדים",

חסר כי  החורבן לאחר  להקריב  שאין לומדים ומזה  ניחוחכם",

בית" שאין  אע "פ  "מקריבין וההלכה ניחוח', 'לריח התנאי 

נגמרה לא  ועדיין לבנותו מצוה  הקב "ה  כאשר מתקיימת

הבית נבנה  בטרם הקריבו עזרא  בימי  ולכן סי 'הבניה , ציון  (בנין 

.א)

צריך דחויה , אלא  בציבור הותרה  לא שטומאה כיון ג.

גדול כהן מצח  על רק  מרצה והציץ  ציץ , ריצוי  (הל 'להיות 

הט"ו ) פ "ד  המקדש  צריךביאת כהונה  ובבגדי  בגדים  שמונה הלובש 

בתוספתא  ושנינו תכלת, חוט  פ"ו )להיות  שהתכלת(מנחות

הרי "ף  כתב  וכבר רעג)מעכבת. סי ' ציצית הגאונים(הל ' שמימות

הזה  בזמן להקריב  אפשר אי וממילא תכלת לנו דוד אין (שאילת

קח) עמ' מלך  מקדש  וירושלים. ציןן  ,דרישת .ח"א

ה'תשע''ט  שבט כ"ב שני יום  '     '

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ 
          

      
הבאה להלכה הטעם גם  ה"ה)וזה מבגדי(פ"ח "בגד :

מניחו  אלא  אותו, מכבסין ולא  אותו מלבנין אין כהונה ...

רש "י שפירש  כפי  חדשים", ולובש  כט,א)לפתילות "כל(תמיד 

וב  בעושר  שררה".מעשיהם 

האחרונים  א והקשו לג, תמיד  שבע באר  ד , סי ' ח"א מאהבה (תשובה

לכללועוד ) סותר עשירות', במקום  עניות 'אין הכלל לכאורה, :

הלכות , בכמה שנאמר  ישראל ' של ממונן על חסה  'התורה

ובשופרות בחצוצרות במקדש  תוקעים  היו בתעניות לדוגמה :

כסף  מצופה  ה"ד )שפיהם  פ"א תענית בגמרא(הל ' ואמרו (ראש ,

א) כז , השנההשנה ראש  של שופר כמו זהב  מצופים היו שלא 

ישראל". של ממונם  על  חסה ש "התורה משום שבמקדש ,

שני של  הגורלות הכיפורים ביום בו שנעשו הקלפי  ועוד:

מעץ  היתה ה"א)השעירים  פ"ג יוכ "פ עבודת או (הל ' מכסף  ולא .

ישראל של ממונם על חסה  שהתורה כיון א)זהב , לט, .(יומא

וביארו :

לדבר , דבר בין להבדיל  המכריע  הוא החכמים דעת  שיקול

והצורך העבודה כבוד  ההפסד , גודל  שם.לפי  ר "ה תרועה (יום

ישראל , כז )תפארת ס"ק פ"ה .תמיד 

ביהודה' ז )וה 'נודע  סי ' ח"א מאהבה מחלק :(תשובה

או  שרת בכלי  רק  נאמר עשירות' במקום  עניות 'אין הכלל

ישראל ' 'עבודת בס ' כתב  (וכן הגוף  בקדושת  הקדוש  בדבר

יוהכ"פ  עבודת קטו ,א)על דף ארעא( אורח  "לאו - ונימוקו

'התורה והכלל עניות "), במדת עולם של מלכו בפני  לשמש 

ולכן  חולין, ממון לגבי  אמור ישראל ' של  ממונם על חסה

חול של שהיא  ובקלפי  בעשירות, נהגו כהונה  ובגדי  בסכין

בעץ . הסתפקו

כסף  של היו  בתעניות, בהן שתקעו והשופר  והחצוצרות

בגדר אינם כסף  כלי  ב . שרת. כלי  אינם אלו כלים  א. כי :

ואת ישראל , של  ממונם  על לחוס  יש  כי  בזה  ודי  'עניות '

טוב . יום כבוד משום  זהב  ציפו השופר

ה'תשע''ט  שבט כ"ג  שלישי יום     

:Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ 
       

          
        



לגבי גם או מבוגר  כהן כלפי  רק  היא 'וקדשתו' מצות האם

כהן? ילד 

אברהם ' ה'מגן ס"ו ),לדעת רפב סי ' הפסוק (או "ח משמעות 

נאמר זה  שדין היא  מקריב " הוא  אלקיך לחם  את  כי "וקדשתו

הפסול קטן לכבד צריך אין כן, ואם  להקרבה. הראוי  בכהן



קו            

הזקן אדמו"ר כתב  וכן ס"ז )להקרבה. .(שם

איגר עקיבא  שם)והג"ר השו "ע חינוך'(בהגהות (מצוה וה 'מנחת

הפסוק :רסט) על ה'ספרא ' מדברי  היא וראייתם כך , על חלקו

ה'חינוך ' שביאר וכפי  מומים ". בעלי  לרבות  - קודש  "והיו

לחם(שם) להקריב  ראוי  אינו שזה מאחר  נאמר , "שלא :

'והיה אמרו כן על ונכבדהו. נקדימהו  זה למה  אלוקיהם ,

מום". ובעל תמים – כולו מיוחס  הוא הזרע  כלומר , קודש '.

לכבדו. צריך  להקריב  ראוי שאינו מום בעל  כהן שאפילו הרי 

לקטן. הדין והוא 

הוא הכבוד חיוב  האם  בשאלה  תלויה שהמחלוקת  ויתכן

לדעת הכהונה. שבט כללות כלפי  או עצמו בפני כהן לכל 

אם דווקא וזה  הפרטי , הכהן כלפי הוא  החיוב  אברהם' ה'מגן

הוא החיוב  החולקים  לדעת  ואילו להקרבה . ראוי  עצמו הוא 

לכבדו  מצוה השבט בכלל שהוא  מי  וכל  השבט, כללות כלפי 

בעצמו מקריב  אינו אם תרכו )גם  עמ' ב ויקרא השרון  .(חבצלת

בעל כהן לכבד חובה אברהם ' ה 'מגן לדעת שגם יתכן אך 

להקריב , יכול אינו מום שבעל אע "פ  כי  מקטן, בשונה  מום ,

חלק  בכך ולקיים הקרבנות מבשר לאכול יכול  הוא הרי 

אינו  לאכול שיכול אף  הקטן אך  הקרבן, עבודת  ממצוות 

הקרבן, לעבודת  כלל שייך שאינו וכיון באכילתו מצוה  מקיים 

לכבדו מצוה  שם)אין חינוך  למנחת צבי  הר  .(הגהות

כהנים לכבד  החיוב  אודות הספרא דברי  כי  יתכן ועוד

נפל כך ואחר  תמים  שהיה כהן לגבי  דוקא  הם  מומים  בעלי 

כשנפל קדושתו פקעה  לא התקדש  וכבר מאחר כי מום , בו

לעבודת מעולם  התקדש  לא  שעדיין קטן כהן  אך מום , בו

לכבדו מצוה  אין לב)הקרבנות , ח, עוזיאל  משפטי  .(ראה

ה'תשע''ט  שבט כ"ד רביעי יום        

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰  
          

      
למלך ': ה 'משנה והקשה

הקרבת ביום מלאכה  עשיית  שאיסור  הרמב "ם  כותב  כאן 

הדברים ולכאורה בלבד, מנהג אלא הדין מעיקר אינו  הקרבן

טוב  יום  בהלכות  לדבריו הי "ז )סותרים  מלאכה(פ"ח שהעושה

כשאר ואינו נידוי , או מלקות חייב  חצות אחר פסח בערב 

משום הדין, מן מלאכה איסור  בהם שאין טובים ימים  ערבי 

שבזמן  מפורש  הרי  פסח, וקרבן חגיגה קרבן יש  פסח שבערב 

משום ולא הדין מעיקר  מלאכה  לעשות  אסור קרבן הקרבת 

מנהג!

ישראל לכלל קרבן הקרבת זמן הוא פסח ערב  ותירץ :

משפחה או יחיד  אך הדין, מן מלאכה  בעשיית  אסור ולכן

משום אלא מלאכה  בעשיית אסורים  אינם קרבן המביאים 

מנהג.

להביא חובה פסח קרבן שאת  כיון לבאר: שהוסיפו ויש 

בעשיית ונאסר  מיוחד כיום  נחשב  הבאתו יום מסוים, ביום

ביום להביאו חובה  אין  קרבן המתנדב  יחיד אך  מלאכה,

הדין. מן מלאכה עשיית איסור היום על חל  לא  ולכן מסוים

נוסף : ענין לבאר יש  זה  ולפי 

עשיית שאיסור משמע  כאן הרמב "ם  לשון  מפשטות 

בפועל , הקרבן את בו שמקריבים ביום רק  נוהג מלאכה

בזמן  גם  נוהג פסח  בערב  מלאכה  עשיית איסור  כן  אם ומדוע 

הזה ?

קרבן  שאת  מאחר  כי  החילוק , טעם  מובן המבואר לפי  אך

כיום נחשב  הוא  ממילא  מסוים , ביום להביא חייבים פסח 

אך בפועל, בו יקריבו  לא אם  אף  במלאכה  ואסור  מיוחד

מלאכה עשיית  איסור מסוים  ביום  להקריבו חיוב  שאין בקרבן

זה הרי מקריבים אין וכאשר בפועל , ההקרבה מצד  אלא  אינו

במלאכה  נאסר ואינו רגיל  יג)יום  ב, אליהו  .(מנחת

ה'תשע''ט  שבט כ"ה חמישי יום  ?      

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ 
          

       
כנפיים ? שתי  היו שלמעיל לרמב "ם  מנין  הראב "ד: והקשה 

מימין  אחד  כנפיים, שתי  לו שהיו המעיל הקשה : והרדב "ז

שחייב  כנפות  ארבע  בעל  בגד  הוא  הרי  משמאל, ואחד

ציציות ! היו שלמעיל חז"ל בדברי מצאנו  ולא בציצית,

העקב  עד  להיות צריכים כהונה ובגדי שהיות לומר  ואין

'לכבוד זה  ואין הרצפה  על נגררות הציציות  תהיינה 

ה"ד ),ולתפארת' פ"ח לעיל  המקדש(ראה שריצפת  כיון כי

בזיון. משום בכך  אין נתקדשה,

חינוך' ה'מנחת  צט)ומיישב  :(מצוה

הקדש  של  בגד שהוא כיון ציציות  היו לא (ויתכן למעיל

ה" פ"ח לעיל  מל "מ ראה בו , יש  הגוף קדושת שאולהה)שאף כטלית ודינו

לך תעשה "גדילים מהפסוק  שלמדו כמו הציצית, מן הפטורה 

כסותך" כנפות  ארבע  יב)על  כב, אלא(דברים אינו  ציצית  שחיוב 

שאול בבגד  ולא שלך א)בכסות  קלו , .(חולין 

התכלת ' ריח)וב 'עין עמ' מראדזין . מותר(להאדמו "ר  העיר:

עבודה  בשעת  שלא  אף  וללבשם  כהונה מבגדי  (לעיל ליהנות 

הי "א) 'כסותך'.פ"ח הם הרי ולכן

ב 'תיקוני מהנאמר הרמב "ם  לשיטת וביאור מקור  והביא 

י )זהר' דאיהו (תיקון  בה , תכסה  אשר  כסותך כנפות ארבע  "על :

האפוד דמעיל האפוד ]כגוונא  מעיל  כמו  ורימונים[שהוא דפעמונים  ,

וקשרין חליין לקבל הם אינון - המעיל  שבשולי  - ורימונים [שפעמונים

וקשרים] חוליות כנפות .כנגד  ארבע  היו שלמעיל היינו ,"

העשויים המעיל , בשולי  התלויים  והרימונים והפעמונים 

של ציצית  במקום  היו שני, ותולעת וארגמן תכלת  מחוטי 

ולבן. תכלת  חוטי 



קז             

ה'תשע''ט  שבט כ"ו שישי יום          
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חמורה שקדושתו במזיד )במקום אותו  המטמא על  כרת חיוב ,(שיש 

את ממנו להוציא  כדי  מוקצה טלטול  איסור את חכמים התירו

קלה  שקדושתו במקום אך  כרת),הטומאה, חיוב בו  לא(שאין 

התירו.

שקדושתו  במקום נמצאת  כשהטומאה האם לדון: ויש 

קלה שקדושתו המקום עד רק  להוציאה  מותר חמורה ,

להוציאה מותר  לטלטלה  הותר וכבר  שמאחר או שם ולהניחה

למקדש ? מחוץ  אל לגמרי 

הירושלמי מדברי  כי  למלך' ה 'משנה עירובין )וכתב  מסכת (סוף

לגמרי . להוציאה  שמותר מבואר

יוסף ' ה 'בית כתב  בזה  רסו )וכיוצא  סי ' רבינו (יו "ד  בשם

הסכין  את לטלטל  להמשיך לו מותר  בשבת  שהמל ירוחם ,

מוקצה , שנחשבת למרות למקומה, ולהחזירה המילה  לאחר

בהיתר  לידו ובאה מאחר מילה),כי  מצות את בה לקיים מותר(כדי 

מכן. לאחר אף  ולטלטלה להמשיך 

הירושלמי  מחדש  מזו מוציאים(שם)ויתירה כאשר :

מידיו  נפלה אם אפילו חמורה , שקדושתו מהמקום טומאה 

והרי החוצה  ולהוציאה  להרימה  מותר קלה , שקדושתו במקום 

הראשון. הטלטול כהמשך נחשב  זה 

בהיתר , לטלטלו שהתחיל  מוקצה  לכל מכך  שלמדו  ויש 

להזיזו  שמותר  לאיסור שמלאכתו כלי  או מילה של סכין כגון

לשוב  מותר  מידו נפל אם  שאף  מקומו לצורך ממקומו

הראשון  הטלטול כהמשך נחשב  זה והרי  רב ולקחתו שו "ת (ראה

כד ) א, .פעלים

לגבי דווקא  נאמרו הירושלמי  דברי  כי  שכתבו יש  אך 

מוקצה לשאר מכאן ללמוד  ואין מהמקדש  טומאה  הוצאת 

אפילו  טומאה  תימצא  שלא  הקפידו חז"ל  כי  בהיתר, שנטלו

את לכתחילה  כך  משום  התירו לא  אך קלה , שקדושתו במקום 

התחיל כבר כאשר רק  אלא  זה  ממקום מוקצה  טלטול  איסור 

אך באמצע , מידו נפל  אם  אפילו להמשיך  לו התירו לטלטל,

המשך את להתיר אין בכך, הלכתי  צורך  שאין במקום 

מידו שנפל  לאחר מג)הטלטול  סי ' ח"ח, הלוי  שבט .(ראה

ה'תשע''ט  שבט כ"ז קודש  שבת ?           

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È ˙ÂÎÏ‰  
         
           

    
להיכל רק  לא להיכנס  אסור מום  בעל כהן  הרמב "ם , לדעת

למזבח' האולם 'בין אף  עד אלא  המזבח שבין  אמות ושתים (עשרים

הי "ב) פ"ה הבחירה בית הל ' - עבדהאולם שלא אף  ונכנס , עבר  ואם  .

לוקה . עבודה,

הרמב "ן ס"ט)ולדעת ל "ת המצות', ל 'ספר  האזהרה(בהשגותיו 

עבודה על  רק  היא יגש ' לא  המזבח 'ואל  מום בעל לכהן

שלא היינו מקדשי ", את  יחלל "ולא נאמר כך שעל במקדש 

ששנינו  ומה המקדש , את  חילל - עבד ואם  לעבודה, יגש 

מ"ט)במשנה פ"א מומין (כלים בעלי  אין ולמזבח... האולם  "בין

.מדרבנן הוא  לשם ",

בגמרא  מהנאמר  לשיטתו ראיה מביא א)והרמב "ן מד , (סוכה

ולמזבח  האולם  בין נכנסים  מום בעלי  כהנים הסוכות שבחג

'ערבה ' מצות  לקיים המזבח)כדי  את בה התורה(להקיף מן ואם ,

נכנסים ? איך להיכנס  אסורים 

הרמב "ם: שיטת  את מיישב  אסתר ' וה'מגילת

היא אבל  בתורה , מפורשת  אינה במקדש  ערבה  מצות

מסיני' למשה שם)'הלכה  ולכן (סוכה 'עשה', כמצות ונחשבת 

למקדש . מום בעל  כניסת  של תעשה' ה 'לא את דוחה 

לנר' ה'ערוך כך על  שם)ותמה :(סוכה

לומר מנין אך תורה, כדין היא  מסיני ' למשה  'הלכה אמנם

קלה שהיא  מצינו ואדרבה, תעשה' 'לא  ודוחה  כ'עשה ' שהיא

מסיני ' למשה  'הלכה על עונשים אין כי  תעשה' [ראה מ 'לא 

סק"א] בועז  מ"ב, פ "ב כלאים ישראל  אתתפארת לדחות  תוכל ואיך  ,

למקדש ? מום  בעל כניסת  של תעשה ' ה 'לא 

ומבאר:

שאינו  כיון ולמזבח  האולם  בין להיכנס  אסור מום  בעל

ריקנית ' 'ביאה  זו והרי  לעבודה , בשעת ראוי שלא למקדש  (כניסה

הקודש ") אל  עת בכל  יבוא "אל  של  בלאו  והיא שאינו עבודה, כהן ואמנם , .

מום בעל בכהן אך ההיכל , אל  כשנכנס  רק  לוקה  מום בעל

האולם 'בין אף  להיכנס  עליו ואסרה  התורה  החמירה

המזבח  את  להקיף  כדי שהכניסה  לומר  יש  זה  ולפי  והמזבח'.

נאסרה . ולא ריקנית ', 'ביאה אינה הערבה  עם 

תורה נמשלה לדם ומצוות לאברים, והחילוק בין דם לאברים הוא, שהדם מהלך בכל אברי הגוף, מה־שאין־כן האברים הם מחולקים 
זה מזה, לכל אבר יש עניין משלו.

משיחת שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז
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ה'תשע"ט  שבט  כ"א ראשון  יום 


  

   1 
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰iBn‰ ‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

  

המוריה " הר והוא  הבית "הר ה ', פרק  מתחילת ההוראה 
של  הפרטי  המקדש  לבית בנוגע  להיות צריכה  שדוגמתו 
את  אצלו   תופסי הקדושה  שענייני  מישראל, אחד  כל
בדרכי ההליכה   ג , בנוס בחייו . והחשוב  הגבוה   המקו
מתבייש  שאינו  רק  שלא  הר, בצורת להיות צריכה  התורה 
 באופ יעקב " גאו" מתו היא  שהנהגתו  אלא  ביהדותו  ח "ו 

ורוממות. הגבהה  של
אלא  היה  לא  כולו  ש "המקדש  ו ', פרק  מתחילת ההוראה 
הפרטי בביהמ "ק  יהודי  של עבודתו   ג כ ההר", במעלה 
עולה  אלא  במקומו  עומד  שאינו  באופ להיות צריכה 

עילוי . אחר בעילוי  לדרגה  מדרגה  במעלות
כו '", המקדש  מ לירא  "מצות־עשה  ז', מפרק  וההוראה 
א של בערכה  להפחית לא  הכוונה  יהודי  של ובעבודתו 
הקפדה  תו ושליחותו  תפקידו  את ולמלא  ומצוה , פעולה 

. הפרטי ופרטי   הפרטי כל על מוחלטת
      

א.2) ג, הימיםֿב  בדברי  משנה 3)כמפורש ב  פרק  מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח ) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף  וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק  בכדי  זה חלל
ג  פרק  (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני  חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי  על "כיפין שכתב  מה אבל התהום".
כבש  גבי  ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב  ומה
ה  פרק  באבות כמפורש גלוי , היה החיצוני  המזבח  שהרי 

ה. מקפת,6)משנה סביב  סביב  "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף  אותו ובתוך

.„Á‡Â ,Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
Á .ÌBc‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÁÊn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈOÚ B‰‚Â ,˙Bn‡ OÚ ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚BÒ8‰OÚ B‰b ,ÈÒ ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10OÚ [B‰b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï‡iÂ" :˙BÈ˜a ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ  "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים  עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף  כתב 

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח ", ולבסוף  "הוקף  הבית הר שהיקף  מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף  מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף  הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף  שהוא מה כל התורה מן שהרי  מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי "מקום שם: הרע "ב  ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי  חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי  חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב  רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰ÚLÂ .‰"Ï˜ Á ÏÚ Ê"Ù˜ C‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,ÁÊÓa „Á‡Â .ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌBc‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני  ישראל, עזרת
במערב ]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב ,

עשרה 13) עשתי  עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי  אמה
מוחלט ". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח  "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי 

.‰B‰‚Â ˙Bn‡ OÚ BaÁ ‰È‰ Ô‰Ó ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈOÚ15ıeÁ ,‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁÊÓ ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ÚL ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÚLÂ17ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

B˜È18. ƒ»

זהב .16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
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שהוא 17) לפי  העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה
נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק  מדות

ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח . ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי  שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי  שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe‰ ÏkÓ ˙È ˙Èa‰ ‰ ÌBcÓ ‰˜BÁ19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈe dÈe .˙BÁe‰ ÏkÓ ˙È ÚÓÏ ‰B˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
ÁÊn‰ ÔÈe dÈe ,Ún‰ ÔÈe dÈaM ‰nÓ ˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈe dÈaM ‰nÓ ˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב  כל כי 
אלו  רוחות משתי  הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי  אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי  הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק  כי  הרוחות",
כי הרוחות", מכל יתר למערב  "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב  בינה  המרחק 
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי  המערב " ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח  ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח  בינה כי  הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ ‰˙È‰ ÁÊÓa ‰ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C‡ ‰˙È‰20Á ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa‡23˙B˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב .20) לעזרת 21)ממזרח  ביחס  וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח  ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע 
ארבעים. על השלישי25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ  ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏMÓ ÌML ,ÌÈÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰  Èc ˙kLÏ  ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ;ÌÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28 ˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da  ˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב  פרק  (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה

יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי  "וכן לכם"
למזבח , פסול לח  כשהוא שהתליע  עץ  וכל תולעת בהם

שהתליע ". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע  שאחר
נשים, לעזרת להיכנס  הוא רשאי  שמשו, והעריב  בשביעי 
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס  הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס  וכשצריך שלו שמיני  ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני , ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס  עד יין 30)שם שגם ואף  שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני  היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב  שהוא השמן שם על אלא הזבח , את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈaÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙Èe . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„ ÛwÓe34‡˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק  סוף  (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי  רבינו כתב 
שם  כי  ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח .

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈcÓ …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ  ˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ  ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓB„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da  ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È‡41˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÔÈ„BÈ da 42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי  שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי  ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי , והחלק  חול, היה הצפוני 

קודש 38) בין המפסיק  במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי  שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי  בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס ,41) בימי  ישראל ארץ  את היוונים כשכבשו
אבני גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח  אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי  שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף 

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ „Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙Bp‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈
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.‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰e„ÓeÌL ‰44„Bk ÏL ‡qk‰Œ˙Èe ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„Bk46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי , בעל שהיה ומפני  במערה.
שהמחילות  הקרקע , שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק  בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב "ד וכתב  א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני  מים שם שיטיל כדי  שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי 

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס  שלא

.ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ÚnÏ ÁÊn‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ C‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
ÚLÂ47‰ÊÚ ÏL ÈÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C‡Â .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó 50ÌÈzL  ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈc ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰ .ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡  ÌÈ‰k ˙ÊÚ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡OÈ ÈÏ‚ ˙ÒÈc ÌB˜Ó .‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  Ï‡OÈ ˙ÊÚ ‡˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף  עד במזרח  ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב . הקדשים קודש שמאחורי  הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי  קודש היינו
והאולם. שבאמצע .50)ההיכל הכתלים עובי  עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ ÁÂ¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL  ÌÈÁaËn‰52 «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב : משנה שם
(=הצפוני ) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק  שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL Be ,˙Bn‡ ‰BÓL  ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

Oa‰58BÏMÏ59ÌB˜Ó „ˆe .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈOÚÂ Úa‡  «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע  לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע " לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי  ומן אמות, ארבע  - השולחנות לחצי 
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע  -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי  זהב , של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי  מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק  וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי  יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י  הלכה אסורות

קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא
משנה 58) ו פרק  ושקלים ב  משנה ד פרק  (תמיד [במשנה

הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב )
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק  רבינו כתב  וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב  ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק  ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס ,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב  מה אבל רב . שזבלו לפי  שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח  הוא )59שוודאי  צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי  אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי  בהם לאסור בקרקע  "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי  כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL  ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈe≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL  Lk‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰Â62ÔÈe . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰OÚŒÌÈzL  ÈÓBc Ï˙ÎÏe Lk‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
Á ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML 63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚLÂ LL  C‡ ‡e‰L ‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח  שהיה לפי  אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב . על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב  כל שהרי 
וכבש, מזבח  של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי  דרומי , לכותל כבש שבין מה וחצי  עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח , ושתיים שלושים יב ), הלכה (למעלה למזבח  האולם
הרי ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ ÚaÓ‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡OÈ ˙ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌBcaL .ÌBca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL  ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Ât‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Ât‰ ˙kLÏ ;ÔawÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL  ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙BBÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈË ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL  ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Ât‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL  ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙LBÈ ‰ÏB„‚ È„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈLBÈ ÔÈ„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁe72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
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‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL Ba ‰˙È‰ ÌL 73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL ÈBÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ„‰t ˙kLÏ ˙‡˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡OÈ ˙ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙BÁ‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁÊÓ ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈzÁ ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק  נמנו ג משנה ה פרק  במדות
המלביש  פנחס  לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי  אמגושי66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי  זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף )

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק 
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב  יג הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח , בלשכת מוצנע  היה
המלח . מלשכת המלח  נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס .68) ומפני69)היינו מעלות בלי  כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני  עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי 
דוד  בית למלכי  אלא בעזרה ישיבה שאין לישב , אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע  היינו כלל", בולט  עץ  בו בונים ש"אין אף 

אלא  עץ  של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני  במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס  לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי 

אחרוןֿאחרון. בגדי76)ועל מעשי  על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי  הדיוטים כהנים בגדי  בהכנת עוסק  כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב , ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב 
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני 

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

   1 
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי  בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ‰ ÏL ÈÁÊÓ ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe .˙BÏÚÓ ‰OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

  

        

וממנה  , הנשי לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשי
לש ולכאורה , והמזבח .  האול אל  ומש ישראל, לעזרת
 מוב זה  והלא  ההר, במעלה  היה  שהמקדש   הקדי מה 

לעזרת   נשי מעזרת עולה  למקדש  שהבא  הנ"ל מהפירוט
וכו '. ישראל

שהוא  לומר ההר" ב "מעלה   " הרמב שכוונת לומר ואי
 צרי כי  לעיכובא , היא  ההר במעלה  המקדש  ובית בדווקא ,
שה  הדברי" שהרי  ובפרט ,לכ המקור מהיכ ביאור
ה ועזרה   אול... הקדשי וקודש  קודש  בבית... עיקר
במעלה  ולא  דווקא  במישור היה  והמשכ ,המשכ בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה , לפסוק  בכוונתו  שאי לומר, צרי לכ
בפועל. המציאות היא  שכ אלא  ההר, במעלה  להיות צרי
שמדבר  בפשטות, לומר יש  זו , בהקדמה  שפתח  ומה 
על  להקל כדי  שבו   הפרטי ואח "כ  העני בכללות בתחילה 
הכללי המספר את  מקדי מקומות שבריבוי  כמו  הלומד ,

.הזכרו לתועלת 
הפרטי , למקדש  בקשר הוראה  ישנה  , הענייני ובפנימיות
עצמו  את  ומרומ שמעלה  באופ להיות צריכה  שהכניסה 
.יתבר לו  דירה  נהיה  כולו   שהעול עד  , בעול חלקו  ואת
המציאות  היא  כ  מכל־מקו לעיכובא , די שאינו   וא
ועולה  כו ' מהל בו  והנכנס  ההר, במעלה  היה  שהמקדש 

כו '.
ביאת  שסדר משמע   " הרמב מלשו בזה : וההסברה 
ג הוא  וכ עליה , אחר עליה  של באופ היא  המקדש 
ועולה , מהל של באופ שיהיה  הרוחנית העבודה  בסדר
זה  הרי  גבוה , הכי   למקו ההגעה  לאחר  וג ועולה . מהל
שיבוא  העילוי  שלגבי  ובוודאי  בהווה , למצב  בנוגע  רק 
תחילה  זקוק  ולכ ,לחסרו עכשיו  דרגתו  נחשבת בעתיד 
נעלית  (בדרגה  וכליו  המקדש  ותיקו בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש  ביאת תהיה  ואח "כ  יותר)

. סו אי עד  עילוי  אחר בעילוי 
      

ג.2) משנה פ "ב  מדות המעלה,3)גובה. רוחב  משך
ההר  רוחב  בכל וארכה אמה, חצי  הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י  ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב , שמות – בעירה (את ושלח  ב :) קמא
שם). מדות (תויו"ט  הרגל משלחי  כ) לב , (ישעיה אומר הוא

.Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰OÚŒLÓÁa ‰ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡OÈ ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰Bb ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰Bb ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»
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ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈe ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ "ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי  (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסף ֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰ÁÊn‰ ÚL Ú˜˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜˜ db ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈOÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ‰ ÏL9‰ ÚL d‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈOÚ ˙Èa‰10ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B BÈ‡ ÁÊn‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ‰a13‰‡B14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב ), הלכה (למעלה וחצי  אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי  אמות בשתי  ישראל
ביחד  הרי  ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ "ב  מדות
יותר.11) אמות בשתי  גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח  הזיתים הר
למערב . הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני  נכח  אל והזה ד) יט , (במדבר שכתוב 
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט  משנה פ "ג בפרה

פרה  מהלכות בפ "ג כן כתב  רבינו וגם הקדשים", קדשי  בית
אמת, ששניהם כתב  שם בפרה חדשים ובתוספות ב . הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡OÈ ˙ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙BBpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏp‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚÏ Ï‡OÈ ˙ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÌÈÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי  והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי  עליו עומדים שהלויים מקום על הונח  ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב 

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי 
מהלכות  (פ "ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי  ועל החובה,

ב ). הלכה המקדש כלי 

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»

Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz  ‰ÊÚ‰ Ú˜˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆
˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««

eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק  שנאכל

של 25) שלמים כבשי  ושני  והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי  נקראים עצרת,
מהלכות  (פ "א קלים" קדשים נקראים והפסח , והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz  »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

eËt  ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אף ֿעלֿפי  קדשים, קדשי  לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜  ‰ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ  ˙Èa‰ ‰Ï33˙BBlÁ‰ .34 ‰ÓBÁ‰ ÈÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב "ד 35)שם כתב 

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע  "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט  ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב  מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסף ֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס  לא שרבינו כתב  כו, ס "ק  נה סימן לאו"ח 

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆL37B‡ ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ  ‰ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ‰Ó eˆiL ÌB˜n‰ „Ú ‰ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆiL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהריהעזרות  להוסיף , שצריכים פסוק  מצאו אלאֿאםֿכן
עלי ה' מיד בכתב  "הכל יט ): כח , הימיםֿא (דברי  נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף  שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב , (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח ). (אור להוסיף  רשות אין ההר שעל בלי39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙BÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
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ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈe‡e ,‡È ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈ„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡Ó È‡ L‡42.˙BB„Ï  ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט : (שם אלו עלֿידי  אלא להוסיף  אין לדורות שאף 

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף 

.È„ˆÈÎÂ44?ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆe ÌÈÏe ˙BBpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô‡Â) Ô‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB‡" :ÓB‡Â ,ÌÈÏLeÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙ÙO ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙBO ‡Èp‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי  שאמרנו מה כלומר,

לחמי שני  היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ  ללחם אלא
בפ "ט  ראה תודה. קרבנות משתי  לכהן המורמים החמץ 
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי  בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני  כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי  שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי  "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י  וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני  לתודה, מזמור השמיט 
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב  היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני , בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי 
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי  נאכלת נביא עלֿפי 

(כסף ֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLei ‰Ó .‰Án‰ ÈÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ ÈÈL ‰ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי  של מדברי55)מימרא נראה

נראה  וכן האכילה. עלֿידי  אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף  שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב  ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב "א (מובאת מיגש הר"י  רבו וכדעת

.„È ‰f‰ „qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57 ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔBkÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈe‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰ne . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLeÈÂ ‰ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡BÏ60. »

לג)56) סימן (ח "ג ובמהרי "ט  יש, קדושה שקצת משמע 
אף ֿעלֿפי ֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב 
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב  אין לשם הנכנס  אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב  יב ,57)משמע  נחמיה
הונא.58)לא. רב  לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח  משיבין היו לא שני  בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ "ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Baw‰ ÔÈÈ˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡[‰]63.‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י . ראה 62)מגילה צריך. – מזבח  (אבל
א). הלכה שני  מעשר מהלכות ובפ "ב  ד, הלכה פ "ב  למעלה

שלמה.63) בימי  שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLeÈÂ Lc˜na ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı‡ ‡L ˙M„˜e ,‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BOÚÓe ˙ÈÚÈL ÔÈÚÏ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLeÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :ÓB‡ ‡e‰ È‰ÂeÓ‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙BOÚÓe ˙ÈÚÈLa ı‡‰ eiÁ Ï‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰Bz‰ ÔÓ ‰ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı‡ ÔÓ dÈ‡ È‰L ,˙ÈÚÈMÓe ˙BOÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰  ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı‡‰71Cc‰ ÏÚ ˙BOÚÓe ˙ÈÚÈLa iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óez ˙BÎÏ‰a e‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49



קיד                
         

  

       
      



אלא  בכיבוש  קידשה  לא  עזרא , שעלה  וכיו" וממשי
עולי בו  שהחזיקו   מקו כל ולפיכ בה , שהחזיקו  בחזקה 
היו מקודש  הוא  השניה  עזרא  בקדושת ונתקדש  בבל

כו '".
לשעתה  היתה  עזרא  שקידש  שקדושה  כיו להקשות, ויש 
ישראל   אר את לקדש  בכוחו  שהיה  כלומר ולעתיד ־לבוא ,
ולא   מסויימי  חלקי רק  קידש  מדוע  , לעול בקדושה 

כולה .קידש  את
כורש  של רשותו  על־ידי  היתה  עזרא  עליית בזה : והביאור
פעולות  לעשות עזרא  היה  יכול לא  ולכ , באר להחזיק 
ללא  המוכרח  מכפי  יותר  האר וקידוש  בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד ־לבוא  שידע   ג מה  כורש , של רשותו 

הכל.
וחזקה  בכיבוש  עזרא  בקדושת המעלה  מהי  ,להבי צרי  ג
 בזמ  ג הרי  ," רבי "כיבוש  על־ידי  יהושע  קדושת על
ה 'כס וכקושיית הכיבוש , לאחר חזקה  היתה  יהושע 
ע מחזקה  כיבוש  בלא  חזקה  עדיפא  "מי  כא משנה '

כיבוש ".
מצינו  מזה  וגדולה  לקנות, בכוונה  תלוי  קני לומר : ויש 
בטלה  אחר, קני עשה  ואח "כ  הגר בנכסי  החזיק   שא
שהחזיקו  מה  הרי  בכיבוש , קנו  שכבר כיו ,ולכ החזקה .

חזקה . של קני איננו  וממילא  ,קני  לש היה  לא  אח "כ 
לכל   לומדי שממנה  חזקה , של מעלתה  מגודל וההוראה 
בה  יש   שא קדושה , בענייני  יהודי  של ופעולה  פעולה 
, עולמי ולעולמי  לעד  נצחי  עני בה  יש  "חזקה " של  תוק

לבטלה . שיכול  בעול אחד   א ואי
      

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי65)פ "א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי  טז ז, ם".הימיםֿב 

שמח ). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח  ל, ושם
(מהר"י עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס 

ז. הלכה פ "ז להלן במשנה.66)וראה כח . מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי : בדפוס 
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ "א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ 
ישראל, רוב  מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב ). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי 

מהלכות  פ "א – מעשר מידי  להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י . הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק 

ומכיון  ישראל. לארץ  כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף  שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף  התורה מן הארץ  ששביעית שדעתו
ט . הלכה שמיטה מהלכות בפ "י  רבינו בשיטת הכסף ֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע  הוא – סח . שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס '
הרמב "ם  ב "חידושי  וראה ,192 עמ ' תרצ "ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ ' ונדפס ) (ההולך לתלמוד"

   1 
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי  בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב  בו, לישב  ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי 

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ "ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב .3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.BÊ È‡Â4˙Èa‰ ‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡ B‡ ÂÈÏ‚aL ÏÚÓ B‡6˜‡ B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈev‰ ˙BÚÓ B‡ ÂÈÏ‚ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ‰ ÏÎa ˜Ï eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏÓ  ˜ BÏ ÔncÊ9‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL Cc ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

Cc‰ v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט , שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ "ט  ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף  ולא בו להזיע  בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב .7)עליו סב , ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב "מ  ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב  המוריה').כד, ('הר לרוק  צריך

במשנה.10) - א  נד, -11)שם ב  כח , במגילה הוא כן
החמה  מפני  בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
 ֿ (כסף  המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני  ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ Cc ÔÈÒÎ  ˙Èa‰ ‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO Cc ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ
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"Ï‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19EÏa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È„Ï"Ee˜ÈÂ EÈÁ21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ "ב .12) פ "ב  שושן 13)מדות שער אל שנכנס  מי  "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח ) הבירה
אל  הנכנס  לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי  שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף  סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק  שרבינו

ימין). דרך שיכנס  והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח , מן נכנס  שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף  איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס "ק  תרנא סי ' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי21)כן רבי  כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„BÚ …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙ÈpBÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈBÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈBÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב  אדם של קרבנו שיהיה "אי ֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואי ֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי  ויהיו חטא, ויראי  כשרים
כלי מהל' (פ "ו מעמד" אנשי  הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ "ה ב . נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י . תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡ ˙‡ Ì„‡27ÈÁÊÓ ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡Èe ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa" :Ó‡pL ,‰„Úe¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי  בשחוק  ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י 
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי  הראב "ד כתב 

ה"ח  דעות מהל' בפ "ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי  מפשטות כן למד כי  (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ eÒ‡Â30‰ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰ÊÚ‰ ÏÎa LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»

„Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰ÊÚa31:Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«
ÔÈ„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ LiÂ „Âc CÏn‰ ‡iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ

‡l‡ ÔÈLBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈLBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»
.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב 'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב 'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק 
בסוטה  (רש"י  שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ :). יומא,

.ÊiÁ ,eÈ˙BBÚa Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈa Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï znL ÌB˜nÏ ‡l‡34LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰ÊÚa35ÏÂ ,.ÁÊn‰ ÚL „‚k BL‡ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó  "e‡Èz ÈLc˜Óe eÓLz È˙˙aL ˙‡" :Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב  ו, וביבמות ה"ח , פ "ז קדושים ב 'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי  תשמורו שבתותי 
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף  לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק  - ב  סב , בברכות
כל  שם ולבי  עיני  "והיו ג) ט , (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט "ז. פ "ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי  כולנו כהיום אולם

כרת. חייב  שם הוא 35)והנכנס  בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B ‰È‰iL ‡e‰Â38„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈe BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב .36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י  לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב  שאף ֿעלֿפי  (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח  שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב 'מאירי ' וראה המוריה', ('הר בנוי  שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
ÚÓÏ ÁÊÓ41ÔÈÚB˜ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÚÓÏ ÁÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ
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ורבי39) תנאֿקמא וכדעת חרב . שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב . ה, ברכות
למערב . מזרח  בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני  אשתו אצל לשכב  גנאי  שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואף ֿעלֿפי  לארץ . בחוץ  אפילו
– ה"ח ) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ 
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי  שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ "ט  ברכות 'ירושלמי '

.ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙Èz ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙Èz ‰„ÒÎ‡46‰ÊÚ‰ „‚k ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰BÓ ˙eˆa ‰BÓe ;ÔÁÏL ˙eˆa48‰OBÚ Ï‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰ÚLƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס "ח ). קמא סי ' יו"ד (שו"ע  ורחבו אף ֿעלֿפי46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב  היה האולם שפתח  כיון – דפנות
ד"ה  כח : מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אף ֿעלֿפי 

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע  ה"ד היתה 49)פ "ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני 
הי "ח ). פ "א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡OÈ ‰ÁÓ :a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa‡52ÈÒÂ" :da Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLeÈ Á˙tÓ :˙BB„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ‰ Á˙tÓe ,Ï‡OÈ ‰ÁÓk  ˙Èa‰ ‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk  B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ  ÌÈÙÏÂ ‰ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙Èa ‰˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק "מ  (הוצאת פ "א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב . קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.ÈÏk53˙Bˆ‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡OÈŒı‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈnL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈeka‰Â55˙Bˆ‡ ‡MÓ Ôk ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

  

      

ישראל,  באר ה קדושות "עשר הבאה  בהלכה  וממשי
וכתב ביחד   כלל לא  מדוע  ,להבי וצרי מזו ". למעלה  וזו 

ישראל.  לאר מעלות עשר אחד 
על  המורה  , של מספר עשר היות מלבד  בזה : והביאור
 בלשו הפנימי  הפירוש  את  להוסי שיש  הרי  שלימות,

מקודשת ישראל  אר"  " הארצות הארצות הארצות הארצות """"הרמב היינו מכל מכל מכל מכל  ,
מכל  נלקחת ישראל  אר של המיוחדת שקדושתה 
עתידה  ולכ , לאר  בחו  הבירורי מעבודת היינו  הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל  אר
      

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ  "כל רבינו שכתב  (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב  פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ  הארצות "כל שם וכפירש"י 

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י  ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ "ב  כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב :). לסנהדרין וברש"י  מ "ו.54)כב . פ "א כלים
משום 55) הלחם", ושתי  "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי  קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי  ('תוספות
הלחם, שתי  קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח :). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי 
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י ) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי 
פרי כל מראשית ולקחת ב ) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ OÚ57Ï‡OÈŒı‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙BÈÚ :BfÓ59‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈB˜61ÈÚ‰ ÈeË ‰ÚL eˆiL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆL ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

ÈÚ‰ Èa eˆ .BÈÊÁ‰Ï64ÔÓ w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙Bw‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ  «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ˜ .CÏÓ B‡ ‡È wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ˙È ÈÚ‰ ÔÈe BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆiL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡  Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק ) בסוף  (שם והרע "ב 
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ  ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע  מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע "ב  הר"ש
ב 'תוספות' וראה לב .). (ערכין חומה ערי  בבתי  כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב  לב , ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב  וכל צרוע  כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח  שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב  שהמצורע  אני  שומע  ולפנים, ישראל
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למחנה  מחוץ  ישב  בדד במצורע : ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח  שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח  שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע 
חבירו. משילוח  שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף 
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ  המצורע  את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני  לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב ). מקדש ביאת מהל' (פ "ג מטמא"
(ויקרא  במצורע  שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי בבתי  שנאמר מ "מושב " מושבו", למחנה "מחוץ  מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב  "בית כט ) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסף ֿמשנה). המדינה בני  שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב  כן

שם. ירושלמי64)המשניות, פ "א, בבאֿבתרא תוספתא
פי "ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ "ט  רבינו 65)נזיר מדברי 

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף  נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLeÈ66˙BÙwn‰ ˙BÈÚ‰ ‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈc el‡Â .68ÌÈÏLeÈa eÓ‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
LBz ‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ˜Â „ÂcŒ˙Èa ÈwÓ ıeÁ ,˙B¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡È ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙LÁ dÈ‡Â ˙ÚÊ dÈ‡Â ;ÌÈÒcÙe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
ÁÒz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡È ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆM‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa‰Œ˙eLÏ ˙B‡ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBLk da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡OÈŒı‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ‰‡ÈÓ dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈËMÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ "ח .66) שם הט "ו.67)כלים, פ "ו למעלה ראה
צוק "מ 68) (הוצאת פ "ו נגעים ותוספתא ב . פב , בבאֿקמא

לה. פרק  נתן' דרבי  ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי  הקודש ועיר מת טמאי  שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי ' (רדב "ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאף ֿעלֿפי  שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח ) אבל מהל' (פ "ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב 'שיטה
(פ "ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא

אסור  בירושלים ואילו רדב "ז), בשם א ס "ק  שנז סי ' ביו"ד
עמוד  זק "ש להגרמי "ל ב "זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי  ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ  שקוברו מפני73)אף ֿעלֿפי  א. יב , יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב , גר זהו "אי  שם. נתן' דרבי  ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי  טבל, ולא מל ולא נח  בני  שנצטוו
שמותר  לפי  תושב , שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי 
ביאה  איסורי  מהל' (פי "ד ישראל" בארץ  בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כי ֿתצא פ ' וב 'ספרי ' ה"ז),
תושב ". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק 
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף  בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי  אלא
לא  כבודם ומפני  שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי ' בתשובה (מהרי "ט  מעולם בהם אדם נגע  ולא פגע 

יב ).76) ט , סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי  "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע  בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י שלמה').ע "ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י  סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י  הירדן כיפת והיינו לקטורת, ֿ 80)צריכה בבא
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ , מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י ).84) הוא וגנאי  החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב  עט , בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי  בית כדין

חצרים. ערי  כבתי  ביובל יוצא יובל יגיע  ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב  זה

חומה, ערי  בבתי  ירושלים: למעט  מיעוט  בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי  שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ  "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ‰89ÔÈÊ ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙BÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ "ח .89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב 
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי  הבא זרע 
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע , כשכבת בקושי  יוצא אינו הזוב 
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע  שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ב  מוזרת" שאינה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24



קיח                
         

מחנות 91) לשני  חוץ  ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ "ג הבית להר חוץ  שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף  עצמות את משה "ויקח  יט ) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚBe94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ "ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח , פסחים

מחנות. (ראב "ד).95)שילוח  מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙ÊÚ96ŒÏeË ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï‡ ,Ì‰ÈcÓ ‰Ê eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏeËÏ zÓ ‰Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב  לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק  ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי  כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח  שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי "א). (למעלה

.ÁÈÏ‡OÈ ˙ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈetkŒqÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙k iÁ102. «»»≈

(100 ֿ אחת ישראל, רגלי  דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי "ב ). פ "ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף  זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס  כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב  שבמזיד מפורש - ב  כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ103Ï‡OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ "ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי  שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ "ג הסמיכה בעת שהוא וידוי  דהיינו כפרה, הוסיף 
מ , ביומא כפרה הנקרא וידוי  ומצאנו הי "ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב  דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב :

המוריה'). ב 'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ "ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ "ט  בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚ŒÈÚe˜e L‡ŒÈÚeÙe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ "ט .108) שם קרועי109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה

תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב  משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי  בגדים קרועי  הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי "ד, מקדש ביאת מהל' פ "א להלן רבינו כתב  וכן
יין, לשתויי  והואֿהדין קורקוס . ר"י  בשם משנה' ב 'כסף 
שם  להלן ועי ' (הגרע "א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב "ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק 

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי  מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ "ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„BÚ‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב ) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס  והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס ' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף  את להוציא יכנס  הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
ÚeLa ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙BÏ115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ  ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡OÈ eÒkÈ  ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ  ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ  ÌÈB‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈB‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ  ÌeÓŒÏÚe ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
LÙ‡ È‡ B‡ ˙Bz ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t Cc eÒkÈ ,˙B˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע  אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ "ה. פ "ד פ "ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי  לענין הנוסח 116)הי "ג קדמון, בכת"י 

בעל  יכנס  ואל טמא יכנס  מום, ובעל "טמא רבינו בדברי 
וכן  רוקח '). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי יש בשם משנה' ה'כסף  הביא וכן ספר'. ב 'קרית העתיק 
רבינו  פסק  ולפי "ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב , אמר אשי  בר חייא רב  כדברי 
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי  "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי  בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ "ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
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שהוא  אף ֿעלֿפי  היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט "ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי , מטעם
לעבודת  חזי  "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י 
הדברים  מתפרשים ולפי "ז שם), סופרים' ('דקדוקי  ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי  שמדובר רבינו, כדברי  היטב 
בדברי שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף  בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי  כדעת רבינו פסק  ולפי "ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס  מום שבעל
טומאה  שהרי  בציבור, שהותר מפני  יכנס  טמא שאומר כרב 

הותרה. ולא על 117)דחויה רק  מדובר מ "ה, פ "ד במדות
נראה  רבינו כדברי  אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי 
"הכל  אמרו: פ "א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי  כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק  (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

ה'תשע"ט  שבט  כ"ב שני יום 

   1 
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי  בו יתבאר

לאחד  קרי  אירע  ואם שומריו, היו ומי  אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
ÌLB˙ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈÈB‡Ó „Át »««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „Bk ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈËÏÙÏ ÔÈÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני  אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני  תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי  והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰ÈÓLe4Ì‰ ÌÈÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈe ‰z‡Â" :Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È‰Â .BÏ ÌÈÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,ÓBÏk  …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙ÓLÓ ˙‡ eÓLÂ" :Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰ÁÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙ÓLÓ ÈÓL ÂÈe Ô‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב "ד המיוחס  הפירוש דעת לפי  אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק  העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa eÚ ,‰ÈÓL eÏha Ì‡Â7:Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙ÓLÓ ˙‡ ÌzÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙ÈÓL Ïeheƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי  אין מועד אהל משמרת את
[ואולי הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,

והשמר  קצף ", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק  מסוף  כן למדו
לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÓBL ‰„Ú ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈOÚÂ ‰Úa‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈOÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח ) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני  כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙Èa ÌÈÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË‡9ıBˆÈp‰ ˙Èe10„˜Bn‰ ˙Èe11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

ÈÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙Èe ÒÈË‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈB‰Â ,‰ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙Èe14È˜ÊÂ ,Ô‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי  האומנים שם על אבטינס "

לפנים 10)אבטינס . אחת מרוח  פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ  משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ  בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק  מדות המשניות (פירוש שטבל מי  מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק  בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח , אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני  רובין להם וקוראים כהונה, בחורי 
המקדש  כלי  (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי  איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט "ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי  בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי  על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב . כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב  בית אבות, לבתי  נחלק  והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי  ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי 

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט ) משנה א פרק  (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈLBÏÂ ,Ô‰ÈL‡21,ı‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙BˆÁ ÈÓBL Ïk C„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ
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אחד 19) רק  הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי  "לפי  סט . יומא
כהן  ובגדי  בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט ". לומר רצוני  שעטנז בהם יש הדיוט 
ניתנו  כהונה בגדי  שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי  מהלכות ח  (פרק  בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ˜ Ú‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜w‰24‡Ï ˙Èa‰ ‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

ÏBËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ LBÈÂ ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ˜aa ÌÈÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד  קרי  בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי  שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי 

לטבול. רשאי  מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק  אותו שגם ואף  המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי 

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי 
שמש  שיעריב  עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á‰ ÈÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰ÊÚa LÈÏ eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ È‰L ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰ÊÚ‰ ÈÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי לא מנייהו תרי  אביי  ומתרץ  וכו' בעזרה היו שערים  ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי  רבינו כוונת וזוהי  שם,

.ËÔaw‰ ˙kLÏa ÌÈÓBL „BÚÂ29˙kLÏe , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Ît‰30˙tk‰Œ˙Èa ÈBÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי  אחורי 

.È,ÌÈÓBM‰ ˙BÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ fÁÓ ‰È‰Â .‡˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ÓLÓe ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
‰ LÈ‡" BÏ ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BËBÁ ,ÔLÈ ‡e‰L k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ ÛOÏ BÏ ‰È‰ ˙eLe ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLeÈa ÔÈÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.BzÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙO ÂÈ„‚e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף 

מותר. מצוה לצורך - ב ) הלכה ז פרק  ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי  בן שרק  משמע 

.‡ÈBÏ CeÓÒ ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ38˙ÈaL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ÚM‰39ÒÎÂ ‰ÊÚ‰ ÔÈe „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒÎÂ .‰ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa B‡ ÏL ˙B˜e‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,ÁÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈzÁ ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈzÁ ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈzÁ ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי  אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב  מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב  בפרק  הוא וכן השחר, לעלות קרוב  שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי .41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי  חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי  הקטרת אחרי  ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ „qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙Bpa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

  

         
       

ומדוע במקדש ", שבות אי" והלא  משנה ',  ב 'כס והקשה 
, ותיר . יו מבעוד   ש  הדלוקי הנרות את יטלטלו  שלא 
משנה '  ב 'לח והקשה  אחר. בעניי דאפשר הכא  שאני 
ג במקדש " שבות ש "אי שסובר  " ברמב מקומות משני 

אחר". בעניי ש "אפשר  במקו
של  עשישיות מלבני חולה , או  זק שהיה  מכה "ג האחד :
שתפוג  כדי   במי  אות מטילי ולמחר מבערב , באש  ברזל
עד המקוה  במי  חמי  מי מערבי או  וטובל ויורד  ,צינת
שג ראיה  ומכא פ"ב ). יוה "כ  (עבודת צינת שתפוג
איסור  על לעבור מבלי  למקוה   חמי  מי להטיל כשאפשר

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



קכי                 
         

שבות  איסור על לעבור בידו  הרשות זאת בכל שבות,
מוקצה .  שה מלובנות עשישיות ולטלטל

באצבע להעירו  שמותר , מתנמנ שהיה  מכה והשני :
להעירו  אפשר שבוודאי   הג קול, השמעת ידי  על צרידה 

וכד '. טלטולו  כגו אחר, באופ
בעבודות  רק  הוא  במקדש , שבות שהתירו  מה  לומר: ויש 
 ומכיו המקדש , כבוד  כולו  שכל בעניי לא  אבל המקדש 
כמו  המקדש , בכבוד  עוסק  אלו  בהלכות ח ' פרק  שכל
כבוד אלא  שמירתו  שאי" זה  מפרק  א ' בהלכה  שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש  בדיקת עניי  שג הרי  לו ",
בו  התירו  לא  ולכ המקדש , כבוד  של עניי היא  בוקר,

אחר. בעניי שאפשר  במקו שבות
    

  

        

בפני בהלכה  זה  די  " הרמב סידר מדוע  ,להבי וצרי
י "ב הלכה  לכאורה  שהרי  י "א , הלכה   ע סידרה  ולא  עצמה ,

זה . שלפני  י "א  בהלכה  פרט היא 
נוס חידוש  יש  זו  שבהלכה  לעיל האמור לאור לומר, ויש 
את  קיימו  שבת בלילי  כי  המקדש , בשמירת חדש  וגדר
יותר, גדול בעילוי  המקדש  בכבוד  הקשורות הפעולות

שבות. איסור על לעבור ומבלי 
    

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף 
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי  על אף 

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב  הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»


  

 
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰OÚ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL ( .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ eeÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na BÁ ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚a ˙BÂL ˙BÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„BÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
ÚwÈ ‡lL (‚È .‰„BÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע "ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈvL ÌÈcÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב "ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח  בו

דוד  בית ומלכי  מלחמה ומשוח  גדולים כהנים בו מושחין
עמ ' צוק "מ  (הוצ ' פ "ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב  אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.a„na ea ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰Bza Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML  ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
BcÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ Úa‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏMe , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ‡LÂ ÌÈn‰ e„‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙BB„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק 

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי  שצריך
המוריה). (הר להכריע  צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח  "שלא שם בגמרא שגרס  ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואף ֿעלֿפי  המוריה) (הר וישחוק "
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי 

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף 
ותירגם  "ממולח ", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב ". רבי9)אונקלוס  כדברי  יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי . דברים מקור נודע  בפ "א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ev‰ Ìc‰ ‡e‰ n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈnb˙Óe BË BÁÈL ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ôzk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,BË ÔÁÈÂ¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

Èva ÌÈ‡ÙB‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
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וכתב : עליו, השיג והראב "ד מג. שבברכות המוסק  והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי  "אין
(שמות  עה"ת והרמב "ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף  ההוא הלחות כי  קושיא, אינה "זו כתב  כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב  הדם מרוב 

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס ". הרי  עיון: צריך
ג  הלכה פ "ב  להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי  (כסף ֿמשנה). לחוד וקושט  לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני 
כב . ח , ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa17L‡ :Ó‡pL ;‰Úe˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ e‰Ók Á˜È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.eËt  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי  משם, ידענו לא "הוסיף " אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק  מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב .17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע "פ  שם.19)נוסף 

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLe¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
 epnÓ :Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י .20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי  שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈÁ‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈÎBk È„BÚÂ ‰Ó‰e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;eËt  Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח .) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙BB„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי  את גם ממנו משחו מרע "ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב .27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי 

אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות
משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאף ֿעלֿפי 

גם  והרי  יא), הלכה (להלן ישראל בקרב  ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ "ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙Èa31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈÏa ‰a˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a LBÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ד למעלה ראה
ט :32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק  אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב ), הלכה פ "ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô‰‡ L‡ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡ ÏÚ Ê ÔÈÓk37,˙BÁ‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰aÈ ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע  שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב , ו"ממנו" רבינו. בדברי 

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי  צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
 ֿ (כסף  י  הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;eËt  eÁLÓ kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï‡ .BÏˆ‡ ÌÈÊ el‡ ÔÈ‡Â ,Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;iÁ  ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk  CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙k iÁ  ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי  ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי  להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסף ֿמשנה. ראה כרת, חייב  – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אף ֿעלֿפי 
– כזית צריך בנתינה ורק  שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי  – חייב  ויהא
סיכה  אף  בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסף ֿמשנה. ראב "ד ועיין בכזית,
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.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰MÈ ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡OÈ ˜a ÂÈe ‡e‰ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ  ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .BcÏ ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL ‡Ï  ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒÙ‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙ÒÓ ‰Ê „Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי  בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ "א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק  כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב 

משיחה. בלי  בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט . זו משיחה היתה ולא יב . יא, מלכיםֿב 

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי  המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט , שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי  לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב  זה ועל דוד, בית למלכי  אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואף ֿעלֿפי 
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
 ֿ ואף ֿעל המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני  אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פי ֿכן

דוד. בית ממלכי 

.ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙BB„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê „Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì e˙LÈ L‡ :Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙eMa «≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙BÚw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
 ˙M‰ ÈÏk ‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
‡MÓ Ô˙BOÚÏ zÓe ;eÈ‰ ‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ  eaL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יח ֿיט .52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ "א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב  שכבר אף ֿעלֿפי 

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח  כלי  שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ  מבפנים לקדשם כדי  יט ), הלכה (להלן ומבחוץ 
שעבודתם  אף ֿעלֿפי  ומבחוץ , מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ "ח  להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי  צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח ).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡  e˜cÒpL B‡ ewpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי  בברייתא: פח . [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני  ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂËvp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡  ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙eÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈÁ‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ "ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח ). הלכות פ "ח  להלן וראה שם: זבחים

.ÊËLÈ ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔBOÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ  ÔBOÚ‰ .ÔBOÚ61˜lÁÏ  ÔBOÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח , "ב 

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי  עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם  חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי  וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב ). הלכה פי "ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ ÚLÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈe ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈe ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁÊ ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈe66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ 67ÔÓL ˙„È„ÓÏ  ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰Bn‰ ˙BpÓ  ÏÎÏ68da ˜lÁÏ  ˙ÈÚÈe . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈzÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ "ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י "ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב ). הלכה עירובין מהלכות (פ "א בקירוב " דינר וחצי  דינרין
יהיה 66) ההין חצי  "ונסכיהם יד) כח , (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי "ב  פט . פח . (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח :68)מעשה שהרי69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי "ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ „ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆
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קכד                
         

‚Ï ÈˆÁe .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈe .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .ÚˆÓ ˙‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.eÓ‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב ,71)כיון הלכה למעלה
פח . פז: במנחות מפורש פח .72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
Li‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆea ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ 76ÏÁ  Li‰ ˙BcÓ Èˆee ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ . אחר 75)שם הכלי  מן שנופל מה
שם). (רש"י  קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי 

מבפנים  נמשחו הלח  וכלי  הכלי , גב  על יורד  שהוא לפי 
כוונת  שאין אף ֿעלֿפי  הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי  בלבד, שבכלי  למה אלא המודד

ט ). הלכה פ "ב  (שם לחול" שרת "בירוצי77)מכלי 
(שם). קודש" העשרון גב  שאין חול, סולת של המדות

   1 
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי  רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :Ó‡pL ,5.ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa‡ ‰Bza eLt˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ‡Le .‰BÏe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ "ה,2) פ "ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני 
הי "ב ). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ "ד ב 'ספר 4)צ "ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב : כח ) (עשה המצוות'
שם  כתב  וכן הזהב ". מזבח  על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח  אמרו מונים ש"אין ב ) הערה מ  עמוד (עיי "ש י  כלל
גם  כתב  וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ "ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק  הקטף 6)העתקת עצי  "הוא
ה"ד). (להלן הצרי " מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני  דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב .)9שחור ו, כריתות

.ÌÈÓÓÒ OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ eÓ‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôci‰ ˙tÎÂ14OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אף ֿעלֿפי 

 ֿ לחם ועי ' כ. (מנחות מלח  צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי "א) מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח 
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח  לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב "ן
בא  הוא מלח ) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב ).
רבינו, מדברי  כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי 

משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח  הפסוק  מן
ובוודאי סדומית, מלח  דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני , למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח  הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח  "הבא – מלח " תשבית "ולא הפסוק  מן כא.)
שם. מזבח , איסורי  מהל' בפ "ה למלך' 'משנה ועי ' שובתת",
רובע  סדומית "מלח  ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב ",

פירש 14)(כסף ֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב 'שיטה
"כיף " מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב  שהוא
צריך  כי  חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ , =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי אבל הצפורן. את בה לשרות כדי  באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי  משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני . למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי  שם שנאמר משום  עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני  הפסוק 

משנהֿלמלך. ועי ' השנה, ימות א.16)לשאר לח , יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚL Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ  ‰BÏe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e Óe .ÔÈÈ„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL  ËL˜ .‰Ó OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ  ÌBkÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL  ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz  ÔBÓp˜ .‰Ó OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17w‰ Ú dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôci‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k  ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

‡M‰Â ;ÌÈetk‰ ÌBÈa ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La eÓ‡L ˙Ëw‰ ˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי  מסיני . למשה
=) הוי  הכי  בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס  "שלחיך
בתוספות  רעט ). סי ' (יראים ראיתי " לא ומדרש שס "ח ),
כתב , שם) מקובצת' ב 'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי  לה, גמירי  הכי  לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס  דשלחיך
סממנין  וארבע  מנה (שס "ח ) מפטמין היו שלחיך וכמנין
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קכה                 
         

הם  וט "ז ט "ז, משקלם וד' ר"פ , הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק  (ואמנם "פרדס "). (הרי : מנין ד"ס 
עצי כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני  כמה
לקוי עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט , של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי  בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי  ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח .18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי  הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע "ב  הרא"ש בפירושי  וראה הי "ב . פ "ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ "ה, פ "ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
Èv‰22Ôtv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙BÓ‚na Ì„‡‰24,BÁL L„ BÓk  ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈÂ25e‰ÊÂ .ÔÂÈ ÈÚa ˙BÏÈ‡ ÛO ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :ÈÚ ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,ÔÙÚÊÂ ,ÔÈeËÏ‡26‰kÈÏÒ L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי  הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי (הנוטף ) שרף  אלא אינו הצרי  אומר, שמעון רבי 
"רבי כי  רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב "ן ופירש הקטף ".
הוא  כי  הקטורת מסמני  הצרי  שאין ולומר לחלוק  בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס  השרף  אין ובקטורת שרף , אלא אינו
על  ומוסב  קל, מבנין שהוא נטף  מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף  אונקלוס : תרגם וכן  האילן,
ואילו  שמן) הנוטף  (=זית הנטופה" "כזית מ "א פ "ז בפאה
ופסק  כסף ֿמשנה). ועי ' נפעל, מבנין נטף , נקרא היה הצרי 

העץ . שהוא כתב  ולפיכך שמעון, כרבי  תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס 

רבי25) בשם בזנא בר חנא רבי  של במימרא ב . ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב  המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ  = הינדי " "עוד וצ "ל: הירדי ",
ה"ג). פ "א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡ÈÓ ?˙Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈLk ˙ÈBa30Ôtv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

˜ ÌÈOÚÂ „Á‡a Ôtv‰ ˙‡ ‰BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈÙ˜33˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ ÔÏ ÔÈÈ B‡34Ck Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

ËÈ‰ ˜„‰ :ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י  ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י  מקום  מאותו הבא מפני31)סבון

שתהא  כדי  אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה

שם). רש"י  (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין
ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי 
שם). (רש"י  א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף 

אם 34) ורק  קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק  חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ "ע  לו) ל, (שמות שנאמר
הדק ". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב . פ "א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח ) (סי ' וב 'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב ". אונקלוס  ותירגם "ממולח ",

מלח . עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt  ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ "ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב ): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
 ֿ ואף ֿעל (כסף ֿמשנה). לעכב  הכתוב  עליו שנה והרי  קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק  פי 
ועי ' ה"ב , פ "א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי  כלומר,
ועי ' ה"ג. פ "ד שקלים ב 'ירושלמי ' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב 'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב 'תוספות'

יב . אות - ב  ב 'ירושלמי '41)י , חנינא בר יוסי  רבי  כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈfÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈBˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈeƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ "ל: אותה ושוחקין ב . ו, כריתות
(כסף ֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ  הוא, עצמו בפני  דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסף ֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt  ‡e‰L Ïk Lc dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ iÁ 47˙Ë˜ ˙ÈOÚ È‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰Lk  »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÒÙe ˙ÈÁLa Òt ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ "ד יומא ו'ירושלמי ' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי  יא) ב , (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י  לה'" אשה ממנו
איסורי מהל' פ "ה בכסף ֿמשנה וראה התפלה, בסידורי 

ה"א). הסממנים 46)מזבח  מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי ' או"ח  יוסף ' ('בית זה בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ "ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב  הכיפורים, יום עבודת
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קכו                
         

כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב  בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב  כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי "א בסמוך להלן כתב  למה
וראה  מיתה, שחייב  כתב  ולא לוקה, – שבהיכל הזהב 
כה. סי ' ח "א חרל"פ  הגרי "מ  לחותני  זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב  כתב : שם יוסף ' וב 'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב ) י , (ויקרא אהרן בבני  כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני  א. ה, כריתות
ממנה.50)ב . מעט  עשה הכללי , משקלה חשבון לפי 

(שם).51) מנה חצי 

.ËÔÈÓÓÒ OÚ „Á‡Ó ˙Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙k iÁ  ÁÈ‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ‚‚BLe55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :Ó‡pL .˙k iÁ  el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב  אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח '). ('אור פ "ג מכות בתוספתא מפורש ֿ 53)כן אף 

מנה, חצי  דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי 
המוריה'). ('הר ה"ח  למעלה כמבואר שכשרה,

לח )54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב , כריתות
הרי מעמיו" ונכרת בה להריח  כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח  שלא אע "פ  בה להריח  שעשה שכיון

האדם,55)(כסף ֿמשנה). עניני  בשינוי  משתנה "שאינו
וזו  עני , או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ "א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ "א וראה משלוש 56)מ "א, חצי 
וארבע , ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב , לחצאין שפיטמה "קטורת ב : ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס  בשחרית
שראוי כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י  דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58 eavÏ dÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
eËt59‡l‡ ,˙k iÁ BÈ‡  d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰Bz ‰iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב 
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט "ז). מעילה מהל' (פ "ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ61˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó ÂÈÏÚ  ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆

ÈË˜‰ Ì‡Â .Á‡ c ÂÈÏÚ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ
BÊk dÈ‡L ˙Á‡ ˙Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»

ÌÈa B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ c˙‰L BÊk ˙Ë˜63È˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…

.ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰Ê ˙Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

זו.61) הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסף ֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב . נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי  גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB‡‰ ˙‡65 ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ıt ıÙ ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„Ú Èk :Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אף ֿעלֿפי65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף  שהביא הפסוק  שמן
(במדבר  קהת בני  משא כולם שהרי  הזהב , ולמזבח  ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני  ט ) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף  עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי  נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י 
להוכיח  אין כי  רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף  נשיאה של זו מצוה כי 
הלוים  בני  "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי  בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב 'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב 'מנחת  ועי ' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט ). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB  Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰ÈBÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ eÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ "ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי 
('מאירי '). ב  כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב , יומא

אין 69) כי  רבינו ודעת ארון". בדי  "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני  הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב 'מנחת

ה'תשע"ט  שבט  כ"ג שלישי יום 

   1 
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי  זרע  כל כי  בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ  לויה מצות כל עליו שקבל לוי  בן

.‡:Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„BÚÏ ÏcÓ Blk ÈÂÏ ÚÊ∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



קכז                 
         

‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ ËL ˙‡ ÈÈ ÏÈc‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„BÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ ‡lL ÔÈa eˆ2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „ÚÂ :Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ôe .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  „Á‡ cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף  אומר שהוא "לפי  כג) יח , (לבמדבר בספרי 
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני  שומע 
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי  עבודתם" "חלף 
בעל  הוא הלוי  ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

..Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„BÚ¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ ÈÚL ÁzÙÏ ÔÈÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôaw‰ ÏÚ BLÏ ÔÈBLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙LÂ :Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙eL e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰ÈL ÓB‡ È˙Óe .‰ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰BÁ‰7˙ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰„ ˙BÏBÚeav‰ ÔÈÈ˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי  נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי  הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק  (שהרי  הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י ) י , (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע  עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

 ֿ קדשי  שלמים אף  קדשי ֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי  שהם עצרת כבשי  והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט ) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח  תירושי  את החדלתי  הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח ? במה אלקים משמח  אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח . קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף  זמן להם קבוע  שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע  שאין ציבור נדבת לאפוקי  זמן לה קבוע 
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני  הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14BLÏe „ÚÏ zÓ 15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰ÈM‰ wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰ÈL ÔÈÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈÁ‡Â .‰ta ,d˙„BÚ ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈBLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב  שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי  אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט ) הלכה ב  (פרק  שמיני 

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני  כינורות תשעה כנגד
על  [ואף  עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט ) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי , ולא בפה אלא שרו לא שהם פי 
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙BBpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏa ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰ne«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙BˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈOÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙BˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙BBpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי  של 20)מיני  רחבות חתיכות שתי  הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח . לפני  מכה (דברי22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב ) ה, הימיםֿב 

הקול. מערבב  ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôaw‰ ˙ÚLa ˙BˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈe :Ó‡pL ;‰ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡e ÌÎÈ„ÚBÓe¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëeb‰ ÔÓ d˙B‡25‰Lk 26‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt  ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני  ח ) י , (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי  ב ) י , (במדבר שנאמר כח . מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף , מן היו כהנים של חצוצרות ורק  הקורנס .
אלא  שאינם לפי  רבינו כן כתב  לא לויים של בחצוצרות
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כסף .25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי  במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב 

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע  כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי  וזהו לבסוף  מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁLe , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡‰ ÌBie ,ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈe , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓLe ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„BÚ¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב  על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח  שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס  נאנס  או רחוקה בדרך שהיה
השני ". לחודש בי "ד פסח  מביא זה הרי  בראשון, הקריב 

למעט 33) בא כי  וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי 

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י  כתב 
חליל  ורק  השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ L‡ ˙‡Ê :Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :ÓB‡ „Á‡ e˙ÎÂ ,‰L ÌÈOÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„BÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„Ú¬…»

אפשר 36) ואי  ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי 
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס  לוי  בן "אין וכתב  דקדק  ולמעלה
שאינו  כתב  ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד
הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס 
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני 
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי  שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי 
לפני גם פסול אינו שנה חמישים אחרי  נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡  ‰„Ú‰ ‡vÓ eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙BB„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡  ˙BB„Ï Ï‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Lc˜na B˙„BÚÏ ÏÒtÈ  «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï‡ ,‰ÈL ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר

ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי  "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף  שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב  [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי  עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי  שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע  ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי  יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי  אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי 

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי  במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי  ולשורר שם. בספרי  כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע  שלא בוודאי ,

ג. הלכה

.Ë‰‡B‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ÓLÓ „BÚÂ ,˙BÓLÓ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
ÓLn‰ L‡ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B‡ ÈzÏ¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B‡‰ ÈL‡Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„BÚ ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„BÚ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈzÓ  ÚbÏ Ï‡ ,‰„BÚÏ 47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי  הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי  הפסוק  פי  על ג פרק  תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב ) ט ,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב  בית לכל וכן זה אב  בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב  בית אנשי  לכל מסיים אב  בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני  זו עבודה לפלוני 
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי  משמרו מחלק  המשמר שראש
ידי על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק  אב  בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי  מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי  לכך  הוצרכו

שם 47) שמעוני  בילקוט  (הובא קרח  פרשת זוטא ספרי 
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב  תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב  משכב  מטמאי  מהלכות י "א
דעת  ולפי  תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי  הרי  לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע . מותרין היו

.È˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,BÁ ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:Ó‡pL ;BLÓÏ ÚBM‰ ‡ÏÂ ÚBMÏ BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„BÚ e„ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
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קכט                 
         

‰˙ÈÓ ÔÈiÁ  BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈
˙„BÚ „ÚL Ô‰k Ï‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«

‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡  ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף  וכאביי . שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו שמסייע 
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני  שם הייתה אחרת
שהרי לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי  לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע  וכתב  השיגו הראב "ד
נמי ובספרי  אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי 
עב ). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי  המכילתא
במה  שם): שמעוני  בילקוט  (הובא שם זוטא הספרי  לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס : שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

   1 
לעבודת 1) לוי  שבט  מכל הובדלו הכהנים כי  בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Baw‰ ˙„BÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô‰‡ Ï„aiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.È˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ "ה במדות שאמרו למה הכוונה כי  [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב 
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי  קדשי ֿהקדשים". בבית ה' לפני  לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.‰a‰ „Bk Ô‰a ‚‰Ï Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk CÈˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡4ÔBL‡ CÏe ,5ÔBL‡ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט :3) לב ).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י  ועיין ראשון". "לפתוח  שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י  המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני  ישראל עושה ישראל, עם לחלוק  בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י  שירצה איזה בורר וכהן שווין,
 ֿ תלמיד ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ  גדול וכהן חכם,

ה). פרק  שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea ‰LÓ7,˙BÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .Ó˙È‡Ó ‰Úa‡Â ÊÚÏ‡Ó ‰Úa‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«

Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈe .‡Èp‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ
ÓLÓ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï CÏn‰8ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»

‰pÓÓ „Á‡ L‡ ÓLÓe9ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ
‰„BÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿

‡e‰L Á‡‰Â ‡ˆBÈ ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆
.‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁÂ .eÓ‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈÁ‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע  עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙BÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚a11„ÚÏ ‰ˆÂ Ï‚a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡BiL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „BÚ ≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡È ÈÎÂ :Ó‡pL .EÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈÚL13.ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע  בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי  בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב  כמו ולא במשמרות,
הערה  עב  עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י  הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14ÌÈÏ‚‰ ˙Ba˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁe16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁe , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B„e ÌÈ„ Ï‡ ;˙ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe˜ BpÓfL ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈkÓÓ „Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :ÓBÏk .˙B‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

eav‰18kL ,ÌÈc‰ ‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
ÓLÓe ÓLÓ Ïk ÌeÚ˜e ˙B‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»

.BzaLa¿««

שם.14) שעירי15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח  לקיץ  ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואף ֿעלֿפי  הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק  (שם) כן למדו – הקבוע ) במשמר אלא
לכל  היא שאף  הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק 
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק  והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי 

שם.17) ("וכי18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי  יבוא
שאינו  אף ֿעלֿפי  הפנים, לחם בחילוק  כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
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כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„BÚ ÔÎÂ19BpÓfL ÓLna  ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„BÚ Ï‡ ;21ÏÎa  »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙BÓLn‰22?ÌÈÏ‚a ‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa  Ï‡OÈ ÏkÓ EÈÚL „Á‡Ó :Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ÚLa ÔÈ‡a Ï‡OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק "מ  (הוצאת ד פרק  סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח , (לדברים שופטים פרשת בספרי 

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי  – "ושרת" שנאמר
כסף ֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È‰  Ôa˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡e :Ó‡pL ;‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa BÈ˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
È˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba˜ ÏL BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ Ì‡Â .BlL‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„BÚÂ Ôaw‰ BÚÂ ,Ô˙B  BÈ˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „Ïaƒ¿«∆»«

קט :25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף  פירוש,
שמח ). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔaw‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba˜ Ô˙B  ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL BÚ‰Â ,ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba˜ Ô˙B  ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈
BÈ‡ Ì‡Â .ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„BÚ‰Â BÚ‰Â ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôaw‰ È‰  ÏÏk „ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י  אבל שלו". ועורה
בירושלמי הוא וכן כסף ֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי  ועורה
מעשה  מהלכות פ "י  להלן וראה ו. הלכה פי "א  יבמות
ואוכל, בקדשים חולק  מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק  שבוודאי  שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק  לו שיש שכל בעורות, חלק  לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק  לו מה 30)יש על קי . שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי  שאלו: – משמר" לאנשי  ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי  אי  דמי , היכי  חולה או
בירושלמי וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי  נמי 
משוי ? היכי  שליח  עבודה, עביד מצי  דלא ואי  שם). יבמות
דכי עבודה, הדחק . עלֿידי  לעשות שיכול פפא, רב  אמר
כהן  (=כל שליח  ומשוי  היא עבודה הדחק , עלֿידי  עביד
גסה  אכילה הדחק , עלֿידי  אכיל דכי  אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי , משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי  ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ eav‰ ˙Ba˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈB‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚÏ B˙B ¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ

להלן 31) שכתב  כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ "ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
לכל  נותנה ציבור, בקרבן טמא ועבודתה כהן שירצה, מי 

טמאים  טהורים, דאיכא אי  דמי , היכי  משמר. לאנשי  ועורה
לאנשי ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי  עבדי . מצו מי 
אימא: רבא, אמר אכלי . מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי 
ובעל  כסף ֿמשנה). (ועיין הראב "ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי  "נותנו כדלהלן: רבינו דברי  תיקן אורֿשמח 
שבאותו  טהורים מומין לבעלי  ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי  הגמרא דברי  בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי  לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני  ונראה משמר". לאנשי  "נותנו
הקרבן  שהרי  מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי  אחרת
ידי על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי "ד), בתוספות ראה הפייס ,
שם. באורֿשמח  וראה משמר, לאנשי  נותנו אלא שירצה, מי 

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôaw‰ ‰È‰33B˙B  ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ ,‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„BÚÏ Èe‡ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
‡a˙iL35.Ba˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי  אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ "ב  להלן

ו. הלכה המקדש ביאת

.‡ÈÈzÏ BÓLÓ ˜lÁÓ ÓLÓe ÓLÓ L‡ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B‡36ÌBÈa „BÚ ÂÈL‡Â ‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈÁ‡ ÏL ÌBÈa Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡ ‡Â ‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈÁ‡ ÏL ÌBÈa Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ ' צוק "מ  (הוצאת פ "ב  תענית תוספתא
ב . הלכה פ "ד שם במשנה 37)וירושלמי  לט . יומא

יג. והוריות

.ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
 ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÓB‚Â ˜ˆeÈ L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a B˙B‡ ÔÈaÓ41:Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡ ÏÚ ˜ˆeÈ L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a˙nL ÌLk  ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ "א יומא בירושלמי  עיין
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הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב : יומא תוספתא ועיין
ע "א. של בב "ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,

הרי הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק  "אשר הכתוב :
בעת  אבל לדורות, רק  וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני  הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם ח ֿיב ) ח , (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק  וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט , (שמות הרמב "ן כתב  וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י ) הלכה המילואים (פרשת צו פ '
משחיתן  משה בימי  שהיו הכלים שכל לפי  מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח  צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי  על משחום אלא בפני ֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב  כשמן שם: לספרא בפירושו הראב "ד כתב 
פי על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי  על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט ), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב ). הלכה פ "ח  (להלן וציץ " וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח . הלכה פ "א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL LBÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈaÓ ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙ÚL ÁÓÏ ÔLBÏÂ ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙ÚL :Ó‡pL ;ÌBÈ Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰ÚL ÌÈ„‚a ÈeaL ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„Ú Ì‡Â .ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ,‰ÚL ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰ÚL Ïk ÌÈ„‚aa ‰a˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰Lk B˙„BÚ  ‰ÚL Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ  ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי  עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי  שיהיו עד גדול כהן חשוב  אינו
הלכה  פ "י  (להלן בגדים כמיותר הוא הרי  כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי  שבדיעבד אלא ה),

ראב "ד). פ '44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן
יום  ונמשח  אחד יום "נתרבה ב ): הלכה ב  (פרשה אמור
על  יוצק  אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰aÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡ÈnL t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈc‰ ‡LÏ Ï‡ ;ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט : מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚLÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

 „Ïa ÌÈ„‚a ‰a˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈaÓ ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ג סנהדרין תוספתא

ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ ' הוקשו 48)ספרא שהרי 
ועוד  (כסף ֿמשנה). יב  הלכה למעלה ראה וריבוי , משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ ' [בספרא
כהנים  שני  מושחים אין – "אותו – אותו" המשח  "ביום
הרי א. הלכה פ "א יומא בירושלמי  הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי  על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי  גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב  ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי  שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי  מפרש שם שבירושלמי  ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי  בין חילוק  אין כן ואם  איבה, משום

יט ]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „Bk ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב  הוא כן
שריה  "את יח : כה, ושם המשנה". כהני  ואת הגדול הכהן
שמח ). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט . בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט . יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏkÓ‡57‰ÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡  ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏkÓ‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב .54) הלכה פ "ה שקלים שר 55)ירושלמי  יוון בלשון
יט ). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי56)כללי 

הקהל  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו שם.
לשון  כל ומיעוט  הזהב , את יקחו והם מפסוק  משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב  אמר אמרכל? "מאי  יג. ובהוריות ב . משנה פ "ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ "ב  שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י ).
לב ) ג, (במדבר הלוי  נשיאי  ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ '
שקלים  המשניות (פירוש לואי " רברבי  על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע  עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה למעלה רבינו כתב 

לעזרה. היו שערים פ "א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב  וכן אב , בית זקני  בידי  היו שהמפתחות א, משנה
זקני כי  יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ח  למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח , (מעשה האמרכלים הם אב  בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ "ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא
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קלב                
         

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏkÓ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈaÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈBbL Ì‰ ÔÈaÊb‰Â .ÔÈaÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈ„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף : על כתב ֿיד ברמב "ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰aÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰aÓe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È˜ ˙ÓÁÓ67BÚÏ Ì„B˜ È˜ ˙ÓÁÓ BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.ÏkÓ‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.ÓLÓ L‡Ï Ì„B˜ aÊ‚Â .aÊ‚Ï Ì„B˜ ÏkÓ‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
‡ ˙Èa L‡Â .‡ ˙Èa L‡Ï Ì„B˜ ÓLn‰ L‡Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק  אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני  ממנין "אין הרי  עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני  ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ . ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני מושחין שאין שאף ֿעלֿפי  רבינו, שדעת ונראה משוח .
גדולים  כהנים שני  מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי  בבגדים, לרבות והשני  האחד
א, הלכה פ "א (יומא בירושלמי  כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה  וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי  שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח 
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה
מינכן) כ"י  נוסחת (לפי  עג. ביומא אמרו וכן בעשיר". ועשיר
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי 
פוסקים  שלהלכה (ואף ֿעלֿפי  ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב  רבינו מלשון קצת לדייק  יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי  למעלה, כמבואר השני , למשוח  שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי  לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב "א לעבודה עתה ראוי  שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי  קרי , מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי  אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר

שם). (תוספות שמשו שהעריב  לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט  מלחמה 70)ככהן שמשוח  לפי 

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי  רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב  כן

בהוריות  אינו זה אבל ב ). משנה פ "ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ "ה שקלים בירושלמי  שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב ,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסף ֿמשנה. אב , בית ראש הדיוט , כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח  אבל תמיד. הוא שאף 
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,

כאחד  גדולים כהנים שני  מינוי  ואף  האחד במקרה. :
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי  והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק  לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני  לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסף ֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח 

.Î‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ  ÌÈpÓÓ‰73.BLÈÏ Èe‡‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙eOÏ Ì„B˜  ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰MÈ ˙eÎÏn‰L „nÏÓ  Ï‡OÈ ˜a ÂÈe»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
 dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡OÈ ˜aL ‰O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.BÚÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ ' בספרי 
ישראל  פרנסי  לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב  תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן

תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב  פ '74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב ) הלכה א (פרק  שמיני 
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ "ב  שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח  קודם, "בן (9 177 עמ ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב ) הלכה ה
 ֿ תלמוד אביו? מקום ממלא שאינו אף ֿעלֿפי  יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ "א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב 
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אף ֿעלֿפי שמים, יראת בו שאין מי  ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי  אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב  שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אף ֿעלֿפי  ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡  ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23



קלג                 
         

ÌÈ‰k‰ ‡Lk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«
.ÁLÓ ‡Ï  ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ  ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ  Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰OÏ81‰OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡OÈ ˜aL ‰OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

ÁÒ Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב : יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי  שרק  זו,
אלא  שררה, של מינוי  שאינו מלחמה משוח  אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי 

יב ). סימן או"ח  עג.80)חלק  כח .81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ "ב  סנהדרין בירושלמי  הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט . הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ז וראה

.Î ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ iÁL ‰Ú ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÈiÁÓ ‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈

B˙l„‚Ï ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני  ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני  ולדונו ולכבדו
בפ "ה  וראה שם). (ירושלמי  רבים בפני  ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב )84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני  עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי 
שם). (ירושלמי  בקדושתו" אהרן אף  (לעולם), בקדושתי  אני 

   1 
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡Óe ‰ÓÎÁa ,LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,BLÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk »«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ÈLÚÓ ˙BÈ ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח , פ '3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ "א יומא 'ירושלמי '
צוקרמנדל  (הוצאת פ "א יומא תוספתא ה"א), (פ "ב  אמור
הוא  נוי  "במראה"). ליתא (בבבלי  שם ובבלי  (28 180 עמ '
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי 

ושם.4)(מהריק "ו). שם

.kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a˙  ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני  שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „Bk ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
ÌÚ B˙B‡ e‡È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁn‰ ˙Èa7.tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙Èa ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ  ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
 BnÚ ÌÈÁ‡ eˆÁiL ‡e‰ ‰ˆ .‰˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ד סנהדרין תוספתא
כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא

- א כב , בסנהדרין הוא וכן המרחץ ", בבית ולא מסתפר
ולפי "ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ "ב  רבינו בדברי  וכן מלך, לענין
לגמרי , ערום אינו אם אפילו המרחץ , בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי  צ "ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ "). בדברי  שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי  ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ "ה משנה' ב 'כסף  ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי  אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ . בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙ÈÏ ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï‡‰ ˙ÈÏ10CÏB‰ BÈ‡  CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈaÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ‡L ÌÚ ‡ÈeaÚa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈÏ BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„Bk BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ‡Ï ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ‡‰Â ‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני  ונראה להברותו". באין
כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
שלא  - א יח , סנהדרין במשנה נראה וכן שם. להלן במלך
על  דבר נאמר ולא וכו'", אותו "וכשמברין אלא אמרו
שמח '). ב 'אור ועי ' להלן, וראה לאחרים. הבראתו

מזה 10) נראה אחרים", מנחם "וכשהוא שם: (במשנה,
מנחם). – רצה אם אלא לנחם, חייב  כמו 11)שאינו

והעם  וכשהאבלים מימינו, עומד שהוא להלן, שמפרש
באמצע . גדול כהן נמצא - תחת 12)משמאלו שעמד

לעבודתו  הגדול הכהן וכשחזר פסול, בו שאירע  כהןֿגדול
יום  מהל' (פ "א גדול ככהן עוד עובד ואינו זה עבר -

ה"ג). הכיפורים

.‰ÂÈÁ‡ ‡ˆBÈ BÈ‡  ˙Ó BÏ ˙Ó13‡ˆBÈ BÈ‡Â , ≈≈≈≈«¬»¿≈≈
B˙Èa Á˙tÓ14BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ ƒ∆«≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬

‰eLa „ÓBÚ ‡e‰Â .B˙ÈÏ15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎa˙z :Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â !E˙tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח , בסנהדרין יהודה אף ֿעלֿפי14)כרבי 
יצא", לא המקדש "ומן יב ) כא, (ויקרא התורה שאמרה
יט .) (שם אמרו הרי  – יצא לא המקדש מן שרק  שנראה
כלומר, יצא". לא "מקדושתו היינו יצא" לא המקדש ש"מן
בין  הבדל אין אםֿכן ולהיטמא. מקדושתו לצאת יגרום  לא
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קלד                
         

 ֿ (כסף  ביתו מפתח  יוצא אם לבין המקדש מן יוצא אם
מתקבצין 15)משנה). המת, את שקוברין "שלאחר

המת  את המלוין וכל הקברות, בית בצד ועומדים האבלים
ה"א). אבל מהל' (פי "ג שורה" לפני  שורה להן סביב  עומדין

ה"ד),16) למעלה (וראה לנחמו בא אינו שעבר ומשוח 
הגדול  שהכהן חשש יש גדול, ככהן מעבודתו שעבר שכיון

שם). (גמרא, ולאבלו לאידו שמח  שהוא בו יחשוד

.ÂB˙B‡ ÔÈnLÎe17,ı‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk  ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ ÚB˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ‡Lk20Ì‡Â .ÌÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚e :Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
ÚB˜ Ï‡ .‰˜BÏ  Ú˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚22Út ‰aÓ BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,ÚÙÈ ‡Ï BL‡25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ tÒÓ ‡l‡26tÒÓ BÈ‡Â . ∆»¿«≈≈∆∆«»¿∆∆«»¿≈¿«≈
Ú˙a27‚eÊa ‡l‡ ,28BÊ ‰ÚO L‡ .29„Ú ,BÊ wÚa ¿««∆»¿…«¬»¿ƒ««

˙Á‡k ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡iL30ÌL‡ :Ó‡pL . ∆≈»∆¿ƒ»«¿««∆∆¡«…»
˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk ,eÁlLÈ ‡Ï ÚÙe ,eÁl‚È ‡Ï…¿«≈∆«…¿«≈»ƒ¿¿∆

Ì‰ÈL‡31. »≈∆

ה"ט 17) אבל מהל' בפ "ד וראה במשנה. - א יח , שם
אותו  ומברים משלו לאכול אסור ראשון ביום שהאבל

חייב 18)אחרים. אינו שספסל לפי  זקוף , ספסל כלומר,
מיטה  על אבל הי "ח ), אבל מהל' פ "ה (ראה המיטה בכפיית
שכהן  ה"ב ), פ "ב  סנהדרין ('ירושלמי ' לשבת אסור זקופה
אבל  מהל' ופ "ז שם, ('ירושלמי ' אבלות דיני  בכל חייב  גדול
במבוא  גדול' בכהן שמחות בדיני  ב 'קונטרס  (וראה ה"ו).
רבינו  של תלמידו ידידיה, לרבנו מועדֿקטן על ל'שיטה

.(34 עמוד מפריש' כתב 19)יחיאל לא פריעה, בדין להלן
עיי "ש. מתו", מלמעלה,20)"על העליון בבגד שקורעין

העם. בגדי21)כשאר ולא לו השייכים בבגדים [היינו
וריטב "א  זה, עמ ' כ: קטן מועד על בשיטה (ראה כהונה

רב .22)שם). וכדעת במשנה, – ב  יב , בכהן 23)הוריות
הי "א) המקדש ביאת מהל' פ "א (להלן רבינו כתב  הדיוט ,

יום. שלשים הוא כמו 24)שפרע  מתו", "על כתב  לא כאן
המצוות' ב 'ספר מפורש וכן קריעה, בדין למעלה שכתב 
לכהן  אסור אבלות בדרך שלא שאפילו קסג), (לאֿתעשה
ב . אות קנ, מצוה חינוך' 'מנחת ועי ' לפרוע , גדול

בשעת 25) אלא פרע  לגדל אסור אינו הדיוט  כהן שאילו
שהרי לעולם, פרע  לגדל אסור גדול כהן אבל למקדש, ביאה
ה"י ). המקדש ביאת מהל' (פ "א במקדש הוא תמיד

צריך 26) בשבת מתחדשות כהונה של ומשמרות הואיל
ביפיו  אותו שתראה החדשה, המשמרת מפני  להסתפר

וברש"י ). בגמרא כב : ראשו.27)(סנהדרין שערות
שם.29)במספריים.28) שער 30)סנהדרין, ולא

שער  מגלח  היה זה דרך על אלא מגלח , היה בלבד התחתון
כדרך  הרביעי  השער ומשייר מהשני , שלמעלה שלישי 
השער  שגילח  כדרך החמישי  השער ומגלח  השני , ששייר
תום  עד ומגלח  משייר היה זה דרך ועל – והשלישי  התחתון

(כסף ֿמשנה). שבראש השערות וכו'31)כל כוסמת כעין
ד"ה  שם סנהדרין ('תוספות' זה של עיקרו בצד זה של ראשו
השני בפסוק  שהרי  גדול, בכהן נאמר הזה והפסוק  כסום).

אינו  הזה שהפסוק  מכלל כהן", כל ישתו לא "ויין נאמר שם
בשם  (כסף ֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙Èe«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na LBÈ ‰È‰iL B„BÎe Bz‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „Ïa B˙ÈÏ ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLeÈa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈
ÌMÓ ÊÊ35. »ƒ»

מ "ד.32) פ "ה לא 33)מדות המקדש "ומן שכתוב  כמו
ספר'). ('קרית לא 34)יצא" המקדש "ומן שנאמר ומה

יט .). (סנהדרין יצא" לא "מקדושתו היינו כן 35)יצא",
שער  פתח  עד עמהן "ויצא א: יח , סנהדרין במשנה נראה
"ומן  הפסוק  מן כן למדו כי  ויתכן המקדש'). ('הדר העיר"
המקדש, בכלל ירושלים גם רבינו שלדעת יצא", לא המקדש
מובנים  שלשה ישנם זה, ולפי  ה"ח . שופר מהל' בפ "ב  ראה
אף ֿעלֿפי עבודתו מפסיק  כהןֿגדול שאין א' זה: לפסוק 
שאינו  ב ' ה"ו). מקדש ביאת מהל' (פ "ב  מת לו שמת ששמע 
מירושלים. יוצא שאינו ג' ה"ה). (למעלה מתו אחר יוצא
יוצא  שאינו שהדרשה שכתב  ה"ה למעלה בכסף ֿמשנה ועי '
שדרשה  קלֿוחומר כן ואם אסמתכתא, אלא אינה מתו, אחר
הפסוק  ועיקר אסמכתא, אלא אינה מירושלים לצאת שלא זו

עבודתו. מפסיק  שאינו ללמד

.ÁB˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k36ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe , …≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc37ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ c‰ Ïk :Ó‡pL ;„Ïa39EÈÏ‡ e‡ÈÈ40. ƒ¿«∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

במשנה.36) - א יח , שם 37)סנהדרין דווקא. נפשות דיני 
של  בביתֿדין אותו שמלקין הכ"ג פ "ד למעלה וראה ב . יח ,

מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,
כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני  היינו גדול,

ויח :). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל
שם.). ורש"י  טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï iÁ BÈ‡  ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „Bk BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני41) מדובר מעיד) ד"ה יח : (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב  לאיסור נוגע  זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי  אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני  שמדובר להלן (ראה חילוק  שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ "א משנה' ה'כסף  שבעים 42)כתב  של
 ֿ שכהן שאמרו שמה - ב  יח , בסנהדרין אמרו שהרי  ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי  להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני  כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי  כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב "ד שאפילו הרי  ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ "א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ "ב  אותם שדנין דוד, בית למלכי  כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
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שמדובר  תירץ  ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי  והלא
עד  זה, חילוק  להם פורש לא עוד כי  יתכן – דוד בית במלכי 

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט . שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ÙÒa e‡a Îe44‰ÓÏ‡a eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙zÓ  ‰M‡ Lb Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי  מהל' הי "ג.45)פי "ז שם
שם.46) בראב "ד ועי ' בעדו 47)שם, "וכפר ב : יג, יומא

בתים". שני  בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח , שם משנה
מפני לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי  אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי והל' יט . (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף 

הי "ב ). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ , אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ  ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאי ֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ "ב  בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL ¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈBÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙BBË ÌÈ‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈

Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»
‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆

˙Ît‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ
.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ "א.51) פ "ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב  כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאי ֿאפשר שם. המשנה,
בגדי בארבעה שם נכנס  שהרי  ולפנים, לפני  נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי  =) ריקנית
רבינו  כתב  וכן כעבודה, היא אף  שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב 'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ "ב 

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס '
הט "ז). פ "ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב ' ('תוספות המעיל שבשולי  הזהב  פעמוני  של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי  להגביה, צריך היה לא כשנכנס 

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק  כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני  כך, לדחוק  יכול היה לא

(בי שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי  היינו
הי "ז. פ "ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.ÈÈË˜Ó  ˙Ëw‰ ÈË˜‰Ï ‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :ÓB‡ ‰ˆiLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
 È˜‰Ï ‰ˆiL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïeb‰ ÈL„˜a ‡e‰ È‰Â .‰ˆiM ‰Ó Ïk È˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב ".59) להקריב , רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט  ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אף ֿעלֿפי ֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ "ג). פ "ו תמיד במס ' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב , שאם הקריב . שלא ואף ֿעלֿפי  שם. יומא,
הרי רש"י ). בשם (כסף ֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב  כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ "ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ "ד רבינו שכתב  כמו מחציתה, רק  אלא
וב 'שיירי ה"ב , פ "א יומא ב 'ירושלמי ' ועי ' הי "ד. ומוספין

שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים
וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו

פ "א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆBL ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,È˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
Lk‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â Lka65ÊÁ‡  «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈

מ "ג.64) פ "ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם
שם). (הגר"א למזבח  הולכתם מצות על 66)ומשם

הי "ד. להלן וראה שבמזבח .67)האיברים, המערכה של
(דברים  שנאמר ממה ונלמד זריקה, צריכים הנתחים שאף 
לדם: בשר הוקש והדם". הבשר עולותיך "ועשית כז) יב ,
מהל' ופ "ו סב : (זבחים בזריקה" בשר אף  בזריקה, דם "מה

ה"ד). הקרבנות מעשה

.„ÈÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ68„Á‡ Ïk :ÌÈ‡‰ ‡L BÏ ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡‰Â ,ÔBL‡Ï B„ÈaL ÌÈ‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
CÓÒÏ ‰ˆ Ì‡Â .L‡Ï ˜BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»ƒ¿…
ÔÈ‡Â .‰OBÚ  L‡Ï ˜BÊ Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
,„Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«

B„Bk ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70Lk ‡e‰ È‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï‡ ;‰„BÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰ÈL ÌÈÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי70) משיביא לעבודה, כשר "מאימתי  ב : כד, חולין
שם.71)שערות". קטן 72)חולין, "אין ב : יג, ערכין
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ומפרשה  בשיר". אומרים שהלוים בשעה אלא לעבודה נכנס 
דוקא, לאו וקטן "לעבודה". הלשון משמע  שכן בכהן, רבינו
ראב "ד. ועי ' (כסף ֿמשנה), שנה לעשרים הגיע  כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL „Ú ,‰lÁz „BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „BÚÂ75L‡ ÂÈe Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê :Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡ÈiL Ì„˜ „Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ eÈ˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

‰Lk B˙„BÚ  ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL Ì„˜76. …∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

צוק "מ 73) (הוצאת פ "ג שקלים תוספתא ב . נא, מנחות
שקלים  ו'ירושלמי ' ה"ג, פ "ג צו פ ' 'ספרא' ,(14 179 עמוד

ה"ג. ו'ירושלמי '75)שם.74)פ "ז 'ספרא' תוספתא ,
אבל 76)שם. שם, וב 'ירושלמי ' בתוספתא הוא כן

משנהֿלמלך. ועי ' פסולה. אמרו: שם ב 'ספרא'

.ÊÈÔ‰k77ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „Ú ‡lL …≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
B„Èa d„BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó Ck Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa È˜nL ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ‡È‰L∆ƒ¬ƒ≈…≈»∆«¿ƒ¿»¿

‡a˙iL79‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL ‰OÚÓe .80. ∆ƒ¿»≈«¬≈¿»¿»»∆

א.77) עה, תמידין 79)שם.78)מנחות מהל' בפ "ג
ואילך. מהי "ח  חלוט 80)ומוספין =) "רבוכה" שהן

במשנהֿלמלך. ועי ' שם. במנחות, כמפורש ברותחין)

ה'תשע"ט  שבט  כ"ד רביעי יום 

   1 
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי  בו יבואר

אנשי הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי  כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ˜ Ì„‡ ÏL Ba˜ ‰È‰iL LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa˜ Ô‰ eav‰ ˙Ba˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡OÈ eÈ‰iL LÙ‡ È‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È ewz CÎÈÙÏ .Ôa˜ ˙ÚLa ‰ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡‰3‡ËÁ È‡ÈÂ ÌÈLk Ï‡OiÓ eiL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Baw‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙BÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡ ‡˜ƒ¿»…««¬»

ב )2) כח , (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי  להקריב  "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי  עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב  מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ B˜ B‡ ÌÈÏLeÈa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk  „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙ÈÏ ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע .4) שבוע  ג:5)בכל פרק  תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLeÈa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏMe Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èza¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁe ÈÚÈe,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL Úa Ï‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „Bk ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי  להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי  שכל
חולי ". תחילת וסת "ושינוי  לגוף  מזיק 

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙ÈÁL :˙BlÙz Úa‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙ÈÁL ÔÈa ˙Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰˙È‰ BÊ ‰lÙ˙e ,˙ÈÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚe10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰Bz ÙÒa ÔÈB˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙze ˙ÈÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11ÙÒa ÔÈB˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆

ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»
Ô‰L ÈtÓ ,˙aL Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈

.˙aMÏ ÔÈ„eË¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי  ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי  ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי  מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע ". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף , בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף  קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף , בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף  בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף  הכוונה
איכא  מי  ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי 
וכן  מוסף ", איכא מי  "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף "?
יש  זה ולפי  ר"ח . בפירוש הוא וכן משנה הכסף  כתב 
שאף  להלן וראה ראב "ד. ועיין מוסף , תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי  כגון מוסף  בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי  רבי  כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף ". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי  אתה אי  שבכתב  "דברים
חובתן. ידי  אחרים להוציא אלא
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קלז                 
         

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰LwÏe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡˜ ‰Bza ˙B˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי  על בשבת ובשלישי  הים יורדי  על בשבת
להם  שהיה ובוודאי  וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי 

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡B˜ eÈ‰ ‰ne14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡a' ÔÈ‡B˜ ÔBL‡‰15'ÚÈ˜ È‰È'Â16 ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ'  ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆLÈ'Â '˙BB‡Ó È‰È'  ÈÚÈa .'˙BB‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆLÈ'  ÈLÈÓÁa18'ı‡‰ ‡ˆB˙'Â19 ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי 
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ ". ו.15)שמים פסוק  עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי 
(שם  וחמישי  רביעי  ומוסיף  שלישי  פסוק  וקורא חוזר והשני 
הלכה  תפילה מהלכות י "ג בפרק  חדשים בראשי  כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט . פסוק  עד ו מפסוק 
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ‰ÏB„‚ ‰Lt22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
 ˙ÈÁL ÔÈ‡BwL ˙BiLt ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈB˜Â ÔÈÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק  על חוזר השני  כלומר, דולג, אמר רב 

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙ÈÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„Ïa ‰ÏÈÚe ˙ÈÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙ÈÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓe ‰iL ‰lÙ˙eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי  מעמד, לעשות פנאי  להם שאין לפי 
ובראש  מוסף . קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף , טרודין שהיו לפי 

של  שהכהנים כלל פנאי  להם היה ולא בהמות שתי  בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף  טרודין מעמד

בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב  עצים
המוסף .

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È‰Ï ÌÈÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ ÈÏ ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa˜ e‰ÊÂ ,‰„ ˙BÏBÚ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙e „tÒ‰a Ba ÔÈeÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê „Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚe28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב , היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני ) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני  אני  שאמר צדוק , ב "ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי  כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב  יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק  (מגילה בירושלמי  נראה וכן ממש.
פי על אף  קרבנו, הבאת ביום לקצור אף  מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף  לקצור אסור טוב  שביום

י . הלכה א פרק  ביצה "אמר 27)בירושלמי  שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב  של בניו מבני  אני  צדוק  ב "ר אלעזר רבי 
בתענית  משנה - באב  בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב  חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב  שיום מפני  השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב  יחיד שאפילו י ' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי  על [ואף  ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט :)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק  ב "ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב  למה מתאים זה באב , בתשעה
היו  השני  הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק  השנה בראש

באב ]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת
הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק  מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי על ואף  מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב  יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי  שבת) מיום (שנדחה באב 

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.Èc˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰ÎÚna ÌÈÊ‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a eÒ‡ 30˙iOÚe ˙ÈÚ˙e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê „Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח  עצים עלי  הרי  "האומר שם: בירושלמי 
או  עלי " "הרי  אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב  יום הוא שהביאם כיוון - למזבח " אלו "הרי  שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe tÒlÓ ÔÈeÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „Bk ÈtÓ ,ÔÈzÓ ÈLÈÓÁe .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe tÒÏ Ì‰ÈÏÚ eÒ‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ etÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי 
בשישי .
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קלח                
         

   1 
ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו

ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ„ OÚ ‰MÓÁÓ c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ ( . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈÚL4ÌÈÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈBLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

ÈL ÈÏk ‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Ît‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

  

         
         

    

על  שמרמז כיו לגאולה , קשור י "ה ,  עשר חמשה  המספר
לה ' "הנסתרות שה הוי ',  ש של הראשונות אותיות שתי 
 שבזמ לנו ", "והנגלות שה ו "ה  מאותיות למעלה  אלוקינו ",
 ולכ לנו ", ל"נגלות י "ה  בי מפרידה  עמלק  קליפת הגלות
שכתוב וזהו  (ו "ה ), "והנגלות" בתו הי "ה  את  רואי אנו  אי
ולעתיד ־לבוא  כו '", בעמלק  לה ' מלחמה  י ־ה  כס  על יד  "כי 
ש גילוי  יהיה  אז המקדש , בית ויבנה  עמלק  זרע  כשיוכרת

בשלמותו . הוי '
      

א.2) משנה ה פרק  הנזכר 3)שקלים כרוז גביני  הוא
ב . בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי  פירושו וכן הפקיע ". על בבי  "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי  בן "הוגרוס  שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח  ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ "ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח . בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט . בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס  בן "יוחנן

י . מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב . בהלכה מעיים".12)להלן חולי  על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר "נחוניא 13)תפקידו שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו שיחין". שם:14)חופר

להלן  מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו "בית
תפקידו 15)שם. הקטורת". מעשה על אבטינס  "בית שם:

שם. להלן תפקידו 16)מבואר הפרוכת". על "אלעזר שם:
טז. בהלכה להלן המלביש".17)מבואר "ופנחס  שם:

כ. בהלכה להלן מבואר תפקידו

.ÌÈL‡ B„È ˙Áz  el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ

e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆
.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈnLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰  ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈÎÓ Ôaw‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„BÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :ÓB‡Â B˙eLa19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡BÈ BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי  א, הלכה פ "ה שקלים ירושלמי 
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אף ֿעלֿפי 

תמידין  מהלכות בפ "ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ  ÌÈÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎe .B˙eLa ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úez ‰ÚÈ˜z :ÌÈÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
 ֿ [ואף  בבוקר". ולפותחם (בערב ) שערים "לנעול והרע "ב :
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי 
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי  לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע "ב , נג:סוכה 22)הרא"ש
במשנה.

.„˙Èa‰ ‰ LÈ‡ ‡e‰  ÌÈÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ ÛBOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ  BÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ "ח 23) למעלה וראה ב ). משנה פ "א (מדות הבית הר שר
י . הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע 

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף  מסבב , היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני  ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט  ותוס ' א, משנה פ "ה שקלים ברע "ב  (ועיין

כסותו.25) את לשרוף  גם רשאי  כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa Ba ‡e‰  ÌÈBLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰ÈL ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈBLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Baw‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈOÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡  ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב  ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
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קלט                 
         

(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי  המשוררים כל
במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע  כלומר,

תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,
ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי 

אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי  את מנסכין ש"כשהיו
ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ "ו להלן וראה שם). (רש"י  בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף ,

בפני שבת [המוסף ] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני  ראשֿחודש [מוסף ] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף ? מוסף  כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי  ובמועדיכם]
אמר, אשי  רב  שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי . וכתוב  יו"ד], [חסר חדשכם כתוב 
 ֿ וראש (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני  לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני  ראשון, שקרב  שבת, של מוסף  על תקיעות תשע 
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ "ט  להלן כמבואר תדיר,

ב ].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL Úa34˙‡ ÏÈË‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙ÊÚ ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ÚL38ÚL ‡˜ ‰nÏÂ .Bw ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈBLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ  ˙Baw‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙BˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eLe42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

(34 ֿ שאף ֿעל וֿז, עמ ' "זמנים" בספרי  [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי 

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י ) – ליעקב  משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק  סילק  שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו
בדברי הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין את המטמין

יא. הלכה שבת מהלכות פ "ה היינו 36)רבינו במשנה. שם
פת  להדביק  כדי  או קטן דג לצלות כדי  ש"שוהה  אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע  ומריע  תוקע  בתנור,

שזהו 37) רש"י  ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסף ֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י  ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני  "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר

למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע  "כיון נד. בסוכה נראה וכן
מן 39) ממלא "היה מח . שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם

(רש"י ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח ,
נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם

 ֿ מערב  ממלא שהיה אלא מח : לעיל כדתנן מערב ֿשבת,
כאן  המים מילוי  כן, ואם (רש"י ). זהב ]" של [חבית שבת
רוקח ). (מעשה החבית מן אלא השילוח  מן אינו

רש"י41) ופירש מזבח ". גבי  על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב , ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח  בצידי 
גבי על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן שם 42)המזבח ,
נא:

.ÊÌÈBLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰  ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ "ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰  ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ‡‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק 

.ËkÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰  ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙BawÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡ÈÈ  ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Baw‰ ÈÏÚÏ ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈaÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ  e˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ÚLk ˜ÈtÒÓ «¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL47Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
Á‡ Ô˙B  ˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz48. «¿»

מחוסרי46) מהלכות פ "א להלן ראה ויולדת, וזבה זב  כגון
ג. הלכה "אחת 47)כפרה שנינו: ט , משנה פ "ד בשקלים

לספק  עליו המקבל כל הלשכה, את משערין יום לשלשים
(ראה  נסכים בענין המדובר ששם ואף ֿעלֿפי  וכו'. לסתות"
לקינים  הואֿהדין כי  רבינו סובר – יג) הלכה להלן

"ועל 48)(כסף ֿמשנה). שנינו: ז, משנה פ "ז בשקלים
אומר  יוסי  ר' צבור, משל באות שיהו הפסולות הקינין
כר' רבינו ופסק  הפסולות". את מספק  הקינין את המספק 
(עירובין  אמרו וכבר שמעון, ר' הוא שהתנאֿקמא מפני  יוסי ,

(כסף ֿמשנה). יוסי  כר' הלכה - שמעון ור' יוסי  ר' מו:)

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê49ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰  ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ ÈiÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ÎBnL ‡e‰  ÌÈÎÒp‰50. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הולך 49) נסכים, מבקש שהוא "מי  ד: משנה פ "ה בשקלים
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מעות  לו נותן החותמות, על ממונה שהוא יוחנן אצל לו
חותם". ממנו שהוא 50)ומקבל אחיה אצל לו "בא שם:

נסכים". ממנו ומקבל חותם לו ונותן הנסכים, על ממונה

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ e˙k51ÎÊ ÂÈÏÚ e˙k ÈM‰Â .52. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ e˙k ÈLÈÏM‰Â53ÂÈÏÚ e˙k ÈÚÈ‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ54. ≈

חצי51) סולת, עשרונים שלשה שהם: שור, לנסכי  סימן הוא
שם). (משנה יין ההין וחצי  שמן סימן 52)ההין הוא

סולת, עשרונים שני  והם דיכרא. – אייל שתרגום איל, לנסכי 
יין. ההין ושלישית שמן ההין סימן 53)שלישית הוא

שמן  ההין רביעית סולת, אחד עשרון שהם: הכבש, לנסכי 
יין. ההין של 54)ורביעית בהמות שלש לנסכי  סימן

סולת  עשרונים שלשה והם: שם). (משנה עשיר מצורע 
תנוך  למתן שמן אחד לוג לזה, (נוסף  שמן לוגין ותשעה
(פ "ב  שמן רביעיות ושלש יין רביעית ושלש ובהונות),
חוטא, המצורע  "ונקרא ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וכן  המשניות), (פירוש שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי 
לשון  על באים, נגעים דברים שבעה "על טז. בערכין הוא

שם). והרע "ב  (הרא"ש וכו' הרע "

.ÈÈÓ Ïk55ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈiL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
ÚˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Baw‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

ÈLÚ56.‡ËBÁ ÂÈÏÚ e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B  »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ÚÏÂ .Ô‰a e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ eÈ˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï eÈ˙B‰ 57‰Ê ÌlLÈ  ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL58 BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ˙È ˙BÚn e‡ˆÓ Ì‡ .Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ59ÔÈ˙B ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B  »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ60ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰61. «¿»ƒ

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני , מצורע  אבל
כבש, נסכי  אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסף ֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי ", וחותמו

הן 57) מעותיו כי  לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי  יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
כתוב  שהיה שם, בירושלמי  שאמרו מה עלֿפי  היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב  היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך

רבינו). בדברי  גם כן להיות צריך ואולי  יום", כל "ושם
השני .61) הפירוש לפי  המשניות בפירוש הוא כן

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ62ÔÈi‰ ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â63ÌÈÎÒ e˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ  eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ ¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ kzOnL ÎO‰Â .ÏBf‰ ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ˙BÓ ‡˜p‰ ‡e‰  el‡ ÌÈÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba64ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa65ÛBÚ eav‰ ˙Ba˜a ÔÈ‡L ,66. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

ט .62) הלכה למעלה וראה ט . משנה פ "ד לא 63)שקלים
שנאמר: כמו בסולת, נבלל שהשמן לפי  "שמן", רבינו כתב 
א). משנה פ "ה שם יוםֿטוב  (תוספות בשמן" בלול

מותר 64) אומר, עקיבא "רבי  ד: משנה פ "ד [בשקלים
חנניה  רבי  שרת. לכלי  נסכים ומותר המזבח , לקיץ  התרומה
ומותר  המזבח , לקיץ  נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב  שרת". לכלי  התרומה
הלכה  סוף  שם (=ירושלמי  אומרת זה בכל ההלכה "ופסק 
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי  ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט , הלכה שקלים מהלכות בפ "ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח , קיץ  בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק  ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי  נסכים שמותר ב , הלכה
כאן, שכתב  וכמו המזבח , לקיץ  הולך הוא שוודאי  הנסכים,
הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי  דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק  ובזה שם. רבינו שדקדק  כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי  ולבונה הזהב  ש"מזבח 
על  ביתֿדין ש"תנאי  הנ"ל, בירושלמי  שאמרו שמכיון אלא
שכלי שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב  וצריך בטל, והמזבח  ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי  נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח , לקיץ 
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי  יביאו –
ב , הלכה שם בירושלמי  ומראהֿהפנים כסף ֿמשנה ועיין

יוסף ). בר חייה רבי  בתוספות 65)ד"ה ועיין יב : שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף , מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק  (תו"כ עוף 

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a‰ Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„BÚ‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰  ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓawÓ ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡tÓe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ "ה שקלים העוסק 68)ירושלמי  ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ "ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי  אלא לעבוד להם אסור "כי 

ולא  פחות לא ואבנט , ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי  א). משנה פ "ה שם המשניות (פירוש יותר"
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"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק  "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ  מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙BBa ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa ÏL ˙BBa‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰ÈLBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLeÈa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈

˙Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆
.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי  יודע ) (=והיה ידע  "והוה שם: בירושלמי 
כיף  דין והאי  קרים), מים מוציא סלע  (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית

מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י 
רגלים  לעולי  בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות  נ.
שהיה  כתב : שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב  מה וכעין ובמדבר". בישוב  לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎBt‰ È‚B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Ît‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎBt ÈzLe76ÔÈa ÏÈc‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Ît‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ È‰78dÈÚ ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈÈ ÌÈÚLÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk‡ .˙‚‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈOÚ dÁÂ ,‰n‡ ÌÈÚa‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי  משנה 76)משנה פ "ח  שקלים
עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי  ה.

כט :). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב . הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ "ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב  כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב 
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎBt ‰OÚ LÏLe82:ÚL ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰ÊÚ‰ ÈÚL ‰ÚL ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈe BÈa ÈcÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב  של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י  קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Ît84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ  »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL Ú‰ ‰ÎÈˆ87‰‡Óh‰ ‡a ˙‡ÓËpLÂ .88 ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL Ú‰ ‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»

‡aËˆ‡‰ b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL 92‰‡iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו

הטומאות  אבות מהלכות (פ "ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב ). הלכות
מפני אלא טומאה מקבלת אינה שהרי  טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ "י  יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני ) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי  בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי  היא והרי  הבאים, אדם בני 

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ֿ 86)(מלאכת ביםֿשל
שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה

בפי "ב 87) ראה שמש, הערב  צריכה אינה מדרבנן שטומאה
ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ 

בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס  אסור שהרי 
הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ "ג (להלן לטומאה ראשון

לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי  במשנה 92)חוץ 
של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב  באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ "ד סוכה (הרע "ב  הגשמים מפני  למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק  העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡ÈÈ  ÌÈBL‡‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

כו:94) בחגיגה משנה

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È‡e ÏB„b Ô‰k È„‚e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a95, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe96. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

על 95) "ופנחס  א) משנה פ "ה (שקלים שלפנינו במשנה
הכנת  על ממונה שהיה רבינו, ומפרשה המלבוש".
"ופנחס  אחרות: נוסחאות לפי  ברם אריגתם. ועל המלבושים
דעת  וזוהי  ההלבשה, פעולת על ממונה היה – המלביש"
את  גם רבינו כלל שם, המשנה ובפירוש בהשגה. הראב "ד

המוריה. בהר ועיין העשייה, את וגם מדות 96)ההלבשה
ד. משנה פ "א

   1 
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני  ששלשה  בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
‰Ê È„‚e2ÔÏ È„‚e ,3Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a . ƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈

ÌÈÏk ‰Úa‡4˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :5.Ë‡Â , «¿»»≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈
ÌÈÏ ÔzLt ÏL ÔzÚa‡Â6‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,7. ¿«¿«¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

Óˆa Ìe˜ BcÏ Ë‡‰Â8. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆
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קמב                
         

ה"ב .2) להלן וראה גדול, כהן הגדול 3)של שהכהן
ה"ג. להלן וראה הכיפורים, ביום בהם מפורש 4)משמש

כתנות, תעשה אהרן "ולבני  מ ֿמב ) כח , (שמות בתורה
להם  ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית

בד". מגבעת.5)מכנסי  פ '6)צ "ל: ב 'ספרא' הוא (כן
בין  צבועים בין מטמאים יהו "יכול ה"גֿד) (פי "ג מצורע 
פשתים, בבגד או צמר בבגד תלמודֿלומר צבועים, שאינן
הצבוע  את אוציא – כברייתו צמר אף  כברייתה, פשתים מה
תלמודֿלומר  שמים, בידי  הצבוע  את אוציא ולא אדם בידי 
ועי ' לבנה", צמר אף  לבנה, פשתים מה ולצמר, לפשתים

קא). מצוה סוף  חינוך' דברים 7)'מנחת ב : עא, יומא
הי "ד. להלן וראה ששה, כפול חוטן שש, בו שנאמרו

ואף ֿעלֿפי8) ב . יב , ביומא רבי  וכדעת שעטנז. הוא כלומר,
לט , (שם שנאמר בכהןֿגדול, אלא בתורה מפורש זה שאין
שני ותולעת וארגמן ותכלת משזר, שש האבנט  "ואת כט )
כאן  נאמר שהרי  מדבר, הכתוב  ובכהןֿגדול רוקם", מעשה
"ואבנט  גדול כהן גבי  לט ) כח , (שם להלן ונאמר "רוקם",
לך) אמר ד"ה ו. יומא 'תוספות' (ראה רוקם" מעשה תעשה
ט ) כט , (שם שנאמר ממה מכהןֿגדול, הדיוט  כהן למדו –
כהן  של אבנטו כי  להורות ובניו", אהרן אבנט  אותם "וחגרת
ומה  בגמרא). שם (יומא הדיוט  כהן של אבנטו זהו גדול,
בפרשת  רלב "ג כדעת נראה בצמר" "רקום רבינו שכתב 
אבל  בלבד, צמר של אחד ממין היה האבנט  כי  שכתב  תצוה,
שהיה  נראה שמחת, ד"ה כא. שבת ה'תוספות' מדברי 
 ֿ (משנה שני  ותולעת וארגמן תכלת צמר: מיני  משלושת

ועיי "ש). למלך.

.ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ‰Ê È„‚a9‰ÓL Ì‰Â , ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»
ÌÈÏk10,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa‡‰ : ≈ƒ»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈

ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ11Ì˜B ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË‡Â . ¿∆¿ƒ¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈
‡e‰12ËBÈ„‰ Ô‰k Ë‡Ï ÂÈOÚÓa ‰ÓB„ ‡e‰Â ,13. ¿∆¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿

‰eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô‰‡a ‰eÓ‡‰ ˙ÙˆÓeƒ¿∆∆»¬»¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»
ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈa¿»»∆»∆…≈»≈»¿ƒ∆≈«

M‰14˙‡˜ CÎÈÙÏe ,ÚBÎk da ÔÈÙBˆ ÂÈe , «∆∆»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
˙Úa‚Ó15. ƒ¿««

גדול 9) כהן בגדי  נקראו וע .) (לא: יומא מסכת במשנה גם
לבן, בגדי  הם מהם שארבעה אף ֿעלֿפי  זהב ", "בגדי  –

הדיוט . כהן כהן 10)כשל "בגדי  שאמר למה מוסב  זה
לא  זהב  בגדי  שהרי  זהב ", "בגדי  שכתב  למה ולא גדול",

(כסף ֿמשנה). ארבעה אלא שמונה בתורה 11)היו מפורש
ואפוד  חושן יעשו, אשר הבגדים "ואלה דֿלו) כח , (שם

טהור". זהב  ציץ  ועשית וגו', בתורה 12)ומעיל כמפורש
רוקם". מעשה תעשה "ואבנט  לט ) ב 'מגדל 13)(שם, עי '

לאבנט  במעשיו דומה "ואינו שהעתיקו: ספר' וב 'קרית עוז'
"מעשה  נאמר כהןֿגדול של שבאבנט  והיינו הדיוט ". כהן
נראות  באריגה הנעשות הצורות שתהיינה ו"הוא רוקם",
בו  שתהיינה צורך אין כהןֿגדול של אבנט  ואילו וכו'",

שלמה'. ב 'יריעות ועי ' מגלגל 14)צורות, ומחזיר, מגלגל
ששתיהם  רבינו וסובר תחבושת. כמין ראשו, סביב  ומחזיר
הלבישה. בענין ביניהם חילוק  שיש אלא ארוך, סודר כעין
זה, של כמעשהו זה של מעשהו "אין כתב : הראב "ד אבל

ככריכות  הרבה כריכות אותו וכורך הרבה, ארוך מצנפת
שלנו, הכובעין כעין המגבעות מעשה אבל הישמעאלים,
כתב  התורה של בפירושו ורש"י  קצרין". והן מלמעלה חדין

כובע . כמין הם מתחלפות,15)ששניהם גיכ"ק  שאותיות
כובע , =) קובע  מלשון והוא "מקבעת", כמו "מגבעת" והרי 
מ ) כח , (שמות אונקלוס  תרגם וכן לח ). יז, שמואלֿא ראה

רמב "ן). בשם (כסף ֿמשנה "וכובעין" – "ומגבעות"

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa‡ Ì‰ ÔÏ È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈

˙ÙˆÓe16‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈÏ ÔzÚa‡Â .17, ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»
ÓeÌ‰ BcÏ ÔzLt‰ Ô18˙Bzk ÈzLe .19˙BÁ‡20eÈ‰ ƒ«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»

dLBÏ ˙Á‡ :ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ BÏ¿…≈»¿«ƒƒ««¿»
ÁMa21ÌÈaÚ‰ ÔÈa ˙Á‡Â ,22ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe . «««¿««≈»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó23ÛÈÒBÓ  ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â . »∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ»»¿ƒƒ
BlMÓ24da ‰OBÚ Ck Á‡Â ˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe . ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿««»∆»

˙zk‰25. «À…∆

לד:).16) (יומא במשנה נקראים הם ב .17)כן עא, שם
לה.).18) (שם בוץ " בבגדי  היום "שעבודת שעטנז, ואינם
(=פשתן 19) פילוסין לובש היה "בשחר לד:) (שם במשנה

עשר  שנים של הערבים ובין מנה, עשר שמונה של מעולה)
בכתונת  שהמדובר רבינו ומפרש מנה". שלשים הכל מנה,
דיברו  לא - ב  לה, שם בגמרא וגם שם). רש"י  (ועי ' בלבד

רוקח '). ('מעשה הכתונת על שמילה 20)אלא אפשר
וראה  קב , סי ' מפאנו רמ "ע  (שו"ת בטעותֿסופר היא מיותרת

רוקח '). ו'מעשה למלך' של 21)ב 'משנה פנים לעבודת
ומחתה.22)שחרית. כף  במשנה,23)להוצאת כחכמים

להיות  צריך שחרית ששל אמרו, – א לה, שם ובגמרא שם.
וצ "ע  כלום, מזה הזכיר לא ורבינו ערבית, משל יקרים יותר

במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב  לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב 

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C„k ,29:Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙‡Ù˙Ïe „BÎÏ30ÔÈÚ˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ˙È ÔÈk‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„BÚ  „ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰LÎ B˙„BÚ  „ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב  יח , בזבחים
רש"י ). – פשתן בבדי  שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי  "ועשית ב ) כח , (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ "ל:

ווינציא. בדפוס  לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי '
רש"י : ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף 
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי  בגדיו "ישלשל

הארץ ". מן בגדיהם לסלק  צריכים בטיט 30)ואינם
יח :). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני  הוא והפסול

הרמב "ן  שכתב  כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב 'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
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קמג                 
         

שאם  הי "ד) המקדש ביאת מהל' (פ "א להלן רבינו שכתב 
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע  עבד
(ראה  ראש פרועי  דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי  הט "ו), שם
שהרי בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי  מתקנים שאין (ואף ֿעלֿפי  שלם הוא
– הט "ו פ "א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ "ט  הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב : שכאן רבינו, דברי  ומדוקדקים
"קרועי כתב : להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע , שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי  (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב "סיני " וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע  שהאדם

קפג). עמ ' כרב .32)יט  - שם ושמואל,33)זבחים, כרב 
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב . וזהו ב . סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידי ֿזה באבנט , וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני  פסולה ועבודתו
שעלֿידי הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט  – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב  ומקצרו. הבגד קוצץ  האבנט 

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע "פ  ישנים.
שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט  - שם כרב ,

לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡  ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb  eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚e .ÌÈL„Á LBÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡  ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „BÚL ÔÏ È„‚e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈeÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב  פח , זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב  י , בערכין הרא"ש מדברי  נראה וכן כשר.
ספר'). ב 'קרית ועי ' בשמו, יב  אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי  ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
 ֿ (משנה ה"ג פ "ה סוכה ב 'ירושלמי ' ועי ' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב  יב , יומא

.ÂeÈ‰  Ì‰ÈË‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰  eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי  שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט  אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואף ֿעלֿפי 
ראוי אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול

שאין  דבר גבי  על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי ' שבת,
גם  בו שיש אבנט , אלא למעט  בא ולא למצנפת. והואֿהדין
כבוד  שאינם ומכנסים (כסף ֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי ' יב ). אות מ "ג פ "ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ "ה סוכה 'ירושלמי '

.Êeaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
eavÏ BÒBÓ  ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

zÓe45˙M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰ÎÚn‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»
Ïk Û‡ .ÔÈLk Ô‰ È‰  eavÏ „ÈÁÈ ÔÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»

eav‰ ˙Ba˜48 BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆
.eavÏ ÌÒÓiL „Ïe ,ÌÈLk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב .44) לה, ה"ב .46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי '
ה"א.47) שם ו'ירושלמי ' א. כח , תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ב  שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח '). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
˙Ba49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«

ÌLÂ ,ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ e˙k ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
 Ô‰lL ˙aMa ‰„BÚÏ ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÈÊÁÓ  e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב  מלשון
כתונת  היא: חליפה (כל חליפות כמה להם עושים כלומר,
דבריו  ומקור ה"א). למעלה – ואבנט  מגבעת ומכנסים,
שניים  להם יש במקדש שהיו הכלים שכל - ב  כו, בחגיגה
ושלישים, שניים יבואו הראשונים נטמאו שאם ושלישים,
מפורש  וכן כהונה. לבגדי  שהואֿהדין רבינו וסובר
כתנות, תעשה אהרן "ולבני  ה"ו) פ "ג (יומא ב 'ירושלמי '
ב 'תוספות' (הובא ואחד" אחד לכל כתנות, שתי  אמרי  רבנן

שם). אבן' ב 'טורי  וראה חרש, ד"ה ג. במס '50)חגיגה
תשמיש  עליהם וכתוב  שם, היו "וחלונות מ "ג: פ "ה תמיד
מונח  היה בגד מין כל כי  בפירושו, רבינו שם וכתב  הכלים",
מעשרים  ואחד אחד לכל שהיו ומכיון עצמו. בפני  בחלון
היו  שבסךֿהכל הרי  מיוחדים, חלונות המשמרות וארבע 
פ "ד  סוכה שבתוספתא (ואף ֿעלֿפי  חלונות. וששה תשעים
וארבע  ש"עשרים מפורש (14 200 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת
וכן  לוייה", משמרות וארבע  עשרים כנגד שם, היו חלונות
צריך  – סוכה מסכת בסוף  המשניות, בפירוש רבינו כתב 
שלשה  עוד ובו אחד, גדול חלון היה אחד שלכל לומר

קטנים). חלונות

.ËÈÙÏ ?ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL51ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ . ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ

ÌÈË‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ
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קמד                
         

Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë‡ ÂÈÏÚ e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»
.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿«À√À»¿«∆»

הלבישה,51) סדר את לשנות יבוא מעורבין, יהיו שאם
האבנט , ואחריה הכתונת, ואחריהם תחילה מכנסים שהוא:
בפירוש  רבינו כתב  וכן ה"א). פ "י  (להלן המצנפת ואחריו

שלמה'. 'יריעות ועי ' שם. תמיד מס ' המשניות,

.ÈBlL ‰kLla ‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k52‰ÏÈla …≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa B‡¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

הכהן 52) בגדי  עבור מיוחד חלון במשנה נזכר שלא מכיון
מניחם  היה אלא חלון לו היה שלא רבינו למד הגדול,

המוריה'). ('הר בלשכתו

.‡ÈÔ‰a ˙B‰Ï zÓ ‰p‰k È„‚a53ÌLBÏ CÎÈÙÏ . ƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»
ÔÓ ıeÁ ;‰„BÚ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„BÚ ÌBÈa¿¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ

ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓ ,Ë‡‰54,55ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ eÒ‡ »«¿≈ƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿
.‰„BÚ ˙ÚLa ‡l‡ BLÏÏ¿»¿∆»ƒ¿«¬»

שכתבו 53) בגדי , ד"ה שם ב 'תוספות' וראה א. סט , יומא
לפי מעילה, בקרבן חייבים שאינם אלא אסור, שלכתחילה

השרת". למלאכי  תורה ניתנה ג,54)"שלא וערכין שם,
ושם. כאן ובראב "ד הל"ב , כלאים מהל' בפ "י  וראה ב .

להעמידה 55) וצריך הדפוס , טעות היה כאן ההלכה סימן
נראה  וכן המוריה'), ('הר הכהנים" "אין המילים לפני  להלן

ריוח . יש ולהלן ריוח , שום אין שכאן (ר"מ ) רומי  בדפוס 

.ÈÔÈ‡56Óˆ ‡l‡ ‰„BÚÏ ÔÈLBÏ ÌÈ‰k‰ ≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆
„Ïa ÌÈzLÙe57. ƒ¿ƒƒ¿«

למעלה.56) ראה ההלכה, סימן את להעמיד צריך כאן
מ "א.57) פ "ט  כלאים

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰  '„a' B‡ 'LL' ‰Bza  ¿»»∆∆¡««»≈«
ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰58ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e . «ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»

Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úev‰ Óv‰ ‡È‰ 59ÔÓ ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
ÏÁk‰60Ì„‡ Úev‰ Óv‰ ‡e‰ ÔÓb‡‰ .61˙ÚÏB˙Â , «…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

˙ÚÏB˙a Úev‰ Óv‰ ‡e‰ ÈM‰62. «»ƒ«∆∆«»«¿««

ב .58) יח , וזבחים ב . עא, מהל'59)יומא (פ "א מעורב 
ה"ד). צרעת עם 60)טומאת קצת מעורב  הוא כלומר,

שבכחול. "כפתוך ה"א: ציצית מהל' ובפ "ב  הכותל. צבעי 
ועי ' חלזון, בדם אותו שצובעים רבינו כתב  ה "ג ושם

הוא 61)משנהֿלמלך. ארגמן ד) כה, (שמות רש"י  לדעת
משנהֿלמלך. ועי ' ארגמן, ששמו צבע  "והתולעת 62)מין

החרובין, לגרעיני  הדומים ביותר האדומים הגרגרים הוא
(פ "ג  מהן" גרגיר בכל יש יתוש כמו ותולעת האוג. כמו והם

ה"ב ). אדומה פרה מהל'

.„È'ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈˆ 63Ó‡pL ÌB˜Óe . »ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«

ÔÓ ‰ÂˆÓe ;Lk  BcÏ „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
‰ML ÏeÙk ‰È‰iL Án‰64Ba Ó‡pL ÌB˜Óe . «À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«

„Ïa 'ÊLÓ'65‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈˆ 66. »¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

שם.63) וזבחים של 64)יומא, שיהו "בד, שם: בזבחים,
"בד, ששה". כפול חוטן שיהו – שזורים חדשים: – בוץ 
ויש  למצוה, מהם יש – "אלא – משמע !?" לחודיה חד חד
מאלה  אחד הוא ששה כפול שגם רבינו, ופירש לעכב ". מהם
שם. רש"י  כפירוש ודלא לעכב , ולא למצוה אלא שאינם

כסף ֿמשנה. והיינו 65)ועי ' "שש", בלא "משזר" כלומר,
ה"ד). פ "ט  (להלן המעיל ב .66)רימוני  עא, יומא

.ÂË'Ì˜ ‰OÚÓ' ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk67‡e‰  »»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡ ‰‚È‡a ˙BOÚp‰ ˙Bev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»

‚È‡‰ ÈÙa68‰ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ 'LÁ ‰OÚÓ'e . ƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»
.BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

אחד.67) פרצוף  לפיכך מחט , מעשה "רוקם ב : עב , שם
העתיק  ורבינו פרצופות". שני  לפיכך אורג, מעשה חושב 
178 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ג שקלים התוספתא כלשון
פרצוף  רוקם ומעשה פרצופות, שתי  חושב  "מעשה ,(24
ב 'ילקוט  (הובא המשכן' ד'מלאכת בברייתא וכ"ה אחד".

המוריה'. ב 'הר ראה תרומה), פ ' הוא 68)שמעוני ' כן
סירליאו, ר"ש גירסת (לפי  ה"ב  פ "ח  שקלים ב 'ירושלמי '
שתי חושב  אחד. פרצוף  רוקם "מעשה משנהֿלמלך): ועי '
רוקם  מעשה אמר: חד נחמיה, ורבי  יהודה רבי  פרצופות.
וארי מכאן ארי  – חושב  מעשה מכאן: וחלק  מכאן ארי  –
מכאן: וארי  מכאן ארי  – רוקם מעשה אמר: וחרינא מכאן,
כדיעה  רבינו ופסק  מכאן". ונשר מכאן ארי  – חושב  מעשה
– יעשה פרצוף  איזה ביאר ולא רבינו וסתם הראשונה,
 ֿ (משנה יעשה שירצה צורה מין ואיזה בזה, קפידא  שאין

למלך).

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‰˙È‰ ˙ˆaLÓ  ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b69‡È‰L , »≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È‡a ÌÈza ÌÈza70C„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

„È ˙Èe .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈaÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

‰ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט ) כח , (שמות שנאמר
"תעשה  מ ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב "ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב , מיומא לזה סמך ויש כח ). לט , שם
הרי בלבד, אבנט  אלא הדיוט  לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ "א. פ "ג ב .72)שרוול.71)חולין עב , יומא

.ÊÈ˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú  ˙zk‰ C‡73˙Èa C‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú  dlL „È74„i‰ Ák  BaÁÂ .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי  שצריך למעלה, כמבואר
בפ "ה  וראה (כסף ֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט , דעות מהל'
כהונה  שבגדי  וכיון ב . נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
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קמה                 
         

שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר ממה
המוריה'). ('הר ב  סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎÈ „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,l‰ ÔÓ B˜ eah‰‡e‰L ,Ci‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

˜p‰78‰ÂÚ‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב .76) יג, צב .).77)נדה שבת (רש"י  שלא 78)רצועות
עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי  יבוא שלא לערוה. תיק 

שם). נדה, (רש"י 

.ËÈLL Bk‡  ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰OÚ80LÏL BÓk BaÁ  Ë‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡  Ôlk ‰p‰k È„‚e .Ck Èab ÏÚ Ck BÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚‡ ‰OÚÓ :Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח , (שמות הרמב "ן כתב  כן
א.81) יט , זבחים ועי ' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח  פ "י  יומא 82)ולהלן 'ירושלמי '
ה"ג. ב .83)פ "ז עב , יומא

ה'תשע"ט  שבט  כ"ה חמישי יום 

   1 
פי1) הקורע  ודין המעיל, ומעשה הציץ  מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡Á ‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B˙k Ì‡Â4e‰e˙k ÌÈÓÚÙe .Lk  ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

  

         
       

ה "א  יו "ד  שיטי ב ' עליו  "כתוב  יומא  בגמרא  ההלכה  מקור
אני יוסי , בר' אליעזר וא "ר מלמטה . למ "ד  וקדש  מלמעלה 

אחת". בשיטה  לה ' קדש  עליו  וכתוב  ברומי  ראיתיו 
שלא  מפני  אחת בשיטה  כתבוהו   שפעמי משמע  ולכאורה 
פוסק   " הרמב שהרי  ,כ לומר שאי אלא  ההלכה , את ידעו 
כתבוהו   ופעמי" וממשי כשר" אחת בשיטה  כתבו   א"
ג אחת בשיטה  לכתוב  שאפשר היינו  אחת", בשיטה 

לכתחילה .
שתי או  אחת שיטה  הוא   א הדעות שריבוי  לומר, ויש 
ובפע כ כתבוהו   ופע לעיכובא , ואינו  מחלוקת אינו 

.כ אחרת
      

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי  ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי  של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח ) כח , (שמות שכתוב  מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי רחב  מצח  וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסף ֿמשנה כתב 
בהגהה  שם (עיין הלוי  רבו בשם שם רש"י  כתב  וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י ' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט . הלכה א פרק  מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף  והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי5)שתי  ב "ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי  בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈÁ‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
epnÓ ‰hÓÏ10L˜ ‰È‰iL È„k ,˜Ï ˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»

.ÛÚ‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט ".6) אלא שוקע  ציץ ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי  בולטות, לפניו, שקוע  בדפוס  עושה ואינו

צריך  כתב  ובכל חותם" פתוחי  "מכתב  ל) לט , (שמות
להן  מסביב  ולא האותיות בגוף  הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח  היה שאם
לחוץ . בולטות להיות לאותיות מעכב  דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי  על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב "ד לדעת אחד. בפתיל שדי 

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס  באמצע ,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C„k ,‰hÓÏ „Ú ÔBb‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔBb‰ Ïk „‚k ‡l‡ aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt ÚBw‰Â .„Ïa16‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
Cc ÔÚBw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÚwÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ  ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב ) לט , (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח , (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף  ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי  "והיה לב ) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י : ופירש אורג" מעשה סביב  לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט . ואפשר שם) (שמות הרמב "ן כתב  כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף  כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי  שאמרו עב :) (יומא
במחט . מתחבר שלהם הביתֿיד ורק  אורג, מעשה אלא מחט 
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי  לראות ויש
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אורג, מעשה כולו היה המעיל כי  להורות כב ) ולט , לא כח ,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט  מעשה שום בלי 

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב "ן כתב  כן
ורמון  זהב  פעמון ורמון זהב  "פעמון לד) כח , (שם שנאמר

שוליים. שני  לו שהיו הרי  המעיל", שולי  לעיין 16)על יש
המעיל. פי  רק  משמע  - המעיל פי  וכתב  רבינו דקדק  למה
דינו  מפיו חוץ  המעיל שכל שכתב , שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי  ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי  "המקרע  אמרו עב . ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב  שלא ומזה יקרע ". לא

ולא  כהונה חייב בבגדי  המעיל שבפי  נראה המעיל, בפי 
כהונה  בגדי  שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף  מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי  ואילו יקרע ", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי  צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ  קורע 
בגדי בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף  לקרוע 

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡Â ˙ÏÎz ‡ÈÓe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ
ÂÈÏeLa Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»

'ÊLÓ'18ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ
Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆

Ì‰e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚLÂ ÌÈL ‡ÈÓe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆
ÌÈÏBaÚ ÌÈÚLÂ ÌÈL21‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆

ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBnÂ ÔBÓÚt ÔBnÂ24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח  פרק  (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי 

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח : זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי  שעושים שתלוי21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח , (שמות בפסוק  הוא כן
זהב ". "בתוך 23)"ופעמוני  כה) לט , (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב  ומה שם), בזבחים (רש"י  ביניהם אלא עצמם),
שני בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י  דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי 
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן הפעמונים

רימונין. [72=] ובע "ב  זוגין [72=] בע "ב  אמרי  רבנן ו):

.‰‰f‰,‰Bza eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È‡aL  «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
B‰Ë ‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰ÚM‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈOÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ÓB‚Â ‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚwÈÂ :Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿

CB˙e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙e ÔÓb‡‰ CB˙e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿
.ÔÎB˙a ÏeÙk ‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ  LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק .25) זהב 

.ÂÔÓ LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk‡ ,e‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈOÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙Ê ÏÚ ˙Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙Ê BaÁÂ¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈLÙÓ‰ Ô‡ ÏL ÌÈeË ‰Úa‡ Ba ÚB˜Â .ÚaÓ¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

ÚaÓ Ô‰Ó Ô‡ Ïk ,‰Bza26,‰Ê ÏL ˙Èa ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe Úa‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב : יז) כח , (שמות רש"י 
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈËM‰ ˙BÓL ÌÈ‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ôe‡' Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bk ‡ˆÓÂ28 ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈

˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰‡' Ôe‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈËL' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ˙BÎÂ ,'˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף  רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב  יצחק  אברהם כתוב 
כתוב  היה נופך על כו', לוי  כתוב  היה ברקת על שמעון,

כ  היה יהלום על יששכר, כתוב  היה ספיר על תוב יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב  היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב  היה אחלמה על נפתלי ,
בנימין  כתוב  היה ישפה על יוסף , כתוב  היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי  שבשמיר מבואר מח : בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב ,

ישורון".30) "שבטי  שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי  היו השבטים

וטי "ת. קו"ף  צדי , האותיות:

.Á˙BÚaË Úa‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,‰f‰ ˙B˙BÚ ÈzL ,Ô‰a33;˙BLL »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל ) (שם, שנאמר הלב , הוא ששם
הלב , על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב  על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab Ák BaÁ  „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈBÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ‰Ê ‚e‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ LÁ ÔÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈOÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ
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קמז                 
         

ÂÈÏÚ ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ ÚB˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

ÚaÓ Ì‰L Ô‡ Û˙ÎÂ37,‰Ê ÏL ˙Èa ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈËM‰ ˙BÓL ÌÈ‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈOÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈOÚÂ ,BÊ Ô‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈe˙k eÈ‰38: »¿ƒ

Ôe‡¿≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

Î˘OÈƒ»»ÔÏeÊ¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב  ח ) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי  יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י  פירש "שתי36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי  וחובר". קצותיו שני  אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט , מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י  שהרי  אפשר, אי  ממש מרובע 
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי  נתבאר לא חושן וגבי 
שכתב  ז פרק  יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי  כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב  שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני  על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני 

Ô‡‰Â Ôe‡ da e˙kLÔ‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ  ÔBÚÓL da e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ‰Ê ˙B˙BÚ¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙BLL«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙BÚ‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙BLM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈBÓe ,„BÙ‡‰ LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ  Ïe˜Ï˜ Cc ÔeaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח ).39) שם, (רש"י  הוא ערבי  ולשון ניתוק  לשון

(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף  ורבינו עב . יומא
מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È  ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ LBlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ LÁÂ .ÂÈÁ‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„BÈ ‰Ê ˙B˙BÚ ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒkÓ ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

   1 
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ LBÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈÏ „Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ BeahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ‚BÁ Ck Á‡Â .˙zk‰ LBÏ Ck Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë‡‰3„Ú Ck ÏÚ Ck BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.LB˜Â ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק  אף ֿעלֿפי 
בד, רש"י ) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב ) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי 
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי  ילבש, קודש בד
 ֿ תלמוד למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי  הדיוט ) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע , –
בד  "ומכנסי  ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י 
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח : בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי  כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י ). – המפרק  כנגד

. ÚÊia ebÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa LÙÓ Ë‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb˙Â ÌÈ‡Èp‰5ÔeÒÈ ÔB‰ÈÏ ÏÚ :6Ck Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

ÚBk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י דוקא,6)ביחזקאל  לאו הלב  על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י  וכן ללב . סמוך אלא
הלב . על ולא הלב  כנגד ידיהם אצילי  ובכהן 7)כנגד 

כתב  ולא במצנפת", "צונף  רק  כתב  ג, הלכה להלן גדול,
ב . הלכה פ "ח  למעלה וראה כובע ". "כמין

.‚Ë‡a ‚BÁL Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ LBÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ LÁa ‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰  ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck Á‡Â .„BÙ‡a B‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ LB˜Â10‰È‰ BÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆
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קמח                
         

כסדר 8) באבנט , וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט  שהחגירה אומרים
ט ) כט , (שמות שנאמר מה לקיים בכדי  גדולה, כהונה בגדי 
צריכה  באבנט  שהחגירה ובניו", אהרן אבנט  אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח , (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
משה  "ויקרב  נאמר: ואחרֿכך וגו', המעיל על אותו וילבש
הכהן  שחגירת הרי  אבנט ", אותם ויחגור וגו' אהרן בני  את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני  היתה באבנט , הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט  אותם וחגרת הקודם והפסוק 
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט 
ה"א. פ "ח  למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט 

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב 
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב ". הציץ  של הקשר היה הראש מאחורי 
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי  [ויתכן רוקח ). (מעשה
שם]. רש"י  ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח ,

יט .11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL ;Ô‰a „BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â È˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa‡Ó14,ÌÈ„‚a qÁÓ ‡˜p‰ ‡e‰  el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„BÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁÂ ,16Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë‡ Ì˙‡ z‚ÁÂ :Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k  Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ w‰ f‰Â :Ó‡Â ,ÌÈÊk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי  נראה וכן בהם, והעבודה
מ ). עמוד לעם, המצוות (ספר י  בכלל שם ועיין לג),

יח .13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ iÁ ÌÈ„‚a qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ˙i‰ Ck ,‰„BÚ‰18ÈzL LlL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19LlL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
iÁÂ ,‰„BÚ‰ ÏlÁÓ ‰Ê È‰  „ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20.ÌÈÓL È„Èa ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח . בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני  "וערכו ח ):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי  שלבש הדיוט  לכהן מכאן רש"י ), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח : שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י  ילבש לבדו משמע , שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י  דעת אבל יג. הלכה פ "י  עירובין ובירושלמי 
הוא  הרי  בעולם, בגד שום עליהם הוסיף  אם שאפילו יח .)
יח : שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב  פרק  צו פ ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי עמהם ילבש אבל קודש, בגדי  עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי  תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב  ששמש כזר הוא הרי  כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌLÏe BOa ÏÚ :‰p‰k È„‚a Ó‡21,„nÏÓ  ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ BOa ÔÈa ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„BÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È‰  „‚aÏ Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
È‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈

˙ˆˆBÁ26‰ˆ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡ ÏL Ï‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»
ÁÈpÓ  ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ "ל: נראה
[ואולי המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט . בזבחים
אנשיל  הרב  – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ "ל

חוצץ ,22)כ"ץ ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע  שם. זבחים
רבינו  דקדק  וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ "ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי 
(עירובין  בירושלמי  [אבל שלמה). ויריעות סי "ג ח "א הלוי 
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ  "שלא מפורש יג) הלכה פ "י 

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט 
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק . אבק  להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסף ֿמשנה  בגד שאינם לפי  כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י  בשם

.Ê‰f‰Ï CÈˆÂ28˜‡ ‰È‰È ‡lL ,LBlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,BOÏ B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚Ï BOa ÔÈa ‰„BÚ‰ ˙ÚLa Áe‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ BÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰Lk B˙„BÚ ¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט .) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק  ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח  בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק , אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
אי ֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסף ֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין
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קמט                 
         

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס  שרבינו ונראה לאו". או דמי  כגופו
שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י  מהו"
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי  על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a BOa ÏÚ Ck32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎkL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È‰  ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡  ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È‰  BÓˆÚ ÈÙa „‚a eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ CÎÏ zÓ  …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36eÒ‡ 37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„BÚ ˙ÚLa ÈÏkÏ BOa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואף ֿעלֿפי 
– הסממנים ישחוק  שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י  גזרו לא בגמי .36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י  חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈe‡ ÈL ˙Èa eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áea a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ‰BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסף ֿמשנה). השני  הבית בימי  שהחושן 39)לאפוד

ב . הלכה פ "ח  למעלה ראה הבגדים, משמונה היו  והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB‡‰41Ô‰k‰ ÈÁ‡Ï ÂÈt ,ÂÈÁ‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì ÏB˜a44BaÏa ‰‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡Óa Ba ‰‡BÂ ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ LBÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡ep‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48BÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

  

       
         

 

שלא   הקדשי לקודש  הכה נכנס  היא ביותר, ותמוה 
וביותר  כביוה "כ . בד  בבגדי  ולא   בגדי ובשמונה  ביוה "כ 
? הקדשי לקודש  כה שאינו  השואל נכנס  היא תמוה ,
' ותומי  ב 'אורי שהשאלה  מקומות בכמה  שמצינו  ובפרט
האר לחלוקת בנוגע  למשל כמו  , בחו  ג להעשות יכולה 
נחלקה  ולא  בגורל... אלא  נחלקה  "לא  בגמרא  ומובא  בגורל,
אורי' מלובש  אלעזר כיצד , הא  .' ותומי  ב 'אורי אלא 
 אי והרי  כו '", לפניו   עומדי ישראל וכל ויהושע  ,' ותומי
מצינו  כמו "כ  . הקדשי בקודש  נכנסו  ישראל שכל לומר
לבית   מחו אפילו  ' ותומי  ב 'אורי ששאלו  "בתנ
אל  אחימל ב אביתר "בברוח   לירושלי  ומחו המקדש 
הגישה  אביתר אל (דוד ) ויאמר בידו  ירד  אפוד  קילעה  דוד 
ששאל  מצינו  וכ ח ). – א  ל, א ' (שמואל גו '" האפוד 
לפני ופניו  הכה "עומד   " הרמב כתב  ואעפ"כ  בציקלג,

וצ"ע . כו '" מאחריו  והשואל הארו
      

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי  פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי  פירש שם ורש"י  הארון. כלפי  שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי  פניו "השואל,
אורים  כלפי  פניו שהנשאל, רש"י  פירוש ולפי  שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני  כלפי  השואל פני – ותומים
השואל  שפני  לומר הוכרח  הארון, כלפי  הנשאל שפני 

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי  ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע  לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י  הוא לפני45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק  לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י  בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע " לא וקולה נעות שפתיה רק  לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח , עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק  והצלח ". עלה
הלכה  סוף  פ "ז שם בירושלמי  אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע ", היה "הקול ג:

ש  השני  התנא דעת לפי  שם אבל בבבלי  יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט " ש"הכתב  רבינו) פסק  וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.È„Á‡k ÌÈ„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„Ïa ÔBL‡‰ ÏÚ ÔÈÈLÓ 50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙ÈÏ B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :Ó‡pL .Ba eav‰ CvL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê  ‡e‰ ;ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê  Ï‡OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La eav‰ CvL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡  ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי52)שם
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שם). (רש"י  נאמר אתו 53)ליהושע  ישראל בני  שכל מי 
שם). (רש"י  אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם

בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי 

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È È„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï  „a „BÙ‡ ÔÈ‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡Èp‰ Ï‡eÓL È‰L ;B˙B‡ ÔÈ‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ e‚Á Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰LzL Èe‡ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡Èp‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áea ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב , הלכה י  פרק  סנהדרין בירושלמי  הוא כן
הוא  ויפגע  האדומי  דואג "ויסוב  יח ) כב , (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני  ממנין אין חייה, ר' תני  כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»


  

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ba ÒkÈ ‡lL ( .Lc˜nÏ BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈
.ÌÈ„‚a Úe˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡ Úet Ô‰k…≈¿«…∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈ ‡lL („∆…ƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈
ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„BÚ‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k…≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒ
‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…
(È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ‰Ï ‡ÓË ÒkÈƒ»≈»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈
ÂÈ„È „BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ ÏeË LnLÈ ‡lL∆…¿«≈¿¿«≈»≈»»
.ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (È .ÂÈÏ‚Â¿«¿»∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«
ÌeÓ ÏÚa „ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „ÚÏ ‡lL (‚È∆…«¬…««∆…«¬…««

.Ê „ÚÈ ‡lL (ÂË .BÚ≈∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מן 1) יכנס  לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח 
המשכרים.

.‡‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰k Ïk2eÒ‡  ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ , »…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ3ÌÈÙÏÂ4„ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .5 ¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«

‰ÏeÒt B˙„BÚ6ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁÂ ,7:Ó‡pL ; ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙ÈÚÈ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ8ÈÁ ÔÈÈ9˙a10 ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«

ÌBÈ ÌÈÚa‡ ÂÈÏÚ eÚL ÔÈiÓ ˙Á‡11Ì‡ Ï‡ ; ««ƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ
˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈÓ ˙BÁt ‰˙L»»»≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa d‚ÊÓ B‡ ,da»¿»»¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿

eËt  ˙ÈÚÈÓ ˙È elÙ‡ ÌÈÚa‡12ÏlÁÓ BÈ‡Â , «¿»ƒ¬ƒ»≈≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈
‰„BÚ13Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈÓ ˙È ‰˙L . ¬»»»»≈≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ

‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L14ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿«
‰˙ÈÓ iÁ 15‰„BÚ‰ ÏÒBÙe ,16. «»ƒ»≈»¬»

עשאה 2) אם עבודתו ופוסל מיתה חייב  לעבודה כשר רק 
לעבודה, לכתחילה ראוי  שאינו חלל אבל יין, שתוי  כשהוא
להלן  (וראה עבודתו מחלל אינו – יין שתוי  כשהוא שעבד
בדיעבד), עבודתו פוסל אינו חלל, שהוא זה שמצד ה"י , פ "ו
חייב  אינו – יין שתוי  כשהוא שעבד בעלֿמום כן וכמו
בו  אין בעלֿמום, שהוא שמצד ה"א שם להלן (וראה מיתה
אל  ושכר "יין ט ): י , (ויקרא שנאמר מלקות), חיוב  אלא
פ "א  שמיני  פ ' ('ספרא' מזה ולמדו אתך", ובניך אתה תשת
יצאו  כשרים, בניך אף  כשר, אתה מה ובניך, "אתה ה"ג):

מומים". ובעלי  עג)3)חללים (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
משנהֿלמלך  וראה ולמזבח ". האולם "מבין רבינו: כתב 

ה"א. פ "ו אל 4)להלן "בבואכם נאמר: (שם) שבפסוק  אף 
לעשות  "מניין ה"ד): (שם, ב 'ספרא' אמרו – מועד" אהל
בואכם, כאן נאמר וכו', תלמודֿלומר מועד, כאהל המזבח 
בבואם, ורגלים) ידים קידוש בענין כ ל, (שמות להלן ונאמר
אף  וכו', מועד כאהל המזבח  וכו' (בבואם) (בבואכם) מה
רש"י ועי ' מועד", כאהל המזבח  וכו' מועד אהל אל בבואכם

שם. אלא 5)ויקרא מיתה חייב  אינו לבדה הכניסה ועל
המצוות' וב 'ספר הט "ו, להלן וראה (כסף ֿמשנה, מלקות

חלל,6)שם). עבד שאם יין לשתויי  "מניין ב : יז, בזבחים
וגו' תשת אל ושכר יין ט ֿי ) שם, (ויקרא תלמודֿלומר
עובד  שאתה עבודה =) החול ובין הקודש בין ולהבדיל
ממחוסר  יח .) (שם ולמדו רש"י ). חול. קרויה בשכרות,
היא. פסולה – מיתה עליה חייב  שאינו עבודה שאף  בגדים,

להלן 7) נתבארו מיתה, עליהן חייב  שהזר עבודות היינו
שם). (זבחים, ה"ב  יג,8)פ "ט  כריתות בברייתא הוא כן

שם): (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תנאֿקמא, בדברי  - ב 
לשכר, כדי  וכמה לשכר, כדי  אלא אסור ש"אין ושכר" "יין

יין". רבי9)רביעית כדברי  שם) (כריתות, במים מזוג ולא
כנ"ל).10)אליעזר. (שם שכרות דרך אינו בו הפסיק  שאם

(שם).11) משכר אינו מזה כריתות 12)שבפחות תוספתא
לדעת 13)פ "א. שם, בכריתות כמבואר יש, איסור אבל

ומוזהרין  שהוא, כל עליו מוזהרין "יין בברייתא: תנאֿקמא
ברור  אבל מגיתו". על עליו שהרי  עליהם, לוקים שאין

ומכיון  שבתורה, איסורים בכל כמו לוקין שאין ודאי  כלשהו
מגיתו, יין על גם לוקה אינו כלשהו, יין  על לוקה שאינו

(כסף ֿמשנה). משכרים לא רומי :14)ששניהם בדפוס 
כ"ץ ). אנשיל (הרב  בראב "ד.15)ושתה ראה

הא 16) ברביעית, "הא מזוג: על כן אמרו שם, בכריתות
בו. ושהה להפסיק  גם רבינו למד ומזה מרביעית", ביותר

.ÔÈkLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ‡MÓ BkL ‰È‰17eÒ‡  »»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
‡MÓ BkL ‡e‰Â „ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»
 ‰Ïc‰ ÔÓ B‡ ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈkLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡L .‰Lk B˙„BÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„BÚ ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„BÚ ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

יין.17) אלא לי  אין יין, אומר יהודה "רבי  שם: בכריתות,
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 ֿ תלמוד מה אםֿכן ושכר, תלמודֿלומר מניין, משכרים שאר
והנה  באזהרה". משקין שאר ועל במיתה, יין על יין, לומר
שדוקא  סובר שת"ק  בזה מחלוקת שיש מבואר שם בגמרא
שבכל  סובר יהודה ורבי  מנזיר, שלמדים משום יין,
ביין  שאפילו סובר אליעזר ורבי  מלקות, חייב  המשכרים
אמרו: שם ובגמרא שכרות. דרך שתה אם אלא חייב , אינו
לענין  ככולם: שפסק  רבינו על וקשה אליעזר". כרבי  "הלכה
לכתחילה, עליו שמוזהר (בה"א) פסק  יין, מרביעית פחות
(שם) פסק  אחת, בבת ושתייה מזוג ולענין תנאֿקמא. כדברי 
ודלא  לוקה, שהוא יהודה, כרבי  פסק  וכאן אליעזר. כרבי 
רבי לדברי  שהרי  כשירה, שעבודתו שפסק  במה יהודה כרבי 
שם), וברש"י  מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי "ם משנה' ב 'כסף  ועי ' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק  שמה כתב  שם)
מפני זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי  המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני  אלא יהודה, כרבי  שפסק 
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ "ו להלן שפסק  כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי . מהר"ם בשם הרמב "ם על הגרע "א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ eÒ‡ Ck ,˙eÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙BB‰Ï18ÌÈÓz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰BÈ Ï‡  ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰B‰ Ì‡Â .Ï‡OÈ Èa ˙‡ ˙B‰Ïe :Ó‡pL20„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰Bza LÙÓ ‡e‰L21 ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,B‰Ë ÚcÙv‰Â ,‡ÓË ıM‰L ‰B‰L ÔB‚k .zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ "א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב  בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי  יוסי  רבי  ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב , "אמר ב : י , בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי  יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי פסק  שרב  שאף ֿעלֿפי  אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב  שאינו אליעזר
בשאר  מחייב  דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע  וכן
 ֿ והוא לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי "ם לדברי  מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי  צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי  מקור

סי ' ליו"ד ש"ך ועי ' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס "ק  רמב 

.„‰Bz „nÏÏ BkMÏ zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï  ‰‡B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי  יוסי  כרבי 
כנ"ל.23) למעשה. ב .24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „Ïa ˙ÈÚÈ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»

CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26Ú k  ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«
„ÚÏ zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈÓ ˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ

ÔÈÙÈÒBÓ Cc‰ B‡ ËÚÓ ˙L  ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ
B˙eÎLa28‡lL „Ú ˙eÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…

.ÌÏBÚaL c ÌeL B˙eÎMÓ ‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב : ה"א ולמעלה (כסף ֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ  רביעית כשהיה מדובר שם – אסור
היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסף ֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי 

בעירובין  הוראה ולענין ב . כב , בסנהדרין כן מפורש עבודה,
ב . מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב  אבל כשהלך, דוקא

שם. בעירובין, שמבואר כמו

.ÂÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈzÓ30Ï‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B‡ Èza ‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„BÚ ÔÈ‡L ÓLÓ33‰„BÚ‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈÁ‡Ï eÎËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ ÔzÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈeÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„BÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי  מהל' פ "ד למעלה ראה שלו, בשבוע 

במשנה.30) - ב  טו, שלהם.31)תענית בשבוע 
כל 32) השבוע , ימות כמנין אבות לבתי  מתחלק  שהמשמר

הי "א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב  טו, היום,35)שם שלפני  בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב  אנשי  אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני  בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי  טו:) (שם רש"י 
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב  וכן ופדרים",
 ֿ כסף  (ועי ' כן רבינו למד מהיכן צ "ע  ואמנם הראב "ד.
"לא  אמרו: שהרי  כנ"ל, מוכיח  המשנה לשון וגם משנה).
ועי ' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי  בלילה", ולא ביום

הגרע "א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
‰„BÚa ÌÈÚe˜ ÂÈ˙B‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ eÒ‡  [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ‡ ˙Èa ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ eÒ‡ 39BzÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„BÚ40˙Èa ‡ÏÂ BzÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰  ÂÈ˙B‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ zÓ ‡e‰ È‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ‡ ˙Èa ÚwiL „Ú „ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.BzÓLÓe¿ƒ¿«¿
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משמר 38) אנשי  שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית
לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י ), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי  ויודע  שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע  אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי  להסתפק , יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ "א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח ). מגילה

.ÁBÚO Ï„bL Ô‰k42Òk‰Ï BÏ eÒ‡ 43ÔÓ …≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ
‰˙ÈÓ iÁ  „ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰44È„Èa «ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈

„ÚL BkLk ,ÌÈÓL45Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :Ó‡pL . »«ƒ¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»
‰Ó  eÁlLÈ ‡Ï ÚÙe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡Â ,Ô‰k…≈¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«

.‰˙ÈÓa Út ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa ÔÈÈ ÈÈe˙M¿≈«ƒ¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

הי "א.42) להלן הט "ו.43)ראה ולהלן ה"א, למעלה ראה
ה"ט ).44) (להלן עבודתו חילל לא פג,45)אבל סנהדרין

"ראשיכם  ו) י , (ויקרא במקרא מפורש שנאמר ואף ֿעלֿפי  ב .
פ ' וב 'ספרא' תמותו", ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו, אל
תמותו, "ולא אמרו: מא) הלכה דמלואים, (מכילתא שמיני 
כד. קטן במועד (וראה הן". שומע  אתה לאו ממשמע 
הפסוק  לדרוש הוצרכו כי  יתכן – שם) הריטב "א ובחידושי 
שאפשר  מספיק , אינו שמיני  שבפרשת הפסוק  כי  הנ"ל,
שכבר  ולאחר לדורות. ולא לשעה רק  נאמר שהוא לומר
שדין  וגו'" ישתו לא "ויין קבלה בדברי  מהפסוק  למדנו
הפסוק  כי  עלֿידי ֿזה לנו נתגלה יין, שתויי  כדין ראש פרועי 
לקרועי ממנו ללמוד יש ושוב  לדורות, גם הוא שמיני  בפ '
להר"ן  המיוחסים בחידושים ועי ' הי "ד, להלן ראה בגדים,
הביא  קסג) (לאֿתעשה המצוות' וב 'ספר (כב :). בסנהדרין
מיתה, לחייב  וגו'", תפרעו אל "ראשיכם הנ"ל הפסוק  רבינו

עיי "ש.

.Ë‰„BÚ ÔÈÏlÁÓ L‡‰ ÈÚet ÔÈ‡Â46Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰Lk B˙„BÚ  ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

מיתה,46) לענין אלא יין לשתויי  הוקשו שלא - ב  יז, תענית
(שם). חילול לענין ולא

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
Lc˜nÏ ‰‡Èa47‡l‡ Út Ïc‚Ï ÔÈeÒ‡ ÔÈ‡ Ck , ƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»

Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLa48Ô‰Îa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï‡ ;ËBÈ„‰49Út Ïc‚Ï50Ú˜ÏÂ ∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«

ÂÈ„‚a51ÌÏBÚÏ52Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È‰L ,53CÎÏe . ¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»
.ÌÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚e ÚÙÈ ‡Ï BL‡ ˙‡ :Ba Ó‡∆¡«∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

(שנאמר 47) דאסור" הוא ביאה בזמן יין "שתויי  א: יז, שם
בבואכם  אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין ח ) י , (ויקרא
הביא  שם לרש"י  המיוחס  ובפירוש וגו'". מועד אהל אל
החצר  אל בבואם כהן כל ישתו לא "ויין כא) (מד, מיחזקאל
"בזמן  שם בגמרא שכתוב  כמו העתיק  לא הפנימית").
המקדש  שבית בזמן שהכוונה לטעות אפשר שבזה ביאה"
"בשעת  אלא שם) לרש"י  המיוחס  בפירוש (ראה קיים
"כהן  הי "א: להלן כתב  וכן עובד. כשהוא כלומר, ביאה"

כהן  אבל יום", לשלשים יום משלשים מגלח  העובד הדיוט 
וראה  המקדש, בזמן אפילו לגלח  צריך אינו עובד שאינו

ובכסף ֿמשנה. משתויי48)בראב "ד ראש פרועי  שלמדים
שם). (תענית, ב .49)יין יא, שלא 50)הוריות אפילו

פ "ה  למעלה וראה קסג). ל"ת המצוות' ('ספר אבלות כדרך
ה"ו. המקדש כלי  המקדש,51)מהל' כלי  (הל' מת על

המצוות'52)שם). ('ספר עבודה בשעת שלא אפילו
שם). המקדש כלי  והל' קסד, טעם 53)לאֿתעשה זהו

– שאסור כיון אבל ולפרוע , לפרום התורה שאסרה למה
הל' למעלה ראה במקדש, שאינו בשעה אפילו הוא אסור
חייב  אינו התורה מן הרי  עיון, צריך אבל שם. המקדש, כלי 
ב 'יריעות  וראה ה"ז. שם למעלה ראה במקדש, תמיד להיות

שלמה'.

.‡ÈÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Út Ïec‚ ‡e‰ ‰nk54, «»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ
‰˙eÁt ˙eÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡ ÚO Út Ïcb :Ba Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ55„BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .56Ál‚Ó  ƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«
.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

ב .54) כב , הקבלה"55)סנהדרין מפי  הלכה זה "ודבר
ה"ב ). נזירות מהל' למעלה 56)(פ "ג ראה עובד, דווקא

ה"י .

.ÈÈL‡Â57ÓLÓ58tÒÏ ÔÈeÒ‡59ÒaÎÏe60 ¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈
ÔzaLa61ÔÈÏeÓ Ô‰Lk ÔzÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL È„k ,62, ¿««»¿≈∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ

ÔÈÁl‚Ó ‡l‡63ÔÈˆÁBÂ64.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ∆»¿«¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

כלי57) מהל' פ "ו למעלה וראה במשנה, - ב  טו, תענית
הי "א. ה"ג.58)המקדש פ "ד שם למעלה ראה

מלספר 59) אסורין מעמד ואנשי  משמר "אנשי  שם: במשנה,
והשמיט  השבת". כבוד מפני  מותרין ובחמישי  ומלכבס ,
בפ "ו  למעלה רק  והביאה האחרונה, הפיסקא את כאן רבינו
משנהֿלמלך  כסף ֿמשנה, (ראה מעמד אנשי  לענין שם
"ובחמישי זו שבבא רבינו שדעת (ונראה ואורֿשמח ).
שבתחילת  משמר לאנשי  מכוונת אינה וכו'" מותרין
ה'מאירי ' כתב  שהרי  שבסוף . מעמד לאנשי  אלא הדברים,
"וגדולי משמר) אנשי  ד"ה המשנה בפירוש שם, (תענית
לספר  חייבים מיהא כהנים והלא שואלים, המפרשים
כאן. יש ניוול ומה הי "א), למעלה (ראה לשלשים משלשים
מספרין, יהו לא שבתם, בתוך שלשים יום הגיע  אילו ועוד
כאן  אין מהם ובמחילה גזירה. מדין תורה איסור דוחין וכי 
ועליו  ניוול, קצת יש שלשים שבתוך בפרע  שאף  קושיא,
בתוך  יספרו לא שבתם, לפני  ספרו לא שאם אומר הוא
לספר  חייבים ודאי  שלהם, שלשים יום הגיע  אם הא שבתם,
שמותרים  יום, שלשים בתוך שמדובר ומכיון בשבתם". אף 
לספר  להם שיתירו מסתבר לא במקדש, עבודה לעבוד
המקדש, מכבוד חמור שבת כבוד יהא שלא – שבת לכבוד
אומרים  ויש ו:), (יבמות לזה זה ומקדש שבת הוקשו והרי 
אבל  צח ). סי ' ('יראים' מקדש ממורא שבת מורא שלמדו
יום, שלשים כשעברו אמורים הדברים מעמד באנשי 
לספר  להם התירו ולכן בעבודה, הם אסורים שבמקדש
המוריה'). 'הר בדברי  הי "ג להלן וראה השבת, לכבוד

(פ "ח 60) אותם מכבסין אין שהרי  כהונה, לבגדי  הכוונה אין
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שלמה'). ('יריעות שלו חול לבגדי  אלא ה"ה), שם
שלהם.61) שעוד 62)בשבוע  ואף ֿעלֿפי  הי "ז. להלן ראה

עליו  יהיה שלא חכמים רצו תגלחתו, מיום שלשים עברו לא
שלא  הכוונה, ובכיבוס  למעלה). (ראה קצת ניוול אפילו
למעלה). (ראה מלוכלכים כשהם שלו חול בבגדי  יכנס 

ראשם.63) כן 64)שערות אמרו הראש רחיצת שעל נראה
יז.). תענית ('מאירי '

.‚È‰ÓÏML ÈÓ65Ï‚‰ CB˙a BzÓLÓ66zÓ  ƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»
Ï‚a Ál‚Ï67Ï‚‰ Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï‡ .68BÈ‡  ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈

Ï‚‰ Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב  יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל
והר"ר  הריטב "א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת

תלמיד בערב ידידיה לגלח  יכול היה ולא שם, מפריש ר"י 
רבינו  שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו כמו הרגל,
מעמד  באנשי  אלא השבת כבוד מפני  בחמישי  התירו לא
וב 'הר  שם, ידידיה והר"ר בריטב "א ראה משמר, באנשי  ולא

כאן). הרגל,67)המוריה' בערב  לגלח  יכול שלא מאחר
והר"ר 68)כנ"ל. (הריטב "א בשבת בשני  הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב  ראשון ביום לגלח  ויכול שם) ולא 69)ידידיה
ברגל.

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡ ÈÚet ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚÙ˙ ‡Ï ÌÎÈL‡ :Ó‡pL70eÓÙ˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71iÁ  ÌÈ„‚a Úe˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰Lk B˙„BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ "ל: שמיני , פ ' 'ספרא'
ה"ח . למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ "ח  המקדש (כלי  למעלה שכתב  (ומה ה"ט ). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי "ש  ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי  ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע 
קרוע  לגבי  אבל שתוקן, כיון קרוע , בגד זה אין בגדים
דינו  אבלות שלגבי  כיון שלול, שהוא אף ֿעלֿפי  בגדים,
מהל' (פ "ט  שבעה לאחר כן לעשות מותר שהרי  כקרוע ,
ראה  המתים, על שקורעים כדרך קרוע  עודנו – ה"א) אבל

הסמוכה). בהלכה

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73‡MÓ BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C„k ÌÈ„‚a Úe˜ B‡ ,L‡ Úet B‡ ,ÔÈkLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚBwL74‰„BÚ „Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»

‰˜BÏ ‰Ê È‰ 75ÒÎÂ ‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‰„BÚ‰ ˙ÚLa76‡lL ‰ÊÓ ‡e‰ È‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ "ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ "ח  טפח  שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק  שהרי  ה"ב ).
שלמה', ב 'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי "ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ "ט : פ "א בכלים
ראש  ופרועי  מומין בעלי  שאין ממנו, מקודש ולמזבח 
- ב  מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב "ד. ועי ' דאורייתא, פ '76)שמעלות ב 'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב  שאינו "ומנין ה"ד: פ "א שמיני 
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
 ֿ (כסף  בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ

 ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»
.‰˙ÈÓ iÁ  B˙‡ÈˆÈa „Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡OÈ ˙ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee Cc L‡ Úet B‡ BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ;‰‰Ê‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆

LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡BÓe „Bk79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»
˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú BÚO Ï„bL Ï‡OÈ Ï‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…

.Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ Òk‰Ï zÓ ‰Ê È‰  Ïee C„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
הי "ב . למעלה ראה מנוולין. כשהן ראה 79)למשמרתן

ה"אֿב . הבחירה בית מהל' פ "ז שמואל 80)למעלה שהרי 
יב ) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ "ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב  והיה הט "ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני ' וב 'ילקוט  כב ),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי  והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי  מח :) (נזיר שאמרו (וממה שמח '). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי  להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע  נקרא אינו

ה'תשע"ט  שבט  כ"ו  שישי יום 

   1 
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס  גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס  כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈetk‰ ÌBÈÏ ÌÈetk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„BÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף  בהיכל שהוא הזהב  מזבח 
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי , מזבח  ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי  מהלכות ה בפרק  למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.ÌÈ‰k‰ Ïk e‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
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קנד                
         

‰„BÚ ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡È Ï‡Â :Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…
L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê  ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈

È‰Ê‰Ï  ˙ÎtÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי  (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף : שם טוב  ובלקח  הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט  והוא אחיו, נשבה כי  אברם וישמע 

המצוות 6) (ספר השכינה לפני  ויראה למקדש כבוד משום
סח ). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני "אל הפסוק : לסוף  והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".

לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב 
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי  הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa , «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

k‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈet ∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa‡ ?ÌÈetk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ iÁ  ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח ): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב  מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי  על שאף  הכתוב , הקפיד היום בעתות מינה שמע 
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי  שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„BÚÏ14 ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙tk‰ Èt Ï‡ :Ó‡pL .‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ  ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי13) הארון אל קרב  שלא שכל ב , הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ  בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי  להשתחוות,
היא. "אל 15)עבודה הפסוק  תחילת הביא שלא מכיוון

ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק , סוף  אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני  על אלא מיתה חייב  שאינו יהודה,

הארון.

.‰ „Ïa ‰„BÚ‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ iÁ16:Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰Ó e‡ˆ˙Â ‰„BÚ eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈

ÁÈpÈ ‡lL ,„Ïa ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ ≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«
.‡ˆÈÂ B˙„BÚ¬»¿≈≈

(16 ֿ מב  הלכה דמילואים (מכילתא שמיני  פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי  יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי  אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי  יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי  לומר תלמוד
פי על שאף  הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף  שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי  ז) י , (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח  הוא רק  לדורות שהרי  גדול, בכהן אלא
על  נמשחתם", הקדש בשמן "כי  נאמר שלא מכיוון המשחה.
אלא  בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו
ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף 
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני  בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב  בניו "ואת ידֿטו) מ , (שמות
בשם  משנה (כסף  עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
צו). פרשת סוף  התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב "ן

.ÂBÊ ‰‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„BÚa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚ BÈ‡  ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„BÚ ÏlÁ  ‰Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„BÚ ÏB„b Ô‰k Ï‡ .eaˆ Ôa˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„BÚ „ÚÈÂ LÈ ,ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי  על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף  לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני  שם) (ויקרא המפורש מהפסוק  לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח  הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב  עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח  גבי  על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק  שהיה עבודה רק  משמע  יגמור". אומר יוסי 

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„BÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ  „Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡ ÈzÏÎ‡ ‡Ï :Ó‡pL ,ÌÈL„˜a eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc  epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק  רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב ) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.ÁeÒ‡  ÔB‡ „BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡  „ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««
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‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;ÏË ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ÚÈ‚a Ï‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב  גדול "כהן יב : הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי  שעה. לקדשי  אלא זה מפסוק  ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני , ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני  פי25)אכלתי  על [שאף  צט . צח : זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק  אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי  מהלכות ה פרק  (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח ) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י  פרק  ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
יצא  "לא הכתוב  מדקדוק  או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף  וראה הדין, מן עונשים ואין צח :27)ז. שם
מהלכות  י "ב  בפרק  כתב  וכן שלפנינו. הנוסחא לפי  במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ  נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע ".

שם). טוב  יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני 

שם). הטומאות

.ËÌÈBw‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L29 „Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰Bz ÔÈc ÔB‡ ‡˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
ÈcÓÌÈÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק  מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי . שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk  a˜ Ck Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰ÈcÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰ew‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰ew‰ ÌBÈ Ïk  ‰˙Èn‰ ÌBÈ Á‡Ï B˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
ÏBËÂ ,Ì‰ÈcÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â È˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰B˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰e˜ ÌBÈk ‡e‰ È‰  ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÏBË CÎÈÙÏ .Ì‰ÈcÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï eÒ‡L ÌLk  ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï‡ .ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï eÒ‡ Ck ,‰Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

ÚÏ35.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי  כדעת ולא ק : שם חכמים כדעת
לילו. תופס  למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק : בזבחים ברייתא
הרי מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט 

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰ÚL Ïk ÂÈ˙Ba˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰BÏ B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37ÚˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡ÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï‡ .‰˜‰Ï Èe‡ BÈ‡ 40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

 ÂÈÏÚ eÈ˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י "א  פרק  תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח  "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח  מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב  וגו' בואו "וביום כז) מד , (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי  שאינו בזמן להקרבה, ראוי  לביאה שראוי 

להקרבה". נשלח 39)ראוי  שהמצורע  לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק  ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני  ביום
פשוט  זה ולפי  לויה. מחנה שהוא ב ) הלכה כפרה מחוסרי 
שאינו  לויה, למחנה מחוץ  נשלח  הוא שאף  לזב , הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ  טמא אבל קרבנותיו. לו משלח 
קרבנותיו]. הוא משלח  לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס 

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי על ואף  טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע  לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי  שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי  שאינו למצורע , דומה שאינו ייתכן -

יחידי . לבוא ראוי  מנודה ואילו שלא 41)יחידי , שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק . לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.ÈB ‡ˆBiÎÂ ıL ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ ÏÚ‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ıL ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï‡ .‡a˙iL BÓk ,ÁÒt ÏÚ‰46ÔÈ‡  ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa˜ ÂÈÏÚ ÔÈÈ˜Ó47‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי  שאינו זב  אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ  בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח , קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק  כמפורש פסח , קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח  קרבן "בכל 43)מהלכות סב . בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב : שראוי  מי  על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי  איש "איש י ֿיא) ט , (במדבר בפסח  שנאמר
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אם  ואפילו וגו'", השני  בחודש לה' פסח  ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח  בערב  להיות שלו שביעי  חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי  שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח  קרבן מהלכות ו בפרק  כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני  לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני  שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,

   1 
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח  המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :Ó‡pL3Ê ÏÎÂ Úeˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה  המצוות , ספר היו:3)ראה מחנות  שלש 
פ "ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב  הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ  אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי  ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡OÈ ˙ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe f‰Â Úˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,LÈ „„a :ÚˆÓa ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡OÈ ‰ÁÓ ‰Ê  BLBÓ10ÌÈÏLeÈ Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Úˆn ‰Ó .12‰eÓÁ B˙‡ÓhL ,13eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

BÁ ÁelMÓ BÁelL14,‰eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .BÁ ÁelMÓ BÁelL eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Úˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLeÈÏ16‰‡Èa ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח . ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי 
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ ' ספרי 
זה  ציווי  נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי  יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ  אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ  באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי  המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח  ועד ירושלים מפתח 
ניקנור  משערי  לויה, מחנה – ניקנור שערי  ועד הבית הר
פ "א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ ' צוקרמנדל הוצאת
ח . משנה א פרק  כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע  כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק 

שם. בספרי  זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,
בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי  כי 

משנה). (כסף  במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב ",
שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ ' שהרי13)ספרי 

ההלכה. סוף  להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק  שהרי 
ישראל. ממחנה גם משולח  שהוא פ '15)שמענו ספרא

יד. הלכה יב  פרק  כלים 16)תזריע  ממסכת בפ "א ראה
וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח  הוא כי  ז, משנה
הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה

בימי17)ח . בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי 
אשר  כל נטמא לבית נכנס  כיצד? הסגר, בימי  בין החלט 
יב , הלכה צרעת טומאת מהלכות י  פרק  (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ "א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ "א ג, הלכה (להלן ובמושב  במשכב  אלא
"מאי אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב  משכב  טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע , חומריה
בזה  שכתב  מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙BÊÂ ÔÈÊ ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ LBn‰Â kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק  למעלה ראה
ח . משנה א פרק  רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי . שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב  משכב  מטמאי  מהלכות בפ "ו
למרכב  או למשכב  העשוי  הכלי  מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב  נטמא מלמעלה, האבנים על הזב  ונישא

טומאה". אב  נראה 21)ונעשה וכן סט : בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„‰Ï Òk‰Ï zÓ  BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק  קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈÎBk È„BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ  «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚBe ˙Ó24ÌBÈ ÏeË Ï‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

ÏË kL26. ∆¿»»«

כי23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב  מקיף  סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק  שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח . משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב  ולא שטבל
אותו.26) משלחים נשים מעזרת שרק  שם במשנה נראה כן

מן  יום טבול נרחיק  "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב  וכן
כבר  יום שטבול לפי  מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי  וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,
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קנז                 
         

.ÂÌBÈ ÏeË epnÓ ÔÈÁlLÓ  ÌÈLp‰ ˙ÊÚ27Ï‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈetk qÁÓ ‡Ï28ÈÚ‰ ÌÈetk qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29ÈcÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ ÏeË eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק  ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק  שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע  וזבה, זב  הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב  שטבלו

א. הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות פ "א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב  כיון – חמורה היתה טומאתו כי  אף 
שמשו. העריב  לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
 ֿ שטבול כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי 
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק  למעלה רבינו כתב  וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב : פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב : וזבחים

.ÊÏ‡OÈ ˙ÊÚÓ31ÌÈetk qÁÓ elÙ‡  ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰eÓ‚ ‰‰Ë ‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ tÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙‰Ë ‰Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח . הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק  כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק  למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט , (במדבר
המוריה. בהר וראה ח :) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34BÚ  ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê  ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê  ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37 ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL ÚˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈÚ‰ ‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡  LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק  למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ "א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק 
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י  הלכה להלן וראה

מחניהם". ֿ 37)את לא המצוות בספר הוא עח ,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח . בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ "ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ  אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי  הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ  אל ויצא אומר: התימני  "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסף ֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח ): משנה א פרק  כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס  "מצורע  סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי  יתכן לעשה", הכתוב  שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע  מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק 
ימכור  כי  איש בהר בפ ' דדרשינן חומה ערי  דבתי  דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב  בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב  בית ת"ל

שם. הר"ש כתב  וכן נון". בן שם:40)יהושע  בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק  למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב  כן
רבינו  מפרש כן כי  (ויתכן ח . משנה בסוף  א פרק  לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב  דברי 

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ  ˙Èa‰ ‰Ï Úˆn‰ ÒÎ42Ï‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ ÏeË B‡44B‡ ,ÌÈL ˙ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈetk qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס  מצורע 
תוספתא  הביא ח  משנה א פרק  כלים במסכת רבינו שהרי 
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי  ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק  למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס  מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
 ֿ לטבול מותר התורה מן כי  שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס  בברייתא 45)יום שאמרו אף ֿעלֿפי 
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי  כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב  בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ ' צוק "מ  הוצ ' פ "א ב "ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי  כפרה, מחוסרי  הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב "ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב " דזב , כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב " לאו דזב , כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי "ח  הוא וכן בכסף ֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי 
הלכה  ופ "ט  ד, הלכה פ "ד ולהלן יח , הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈBÚ 49‡ÏÂ :Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê  Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ  "ויצא ח  הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי  יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
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קנח                
         

למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח . הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa Ó‡pL ?eËt  ‰ÈBÁ‡Ó ‰ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב  שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי  אמרו ט ) הלכה א פרק  תזריע  פ '
אני שומע  לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני 
מאחוריו  במקדש הנוגע  גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב  טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙k LeÚ  „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁÈ ‡Ï BOe ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ  ‚‚BLa .54:Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË c ÏÎa Úbz L‡ LÙ B‡55˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡OÈ ˙ÊÚÓ ‡l‡ Ôa˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק  אחרי  בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס  על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ  לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב  טומאה, ידי  על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי  על להלן שחייב  קרבן מה טומאה, ידי 
ידי על כאן האמורים ואזהרה עונש אף  וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף  בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע  "כל כ) – יג יט , (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי  הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י  בפרק  להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק  רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס 

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י  ובפרק  ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק  להלן

י )55)א. הלכה יב  פרק  דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב  טומאה ידי  על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי  על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי  על כאן שחייב  קרבן אף  וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י  פרק  להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק  כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח , משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ  שם), (במדבר כתיב  ומקדש

שוגג  לעזרה שנכנס  ט ) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ "ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב 

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב .58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק  למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙k iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙eÈÊa Lt˙ kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡Ï ÈL ‡e‰ È‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B‡ ‡La63eLt˙iL ‰Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע , ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ  "מאמר כי  המשנה בפירוש כתב  וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק  נזירות אף ֿעלֿפי61)בהלכות
(נזיר  מגלח  אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע 
שוודאי במת שנגע  באדם שהנוגע  וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואף ֿעלֿפי ֿכן מגלח , אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח  הנזיר
גילוח , בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע  דם רביעית למעט 
של  שעיקרה במת, שנוגע  בכלים או באדם הנוגע  אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח  הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט , (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ "ז נזיר (ירושלמי  למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי ) שלישי  (=הזאה חיטוי  צריך אם אלא חייב  שאינו
במי שנגע  כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע  גם חייב  ולפיכך חייב , – חיטוי  צריך שהוא
(כסף  חיטוי  טעון אינו השני  שזה אף ֿעלֿפי  במת, שנגע 

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי  מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע  אשר "נפש ב ) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ  הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙k iÁ  ‰Bz‰66Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ÈÚiL „Ú ,ÏhL67‡nË˙n‰ Ï‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ eËt ‰Ê È‰  ‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק  פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי  מים ביאת הטעון
חייב ". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני  בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óez ÔÈÚÏ ÔBL‡ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ eËt ‰Ê È‰  ÌÈL„˜ Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»
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‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈcL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע  לראשון שלישי  הוא השני  שהנוגע 
וראה  חיטוי . הצריכים בכלים שנגע  אף ֿעלֿפי  חייב ,

שם. לראשון,70)בירושלמי  שלישי  אלא אינו כאן אף 
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי 

(פ "ה  ראשון שהוא בו הנוגע  והשני  אב , שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי  – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב , אלא מיעטו

בכסף ֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËıL ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È‰L ,˙k iÁ ‰Ê È‰  »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜Bf‰ Ï‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï‡ ,˙k‰ ÔÓ eËt  ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰ »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי  רב  "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ  חייב , למקדש שרץ  טמא המכניס 
קא  בהא לאו מאי  וכו'. במקדש שנמצא שרץ  כתנאי , לימא
מיפלגי קא בהא והכא חייב , עלמא דכולי  לא וכו', מיפלגי 
דהכי משמע  חייב , עלמא דכולי  דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע  שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף  הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ "ד
הוא  הרי  כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע ) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב  כמו עצמו, על וחייב  שרץ  טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב ", למקדש, שרץ  טמא "המכניס  שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי  שמכניס  מפרש שם ורש"י  טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה  בשרץ .
ט ). הלכה מת טומאת מהלכות בפ "ה כמפורש

משנה).76) (כסף  ד הלכה פ "ז נזיר ספרא 77)ירושלמי 
שם  בירושלמי  גם וראה יג, הלכה יא פרק  אחרי  פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י  ודברי  א. פסקה נשא ובספרי 
ועיין  צ "ע . במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב  טמא כלי 

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ‡78‡e‰L „‚a Ï‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡  Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק  שלמד נראה
אינו  טמא חרס  כלי  שהמכניס  שם, בעירובין שאמרו ממה
 ֿ שהוא רבינו וסבור הטומאה, אב  נעשה שאינו לפי  חייב ,
(הר  חייב  שאינו הטומאה, אב  הם אם הכלים לכל הדין

בין  גופו, טומאת על כרת חייב  שאדם ואף ֿעלֿפי  המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב  שיהיה
חיה  בנבלת תגע  אשר "נפש בפסוק  מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי  מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ " בנבלת וגו'
אלא  חייב  אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ  Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿
Ì‰Èc ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס  טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב . בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי  אמר רבין אתא "כי  אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף , לא ופירש"י  איתמר", בקודש שנגע  טמא לענין
איירי ולא בקודש, שנגע  לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאף ֿעלֿפי  רבינו וסובר ע "ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף  מת טומאת מהלכות בפ "ה ראה
י . הלכה ומושב  משכב  מהלכות ובפ "ב  אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב  שלא אף ֿעלֿפי  שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ "ט  עיין מרדות,

ה. משנה פי "א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי  מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני  בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב  פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי  מקדש, ביאת על חייב  "ואינו
שנטמא  מי  על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק  מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב 
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ  בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע 
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי  דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק  עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני 

.ËÈbb Cc Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;eËt  ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰iÁ ‰‡Èa Cc  ‡˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙kÓ eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ85[ÈÂ‡a ÁBt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa 86ÔÈa ˙Bbb Cc ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס  אף  שחייב  השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב ", ושהה, שם ונטמא שנכנס  מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב  נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע  "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף  מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי , וויניציאה בדפוס 
פתחים" דרך בו שנכנס  "בין שכתב  דבריו המשך זה,
ובכסף ֿמשנה  כרת. חייב  פתחים, דרך הנכנס  שהרי  תמוהין,
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נוספות  תיבות שכתוב  רבינו, מספרי  מוגה ספר מצא כי  כתב 
שכתב  ה, ס "ק  ג הלכה פ "ב  למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב : בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי  כי 

באויר. פורח  במגדל דהיינו פטור, משופש לפי87)דרך
פורח  במגדל שנכנס  הדברים פירוש הכסף ֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואף ֿעלֿפי ֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÌÈiÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
Ôa˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ  ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk  »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙BaÏ95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י  – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב . הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ  במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי  ולמזבח  האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי  ננס .
עקיבא, כרבי  ופסק  אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע  שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י  ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק  להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ .93)תמידין של ראה 94)בצבת

י . הלכה כלים מהלכות פ "א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ  במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ , של בצבת אומר יהודה רבי  ברוקא. בן יוחנן ר' דברי 
לו  ונוח  האבנט  "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק  וכן יהודה, כר' רבינו ופסק  שם).

.‡ÎB‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
iÁ ‰Ê È‰  Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È‰L ,˙k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ‰ÓÈ 100‰ˆ˜ C„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב . הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס  "טמא של הפשוט 

מהלכות 97) יח  פרק  דלהלן מהאי  כן, לרבינו יצא אולי 
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי 
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת, חייב 
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב  ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס  באופן פירשו ולא א בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב  זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי , רב  "בעי  יז. שם
גמירי לא במזיד שהייה, גמירי  באונס  מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס  ל"ש שהייה, גמירי  בפנים דילמא או שהייה.

מלקות, לענין הוא שהספק  רבינו, ופירש תיקו". במזיד,
המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק  דכל מבואר

אם  רבא, "בעי  טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי  לא למלקות שהייה, גמירי 
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי 

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק  להלן ראה
כד. והלכה כב 

.Î˙B‰LÏ BÏ eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k‡ ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k‡ C„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙k iÁ  ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa˜ ‡ÈÓ 105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ ' השתחוואה" בכדי  ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי  שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ  כלפי  ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק , אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י  ראה מסיני , למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,iÁ BÈ‡  ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚÎiÂ :˙B˜Ï È„k ?B˙i‰L eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ‰ ÏÚ ‰ˆ‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי107)שם שבפסוק  השניה המחצית
ג). (ז, נחמני108)בימיםֿב  בר יצחק  ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי  כמימריה אמר חד פזי , בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק  כל קריאת
מתיבת  הפסוק , של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ "ג יומא ובירושלמי  הסוף ). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסף ֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי . השני  האמורא כדעת רבינו ופסק 

.„ÎLÙ‡L Ïk ?‰k‡ C„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰ˆ˜ C„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

eËt  ÌBi‰109˜Á„Â ıL Èt ÏÚ Û‡ ,‰k‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

iÁ  ‰k‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ ÛËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡ÈÓ BÈ‡  ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡  „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ c‰L ÈtÓ ,Ôa˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ecÓ112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב  אפילו במשנה)
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קסי                 
         

כן.110) לו ופשט  מרבה, אביי  מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף  לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק  מקומות, בכמה רבינו פסק 
ז, הלכה שם פי "ז א, הלכה ביאה איסורי  מהלכות ג' (פרק 
בפ "ט  וראה ג, הלכה מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו ולהלן
שם). רוקח  ומעשה ובכסף ֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות

   1 
ודיני1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„BÚ ÏlÁ  Lc˜na „ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„BÚ ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡OÈ È ÈL„wÓ eÊpÈÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „BÚÏ ‰‰Ê‡ BÊ È‰  ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B e˙Óe :ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ  [ÌL]6‰˙ÈÓ  Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ  ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב .2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב . יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב .6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי "ט  ועי ' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב . סנהדרין מהל'

.˙Èa iÁ BÈ‡  ‰‡ÓËa „Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙ÈÏ8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי  שנינו: ושם ב . פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי "ח  רבינו העתיק  וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ  אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב  למלך' וב 'משנה "לעזרה", השמיט 
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ  אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי  ה"הֿט ) פ "ג (למעלה מדרבנן שם להכנס 
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב , זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ  רבינו העתיק  שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ ' שם סנהדרין ל'מאירי ' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ  אותו מוציאין כהונה פרחי  אלא לב "ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב  כיון
פב :). (סנהדרין שמים בידי 

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „ÚÏ BÏ LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙k iÁ˙È12„Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰ÊÚa ‡ÓËpL13‰ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈe , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ‡ Ba CÙ‰Â B„Èa Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙ÙO15‰„BÚk ‡e‰ È‰  ‰„BÚ e˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב .12) פ "ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי "ב . שם למעלה ראה כרת. חייב  כשנכנס  מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב  שהה לא אם אף  בארוכה, אבל
הכ"ב . להלן 15)שם וראה אביי , דברי  - ב  יז, שבועות
ה"ד. קרובי16)פ "ט  דכל קמ "ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„ BLÓL ÈÚiL Ì„˜ „ÚÂ ÏhL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„BÚ17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„ÚL ÌBÈ ÏeËÏ ‰‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰ËÂ LÓM‰ ‡e :Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„ÚL ÌÈetk qÁÓ Ï‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„BÚL21eËt ‰Ê È‰ 22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב : טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב .18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב .19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסף ֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק  למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב  ב , בברכות שהרי 
ה"ב . תרומות מהל' בפ "ז בעצמו רבינו כתב  וכן היום, על
וב 'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב 'תוספות' ועי '

יום. וטבול ד"ה מ "א, פ "ב  זבחים משנה,21)יוםֿטוב '
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי  לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב ) (הלכה סנהדרין מהל' בפי "ט  עצמו ורבינו
 ֿ (כסף  מלקות שחייבים מיתה מחוייבי  בכלל כיפורים
כי נשמע  הי "א פ "ט  להלן גם שהרי  תמוה, גם משנה).
הראב "ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב  כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח :) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ "ג  למעלה גם עוד ועי ' עיי "ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט .

.‰Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„BÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙‰Ë ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈetk ÈqÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי  "מחוסר ב : יט , בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב  אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב . עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב  לענין זה דרש

מחוסרי25) מהל' פ "א להלן ראה ומצורע , וזבה זב  היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck Á‡Â „ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt È˜‰L ˙Baw‰ Ïk 27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„BÚ È‰L28 ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰vÓ ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ È˜‰L ˙Baw‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

 ˜ÊÂ Ìc‰ ˜ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e‡a Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙eÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק  ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב  סו, בקידושין ועי ' ה"א. למעלה
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ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע  המזבח , גבי  על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק  למדו חלל לגבי 

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי "ח ). נזירות מהל' (פ "ו העולם בסוף  משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח  פסח , לענין - ב  פ , פסחים
אין 30)(כסף ֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק  משמע 

שעושה  - כתב  הי "א, פסח  קרבן מהל' בפ "ו אבל לזרוק , לו
לשאר  חובה, שהוא פסח  בין לחלק  ויש לכתחילה, גם

(כסף ֿמשנה). הלשון 31)קרבנות כפי  ב . פא, פסחים
אשי . רב  בר מר של מהל'32)השני  בפ "ד גם וראה שם.

ה"ב . פסח  קרבן

.ÊÔÈw‰ ÌÈc ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰ ÔÎÂ33; ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô‰‡ ‡OÂ Ô‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬

ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ BÈ‡ Ï‡ .ÌÈL„w‰34, «√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‡ÏÂ35;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ¿…«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»

eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡36ıÈv‰L , ∆»ƒ≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ
‰ÈÏÚ ‰vÓ37. ¿«∆»∆»

עז.).33) בפסחים (רש"י  והאימורים הקומץ  הדם, היינו
מרבי34) חוץ  התנאים כל לדעת שם, בפסחים הוא כן

(רש"י המנחה ושיירי  הקרבן בשר היינו ו"נאכלין" אליעזר.
במשנה.35)שם). - ב  פ , ביומא 36)שם ששת רב  כדעת

שהרי בציבור", הותרה "טומאה שאמר נחמן כרב  ולא ב . ו,
וראה  הי "ד). להלן (כסף ֿמשנה באיסורין ששת כרב  הלכה

הי "דֿטז. היתר 37)להלן שאינה שכיון ב . ז, א. ז, יומא
בציבור. בין ד"ה רש"י  ועי ' ציץ , לריצוי  היא צריכה גמור

.ÁBÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡Â38; ¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
„ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :Ó‡pL39ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆÏ ∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

.ÈÈ¿»

שכן 38) שמעון, כרבי  ולא - ב  ז, ביומא יהודה רבי  כדעת
כרבי הלכה שמעון, ורבי  יהודה "רבי  ב : מו, בעירובין אמרו
טומאה  יהודה שלרבי  אמרו, שם בגמרא והנה יהודה".
הכיפורים  ביום נעשה מה כן, לא שאם בציבור, הותרה
מצחו  על הציץ  ואין בגדי ֿלבן לבוש הגדול כשהכהן
רבינו, דברי  מוקשים זה ולפי  בקרבן. טומאה אז ואירעה
הציץ  שאין פסק  ואעפ "כ בציבור, דחויה שטומאה שפסק 
משנה', ב 'כסף  וראה מצחו. על כשהוא אלא מרצה
וב 'הר  מהר"ן בציוני  שמח ', ב 'אור המשנה', ב 'מרכבת

שמעון 39)המוריה'. רבי  למד הזה מהפסוק  הרי  צ "ע ,
למד  יהודה ורבי  מרצה, הוא - מצחו על אינו שאפילו

שם. ביומא, הגרצה"ח  הגהות ועי ' אחר. מפסוק 

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡  ÔÓÊ BÏ Úe˜ ÔÈ‡L Ôa˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡40ÌBi‰ ˜È ‡Ï Ì‡L ; ∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««

BÏ ÚewL Ôa˜ ÏÎÂ .ÁÓ ˙ÁÓÏe ÁÓÏ ˜È ƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
„ÈÁÈ Ôa˜ ÔÈa eaˆ Ôa˜ ÔÈa ,ÔÓÊ41˙‡ ‰ÁBc  ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰42‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ . ««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿
dcÏ ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„43. ∆∆»À¿««≈¿«»

א.40) יד, תמורה ופר 41)משנה, גדול כהן חביתי  כגון

שם). (משנה, הכיפורים ביום גדול במשנה.42)כהן שם
עוד  וראה הטומאה, את דוחה כיצד מבואר הי "ב  ולהלן

הט "ז. סוף  כב ,43)להלן ובזבחים א. סז, בפסחים הוא כן
שאיש  לנפש, טמא שהיה במי  נאמר זה דין עיקר שכל ב .
בטומאה. עושה אלא נדחה אינו וציבור שני  לפסח  נדחה

הט "ז. להלן וראה

.Èeav‰ ˙Ba˜ Ïk44Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe˜ »»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»¿∆À¿««≈

לפר 44) פרט  הלשכה, מתרומת הבאים הקרבנות היינו
שהם  שאף ֿעלֿפי  עבודהֿזרה ושעירי  ציבור, של דבר העלם
נב . (מנחות הלשכה מתרומת באים אינם – ציבור קרבנות
ה"ב ) שקלים מהל' בפ "ד רבינו פסק  וכן יהודה, רבי  לדברי 

כסף ֿמשנה). ועי ' שמח '. ('אור קבוע  זמנם ואין

.‡ÈÏÎ‡ BÈ‡  ‰‡ÓËa wL Ô‰Ó Ôa˜ ÏÎÂ45, ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈ„ epnÓ ÔÈÈË˜Ó ‡l‡46, ∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»

ÌÈL„˜ ‡Lk ,ÛO ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ
e‡ÓËpL47. ∆ƒ¿¿

פסח 45) לקרבן פרט  א. ז, יומא וראה ב . עו, פסחים משנה,
ה"ח ). פסח  קרבן מהל' ופ "ז שם. (משנה, לאכילה שעיקרו

שאמרנו 46) וכמו להקטרה, אלא בא לא מתחילה שהרי 
הרי לאכילה, אלא מתחילתו בא שלא שכיון למעלה בפסח 

הקטרה. לענין הקרבנות בכל כן כמו נאכל, ראה 47)הוא
המוקדשין. פסולי  מהל' בפי "ט 

.ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
ÔÈÈ˜nL Ï‰w‰  eÈ‰Â Ôa˜48,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ »¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈

ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈB‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡49ÔÈÈ˜n‰50 ∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ‡ÓË51˙ÓÏ52eÈ‰Â ÔÈB‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ , ¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ˙M‰ ÈÏk53˙ÓÏ54,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È‰  ¿≈«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
„Á‡k ÌÈB‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ55eÒkÈÂ , ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿

‰ÊÚÏ Ôlk56ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï‡ . À»»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿
[˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙BÊÂ ÔÈÊ57‰Ïe ıL È‡ÓËe »ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ58ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï Û‡Â ,‰ÊÚÏ eÒkÈ ‡ ¿«≈»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿«
‰‡ÓËa ‰OÚpL Èt ÏÚ59eÚ Ì‡Â .60B‡ eOÚÂ «ƒ∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»

‰‡Èa‰ ÏÚ ˙k ÔÈiÁ  ‰ÊÚÏ eÒÎ61‰˙ÈÓe62ÏÚ ƒ¿¿»¬»»«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«
„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ ‡lL ;‰„BÚ‰63. »¬»∆…ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

שייך 48) ובו אותו, יעשו ישראל עדת שכל פסח , קרבן היינו
תמידין  כגון ציבור בקרבנות אבל הקהל, רוב  נטמא לומר
או  הכהנים נטמאו אלא הקהל רוב  נטמא שייך לא ומוספין,

הי "ד. להלן וראה איש'). ('חזון השרת לא 49)כלי  אפילו
וראה  הי "ד. (להלן בירושלים הנכנסים הכהנים רוב  נטמאו
בפירוש  כתב  וכן ה"ו). החודש קידוש מהל' בפ "ד גם

שם. להקריב .50)המשנה, הראויים כלומר,
שהיו 51) או רובו או קהל "נטמא במשנה: - א עט , בפסחים

גם  ראה בטומאה". יעשו טהורים, והקהל טמאים הכהנים
ה"א. פסח  קרבן מהל' פ "ז בין 52)להלן הבדל ואין

ולא  נדחית מת בטומאת רק  שבכולם הכהנים, לבין הבעלים
הותר  שלא - ב  כב , בזבחים הגמרא וכדברי  אחרת, בטומאה

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



קסג                 
         

=) שמכפרים בשרץ , ולא מת בטומאת רק  בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף  לא, שרץ  אין,

שרת 53) וכלי  טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח , קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב  "אמר שם: בפסחים,
"בחלל  טז) יט , (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי  חרב  – חרב "
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף  בטומאת מתעביד כי 
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ  בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב 'הר ה"ט , שם פסח  קרבן בהל' וראה

חלוק ",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק , בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י  ראה
עושה  היחיד אף  בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי אותו, עושין הציבור שרוב  מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח , קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי '
הי "ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ  דטמא - ב  כב , באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב  שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב , בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס  להתעסק  כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי ולא הי "ב ). פ "ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס  טמא
אינם  מת וטמאי  הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט .63)בידי  למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈeËt 65‡l‡ ez‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈeËt el‡ È‰ 68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי64) רבא, שפשט  וכמו שם) (פסחים, יוסף  רב  של בעיה
שכיח  שבפסח  משום "פסח " ונקט  להלן. וראה השני . הלשון
היתה  הפסח  שנשחט  שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ "א (ראה דוחק  ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי "א), פסח  קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח  צרכי  שהרי 
ה"ג. פסח  קרבן מהל' פ "א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי  עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס  הותרו שהרי  בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי  ונפשטה יוסף , רב 
והיינו  (כסף ֿמשנה). לקולא ב ' כלשון רבינו ופסק  לקולא, ב '
שמים  בידי  במיתה אבל ביתֿדין, בידי  שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי  שהרי  לקולא, ספק  שייך לא

הי "ג). הקרבנות מעשה מהל' פ "ט 

.„È‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈB‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ eÈ˜È ‡Ï  ˙Ó È‡ÓË ÔaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈB‰h‰70e‡ÈÈ  ˙Ó È‡ÓË ‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
Á‡ ‡ ˙Èa71‰ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72 ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙Á‡ ‰ÓLÓ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰  eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ

eOÚÈ  ÔÈ‡ÓË Úew‰ ÔÓfa ÌÈÏLeÈa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬
‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי  הי "א, המקדש כלי  מהל' פ "ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי  משמרו מחלק  ומשמר משמר

דכולי70)אחר. אליבא זהו - ב  ו, ביומא אחד לשון לפי 
דחויה  טומאה שסובר למי  רק  זהו השני  הלשון ולפי  עלמא,

ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,
בקושי כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי  לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט "ו). המקדש 72)(להלן כלי  מהל' פ "ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסף ֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב  רק  בגמרא שהזכירו
מהל' פ "ד למעלה המוריה' וב 'הר המשנה' ב 'מרכבת וראה
קי , בבאֿקמא הגמרא מדברי  שהביאו מה ה"ט , המקדש כלי 

לענין 74)א. ה"ו, פסח  קרבן מהל' בפ "ז רבינו כתב  כן
רוב  אם לידע  הפסח , משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב 
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ  שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי "ש ה"ו). פ "ז (פסחים ה'ירושלמי '
מיעוט  עלֿידי  הקרבן את לעשות שאי ֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי  גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט  גם מותרים הטמא,

הי "ב . למעלה ראה חלוק , ציבור

.ÂË?Á‡ ‡ ˙ÈaÓ B‰h‰ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
deq‡a ‡l‡ ,eaˆa ‰z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙BvÏ ıÈˆ ‰ÎÈˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב  א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
 ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L eaˆ Ï‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ ÚewL Ôa˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע  כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי "ב . פרשת ו'ספרי ' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח  קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט ) כט , (במדבר
ה"ט . למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈe˙ka LÙÓ c‰ È‰Â81Èk :ÌL Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï L‡ Ï‰wa ˙a«««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«
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‰Ï LÈc˜‰Ï] B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙ÈaÓ Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏÊe Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈÙ‡Ó ˙a ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ eaÚL ÈtÓ ?e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLeÈa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈOÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬

Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
L„Á‰ Lec˜a e‡a85‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L , ≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

הטומאה.81) את דוחה קבוע  קרבן (שם,82)כי  וכתוב 
בטומאה. אותו שעשו הרי  וגו'". הפסח  "וישחטו טו)
ורבים  להטהר, הספיקו לא השנה, את שעיברו שאף ֿעלֿפי 

המוריה'). ('הר בטומאתם תאמר 83)נשארו אם "כלומר,
ציבור  קרבן מפני  נדחית אינה שטומאה ראיה, משם ,אדרבה

כי עליו כתוב  בטומאה, שעשה אותה, שדחה חזקיהו, שהרי 
כן  שעשה על רחמים לבקש ככתוב , בלא הפסח  את אכלו
שעיברו  מפני  אדרבה, אלא כן, עליו כתוב  כך מפני  לא –
יב , סנהדרין וראה (כסף ֿמשנה) הטומאה" מפני  שנה אותה
מחלוקת  פ "ב , סנהדרין ותוספתא פ "ח , פסחים ותוספתא א.

הי "ח . להלן וראה בזה, השנה 84)תנאים לעבר כלומר,
גמרא  ראה ניסן, חודש יהיה השני  שהחודש באופן

שם. ה"ו.85)ותוספתא פ "ד

.ÁÈaÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈
,„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡ ˙BÈ‰Ï Èe‡L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆

ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL „‡86ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L , ¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ
L„Á‰ Lec˜a e‡aL BÓk ,‰Ê ÌBÈa87ÈtÓe . ¿∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈

˙‡ eÏÎ‡ Èk :Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL el‡ ÌÈ„¿»ƒ≈∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆
e˙kÎ ‡Ïa ÁÒt‰88ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ Lwe . «∆«¿…«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿«

ÌÈÓÎÁ‰89Èk :Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L «¬»ƒ∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒ
.„Úa tÎÈ Bh‰ '‰ Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬≈∆≈…«¿«≈¿«
 ÌÚ‰ ˙‡ ‡tiÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰ ÚÓLiÂ :Ó‡Â¿∆¡««ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»

.Ìa˜ ‰ˆpL∆ƒ¿»»¿»»

חזקיהו 86) עשה דברים ששה רבנן, "תנו ב : י , ברכות
ניסן  עיבר וכו', לו הודו לא ג' ועל לו, הודו ג' על המלך,
שמואל  דאמר בדשמואל, שטעה וכו', לו הודו ולא בניסן
וראוי הואיל אדר, של ל' ביום השנה את מעברין אין
פסחים  וראה אמרינן". לא וראוי  הואיל סבר ניסן, לקובעו

ב . יב , וסנהדרין א. הי "ד.87)נו, בגמרא 88)שם
של  תנאֿקמא לדעת שיטות: שלש בזה ישנן שם , סנהדרין
עיברוה  ואם הטומאה, מפני  מעברין אין יהודה, רבי 
לכתחילה. שיעברו על רחמים לבקש והוצרכו מעוברת,
לבקש  והוצרכו לכתחילה, אפילו מעברין שמעון רבי  לדעת
רבי ולדעת אדר. של שלשים ביום שעיברוה על רחמים
שני . פסח  שעשו על רחמים לבקש הוצרכו יהודה בן שמעון
שם  החודש קידוש בהל' (ראה תנאֿקמא כדעת רבינו ופסק 
שכן  בניסן, ניסן שעיברוה שמעון, רבי  כדעת גם ה"ו)
חולק . זה על שאין הרי  שם, בברכות גם מפורש

לו,89) הודו לא רובם שהרי  החכמים, מקצת על כלומר,
"החכמים" במקום "שריו" כתב  ובסמ "ג למעלה. ראה

(כסף ֿמשנה).

ה'תשע"ט  שבט  כ"ז ש "ק יום 

   1 
לפני1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈe Ô‰‡ eˆÁÂ :Ó‡pL ;„ÚÈ Ck Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙ÈÁL ÂÈÏ‚Â4‰˙ÈÓ iÁ 5:Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„BÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁÈƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב  רבינו דקדק 
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי  למעט  ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י "ט  בפרק 

ולזרעו 6) לו עולם חק  להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.˙wÁ :Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„BÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚e ,BÚÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e‡aL BÓk ,‰„BÚ ÏlÁÓ ÌÈ„‚a qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„BÚ ÏlÁÓ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ıÁ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק .7) להיות: צריך

.‚,‰„BÚÂ ‰„BÚ Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „BÚÂ ˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ  ÔzÚa‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי  על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח  הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח  דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב : הלכה ג פרק  יומא ובירושלמי  משנה). (כסף  דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ  פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
- עבד אם ולפיכך מספק . אלא ולקדש לחזור צריך שאינו

כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „ÚÂ ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰Lk B˙„BÚ  BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
ÏBË ‡e‰L „Ú ,B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈
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ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק  ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח . [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי  הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס  אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס  אדם ואין שגם רבינו מדברי  ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי  במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ "]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י 
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח  וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף  "לא ג הלכה ג פרק  יומא בירושלמי 

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי  זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב  בפרק  רבינו כתב  וכן  ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈË ÔeÚË 18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË  ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21 ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈË ÔeÚË ÊBÁLk]22 [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„Ïa ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ ÏË23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰Lk B˙„BÚ  ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡  ‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ ,16) יצא המלים לפני  להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח . יומא

שהצריך  לפי  נד:), (נזיר הארץ  על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע  גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י  שאין 18)רגליו קבוע , כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי  של  ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי  על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף  ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף  פי  על הוגה חוץ 23)המוקף  שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף  ראה מספק , לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ 26BÈ‡Â ,˙BB‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈ»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,ÏËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL Ú‰ CÈ28Lc˜Óe ÊBÁ  ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈË Á‡29ÏBË ÏkL ;30ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„BÚ Ck Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï  BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף . החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח  שמש, הערב  שצריך כיוון ליה תיפוק  ורגלים,
דבר  שהוא ומפני  החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב  לכן שכיח , שאינו
הרי כן: על ויתר משנה). (כסף  שמש הערב  צריך שאינו
מיל  רבעי  שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף  הבית כתב  וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק 
הדעת, היסח  כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב  צריך שאינו באופן רבינו כתב  ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני  שמא
לעבודה. ראוי  אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי  שבזה שמש הערב  הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי  על אף  רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי  על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף  עבודתו פוסלין אין ומספק  שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב  (שצריך טובל כל על גם מוסב 
של  דין אלא ממש, הדעת היסח  כאן שאין לפי  ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח 

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ ÏË ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚Ï ÌÈ„‚a32‰„BÚÏ ‰„BÚ ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰Lk B˙„BÚ  „ÚÂ ÌÈetk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈe Ô‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈh‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ c  epnÓ ÂÈe Ô‰‡ eˆÁÂ :Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡ Lec˜ ‡e‰L ,kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי  כשפושט  שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב ]. בלבישת 33)ובגדי  שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי  חוץ , לעבודות הזהב  בגדי 
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,ÁÓÏ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ  ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
 ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÏÁ‰ ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ35.ÌBi‰ ˙„BÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי  רבי  כדעת
על  ומקריב  עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח  גבי 

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe˙Ï ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈˆ BÈ‡  LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ È‡‰L Á‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ36˙lÁ˙ È‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„BÚ37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ  אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי  שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ  היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב , הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב  פרק  להלן [וראה
עלות  אחרי  הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].
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קסו                
         

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
Lk ‰Ê È‰  ˙M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„BÚ  „ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙M‰ ÈÏk CB˙a B‡ Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ  epnÓ ÂÈe Ô‰‡ eˆÁÂ41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï  „ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי  לרבות ירחצו אמרו: כב . בזבחים
ירחצו", המזבח  אל "ובקרבתם לב ) מ , (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי  הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י  כלי39)המזבח " למעוטי  ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע  שהרי  בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח  ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק  ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף  מספק 

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎe .ÈÏÎa ıÁiL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ ≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי  "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב  אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י ) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח  שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי  בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי  שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף  אחר שרת כלי  יהא שלא ממנו,

.ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈLk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡Ó ‰pzLÈ ‡lL „Ïe ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜Bp‰ ËÈË .‰ÏÈËÏ ÌÈLk‰ ÌÈnk44‰t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ  »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ  ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי .44) אל  מכלי  להוריקו שראוי  דק  שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב .

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈe Ô‰‡ :Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa‡ È‰  Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,Ó˙È‡Â ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

  

         
        

  

מפני הוא  בפשטות ואביהוא , נדב  את  ג מנה  שלא  ומה 

שמיני  ליו עד   המילואי בימי  אלא  שימשו  שלא 
אמנ ופנחס . איתמר אלעזר, רק  נשארו  ואח "כ   למילואי
– מתולדתו  כה היה  שפנחס  למא־דאמר רק  הוא  זה  כל
ש "לא  לדעה  אבל – "הכה אהר ב אלעזר ב "פנחס 
היה  זמרי  מעשה  הרי  לזמרי ", שהרגו  עד  פנחס  נתכה
רק  היו   שני ותשע   שלושי שכל ונמצא  , הארבעי בשנת
לרחו כדי   מי  צריכי היו  מדוע  וא "כ  , כהני שלושה 
אלא  צרי אי זה  שלמ "ד  לומר ואי . כהני ארבעה   מה
פלוגתא  הוא  אז כי  , כהני שלושה  לקדש  כדי   מי
שג לומר צרי כ על הכיור. של בגודלו  שפליגי  במציאות
במקדש  היו  לזמרי " שהרגו  עד  פנחס  נתכה "לא  למ "ד 
אחר  מפסוק  זאת שלמד  אלא  , כהני ארבעה  לקדש   מי

.( ש ובפירש "י  ב . יט,  זבחי (עי '
      

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק  הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק  הביא ורבינו לב , מ , שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט ,
שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי  עמהם פינחס  את
ואביהו  נדב  היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי  מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók  ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח : הלכה ג פרק  יומא בירושלמי 
מושכת  המים אמת הוא? כלי  ולא ו) ד, הימיםֿב  (דברי  בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
 ‰ÏÈËa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„BÚk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„BÚ ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙LÏ „ÓÚÏ :Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ  בגוף  בטבילה שחוצץ  "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי לשרת, המזבח  אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י ). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈLBÈ ‡e‰Â „BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„BÚÂ ,ÏlÁ  ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„BÚÓ ‰„BÚa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»
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קסז                 
         

‰tˆ‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈˆ 51„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜w‰ ÔÈe BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

BÁ ÈÏ‚ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt  ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
e B„È ÔÈa ıˆBÁ „ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt  Ba „BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי  על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי  מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף  כו' חוצץ  דבר יהא לא שרת כלי 
כלי שמקדשין כמו בתוכה הנכנס  תקדש "העזרה כי  חוצץ ".

בהן". הנכנס  הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי  על ואף 
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי  על בעמידה - חוצץ 

חוצץ . במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי  שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי  לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח 

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„BÚ ÔÈ‡Â55 Ï‡ÓOa „Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚Â Ô‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚ ,‰tˆ‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ‰ ÏÚ57Ô‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B  «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰Lk B˙„BÚ  ˙Á‡ BÏ‚ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ
BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„BÚ  Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿

.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰Lk B˙„BÚ ¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח  כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי אצבע  שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף  פי  על נוסף 

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי  על
חוצץ . הוא הרי  בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰ÊÚ‰ È‡Ó Ô‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï  ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
 „Ú Ì‡Â .ı‡a aÁzL „Ú ‰„BÚ ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Óe ÏÈ‡B‰ ,‰Lk B˙„BÚ¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי  רבי  "בעי  שם בזבחים
חייצא, דוודאי  לך תיבעי  לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי , לחברה, דדעתו לך תיבעי  כי 
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי  ומסתימת
(שם) זוטי  רבה דעת שלפי  משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי  רבי  הסתפק  לא
פי על אף  חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי  מזה ונראה
הלשונות  שתי  בין רבינו הכריע  ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק  ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

   1 
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע . מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡È ‡Ï ˙Ît‰ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ  ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt  Lc˜na „Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„BÚ ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„BÚ‰7.˜È ‡Ï ÌeÓ B ‰È‰È L‡ :Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

˜È ‡lL BÊ ‰‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„BÚÏ8. »¬»

  

           
    

תמימי" להיות  צריכי שהקרבנות  שכש והיינו 
." תמי" להיות צרי המקריב  הכה  ג כ ,"ומובחרי

התפילה , בעבודת הזה  בזמ  ג שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב  ו "עבודה  ," תקנו  תמידי כנגד  "תפילות שהרי 
שהרי מישראל, ואחד  אחד  כל על־ידי  ונעשית תפילה ",
 צרי שהוא  צרכיו  שואל  אד שיהא  "מצות־עשה ... היא 
יהודי כל של בקשתו  ממלא  שהקב "ה  ובוודאי  כו '",  לה
של  באופ היא  כשתפילתו  ועאכו "כ  לו , המצטר בכל
ג ישנו  , תמי להיות צרי שכה הדי  שג ומוב יגיעה .
" תמי" של במצב  להיות המתפלל שצרי הזה  בזמ
מצוות  שס "ה  ושמירת מצוות־עשה  רמ "ח  כל  קיו על־ידי 

ל"ת.
      

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י ). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי  "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל  קבוע .
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני  פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב ", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני  הפסוק  מביא ולכן קבוע . מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב  שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח  וכן וההיכל", והאולם ולמזבח  האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח  "ואל הפסוק 
ולמזבח . האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ "א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי  כניסה של זה שבדין ואף ֿעלֿפי 
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק  פ "א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי  שאין וכו' ולמזבח  האולם "בין ט :
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
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קסח                
         

על  הקשה שם והרמב "ן סט . לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס  מום בעלי  לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי  ערבה, מצות לקיים כדי  ולמזבח  האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ט  אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס  אם אלא לוקה שאינו נראה כח )
שלמעלה  יין, שתויי  בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף 
לוקה, ולפנים המזבח  מן נכנס  שאם כתב  אֿטו הלכה פ "א
לוקה  שאינו נראה כט ) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח . במעשה ועיין להיכל, נכנס  אם טז:6)אלא זבחים
למזבח .7) הכניסה על שלוקה למה  כלומר,8)נוסף 

לחם  "להקריב  אלא נאמר לא שם שבפסוק  אף ֿעלֿפי 
בו  שנאמר לחם, קרוי  שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי " לחמי  קרבני  "את ב ) כח , (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי  גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף 

.‰˜BÏÂ ,ÏÒt  „ÚL BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .˜È ‡Ï ÌeÓ Ba L‡ LÈ‡ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .BÚ ÌeÓ ÏÚ «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי 

.‚B˙ia ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈBÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

eÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È‰  ÔÈBÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי  "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי  מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È L B‡ Ï‚ L ÔB‚k  Úe˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
BÚ ÌeÓe14b ÔB‚k 15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„Ïa ‰Bza ÔÈe˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ  ÌeÓ Ba L‡ Ïk :Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰Bza ÌÈe˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט .13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי  מהלכות ופ "ב  י , הלכה פ "ז להלן ראה לח ,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי  "אין א: הלכה ג פרק  שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„ÚlÓ „Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :eÓ‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ Ï‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„BÚ BÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואף ֿעלֿפי20)בכורות במשנה. שם בכורות

ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע  מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני  משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי  אבל
– גמור מום זה שאין אף ֿעלֿפי  פ "ח ), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„BÚ  „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„BÚ ÏlÁ ‡Ï 24„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡  ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰Lk B˙„BÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע  שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב  כן

מג: בבכורות שהרי  עיון, צריך אבל ג). משנה פ "ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי  אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי  עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי  במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י 
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי  שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא  בין
(ויקרא  דכתיב  עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי  משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ ewpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰ÙË26B‡ Ï‚ L :Ó‡pL .‰Lk B˙„BÚ  ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó  „È L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ "ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי  מום המיוחדין, ופסח  עור מה ופסח , עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏÚ‰27Î Ôk ‡e‰ È‰ 28Ôa Ïk :Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
Oa ÏÚÂ Ï ÏÚ Î29ÏlÁ  „ÚL ÏÚ ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡ Ï‡ ;„ÚL Êk ,‰˜BÏÂ B˙„BÚ30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח  קרבן מהלכות (פ "ט  נכר" אל העובד

ט )29) מד, (יחזקאל בוזי  בן יחזקאל "מדברי  כב : שם
מקדשי אל יבא לא בשר וערל לב  ערל נכר בן כל למדנו,
בני בהביאכם ז) (שם, דכתיב  עבודה, דמחלי  ומנלן לשרתני .
ביתי ". את לחללו במקדשי  להיות בשר וערלי  לב  ערלי  נכר
(שם  רש"י  לדעת שם: ותוספות רש"י  נחלקו ערל, ובביאור
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קסט                 
         

שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב : שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס  מילה, מחמת אחיו שמתו מי 

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„BÚ BÈ‡  ‰Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L‚Óe „BÈÂ „BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt  ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙Èa34ÈciL Ì„˜ „ÚÂ Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï  ‰Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„BÚ35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ "ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח ). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי  נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט 
כך  על נשבעתי  אני  "שיאמר כתב  אלא יד), סעיף  רכח  סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי " וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף 

לה: לגיטין במאירי  וראה י , הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰Lk B˙„BÚ  ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜cÂ „ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï  „Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „BÚ BÈ‡Â ,ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡  ‰ˆz ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ Ca :Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆz BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ "ח  בתרומות יהושע  כרבי 
לא 37)סו: כן גם שנודע , לאחר עבד אם שאף  משמע 

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף  שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף  שנודע  לאחר לבין שנודע  לפני  בין לחלק 
(תרומות  מהירושלמי  ויסודו שם. בקידושין המאירי  כתב 
מותר  הדם שקבל בשעה נודע  שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע  וכן ולזרוק , לגמור
בנידון  נאמר אם שרק  בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע  בטל ואינו מת,
מה  לפי  אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני  בין לחלק 
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק  וכן שם), (רש"י  כהן היה לא כי  למפרע  הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי  – יב  הלכה רוצח  מהלכות בפ "ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני  בין
ועל, ד"ה יב : ובקידושין עדי , ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י  חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈLBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈLBÈ eÈ‰L  È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓe ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„Be ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈBÁL LBÏ  BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈBÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈
ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈÏ LBÏ  LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»

.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ "ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח  לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ "כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב ). הלכה ביאה איסורי 

.ÈLBÈ  ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ "ה וראה ה. משנה פ "ב  מדות
ח . (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ  ש"כל

הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב ). פ "י  להלן וראה במשנה, צח : זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

   1 
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ  ‰Ó‰e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔËÙ e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ב  להלן ראה
שם  מזבח  איסורי  ובהל' באדם, רק  המיוחדים המומין פ "ח ,
שיבלת  ואף ֿעלֿפי  בבהמה. רק  המיוחדים המומין ה"ב ,
נכתבו  לא ותבלול ודק  אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ 

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
Ì‚ta Ôtv‰ bÁzL È„k5ÒeÁÒÏ Ûwn‰ BÚ‰ Ï‡ . ¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿
ÌeÓ Ba ÔÈ‡  ÔÊ‡‰6˜cÒ ÔÈa w ÔÈa ,7. »…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י  חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס ". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס ", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי  שם -5)וב 'תוספות' ב  לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב  והיינו בגמרא.

שם). (רש"י  סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי  מומא, הוי  ולא בריא "דהדר רש"י  ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק  ולא המקיף  העור
אין  בדין והי "א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב ' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ  שם נשנה לא שזה אף ֿעלֿפי 
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם
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קע                
         

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
ÒÁ ‡lL9wpL ÈÓ .10‰ÈLÎk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È‰  ‰ÈLÎÏ ÛËˆÓ Ì‡ ,C‡ ˜ ÔÈa Ï‚Ú ˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
ÌeÓ ‰Ê12‡ÈˆBz ‡ÏÂ ˜pzL È„k BÊ‡ ‰LiL ÈÓ . ∆ƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ

Ì„13BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓ .14ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk15elÙ‡ . »ƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ
˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡ CcL ,È„b‰16„Ïe . «¿ƒ∆∆∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈÒeÁÒ ÈL BÏ eÈ‰iL17‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¬»ƒ≈»∆»
Lk  ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k ‡e‰ È‰Â „Á‡ ÒeÁÒ18. ¿∆»«¬≈¿∆»∆ƒ¿«»≈

להלן.8) וראה שם). (רש"י  חסרון בלי  הוא סדק 
(שם 9) ובגמרא חסרה", שלא אע "פ  "נסדקה שם: במשנה,

שהוא". כל הסדק  רבנן, "תנו בלי10)לז:) הוא זה (נקב 
שהרי כרשינה, בשיעור צורך אין חסרון, בו יש שאם חסרון,
ה"ב ), (למעלה ציפורן בה שתחגור בכדי  אפילו פסול נפגם

להלן). כרשינה".11)וראה מלא "ניקבה במשנה: שם
(שם) ובגמרא כרשינה". גרגר "שיעור המשנה: ובפירוש
מן  צמח  "והוא הינדא", שרביא רב : אמר כרשינה, "מאי 
שם). (רש"י  בהמה" מאכל והוא לעדשים הדומה הקטניות,
שם. מו להערה ובהוספה ה"ח , עבדים מהל' בפ "ג וראה
קטן, שיעור שהוא הציפורן, בחגירת פסול שבנפגם (ומה
כנ"ל. חסרון, בו אין ניקב  אבל חסרון, שם שיש משום היינו
בו  אין הוא שאף  אף ֿעלֿפי  שהוא, בכל בנסדק  שפסלו ומה
או"ח  (שו"ע  כשר שניקב  שופר, בדיני  גם מצאנו – חסרון
בכל  אפילו פוסלים יש לארכו בנסדק  ואילו ס "ז), תקפו סי '
והסדק  ומרחיב . הולך אינו שהנקב  לפי  ס "ח ), (שם שהוא
בנסדק  וכאן שם), השו"ע  במפרשי  (ראה ומרחיב  הולך
ויותר). יותר ויתרחב  שילך להם ידוע  היה הסחוס ,

הושעיא12) רב  מיניה "בעא שם: רבה,בבכורות, הונא מרב 
לא  זו לו אמר העומדת, כרשינה או ויוצאה הנכנסת כרשינה
שחסרו  והגולגולת השדרה דתנן שמעתי , בה כיוצא שמעתי ,
היתה  שזו רבינו ומפרש וכו'". מקדח  כמלא וכו' כמה
תהיה  שהכרשינה עגול, להיות הנקב  צריך אם הבעיה,
מצטרף , הוא ארוך הוא אם אפילו או בו, ויוצאת נכנסת
מקדח , כמלא הוא בו החסר ששיעור מגולגולת לו ופשט 
אפילו  ארוך, אחד נקב  בה "יש שאם מה.) (חולין אמרו ושם
גם  למד ומזה מקדח ", למלא מצטרפין הרבה, נקבים בה יש
ארוך  הנקב  אם גם הוא כרשינה" ש"מלא שלפנינו בנידון

שמח '). יבשה,13)('אור איזהו שיבשה, "או במשנה: שם
אומר, המשולם בן ר"י  דם. טיפת מוציאה ואינה שתינקב  כל
גם  וראה כתנאֿקמא, רבינו ופסק  נפרכת". שתהא יבשה

המשנה. במשנה.14)בפירוש - ב  מ , "שיש 15)בכורות
שם). (רש"י  אוזן" בתוך אוזן אחד, מצד אזנים שתי  לו

וכו'".16) כפולה היתה הגדי  "אוזן במשנה: שם ראה
בגדי , אפילו כי  לרבותא גדי  התנא נקט  כי  רבינו ומפרש
באם  למום, נחשב  זה וכפולות, נוטות להיותן אזניו שדרך

סחוסין. שני  לו נפרדים.17)היו תנוכים שני  כלומר,
אמרו 18) כפולה, היתה הגדי  "אוזן במשנה: שם ראה

אחד  עצם אינה ואם מום, אחד עצם שהוא בזמן חכמים:
ומפרשה  מום". אינו שבמשניות) ובמשנה ברש"י  (כ"ה
הוא  הנוסף  שהאוזן היינו אחד", עצם שהוא "בזמן רבינו:
אחד", עצם שאינו "בזמן מום. זה הרי  – עצמו בפני  עצם

מום  זה אין – עצמו בפני  עצם אינו הנוסף  שהאוזן היינו
בברייתא  גורס  שהוא ונראה שט ). סי ' יו"ד יוסף ' ('בית
"אזניו  שלפנינו: מהנוסחא להיפך שם) (בכורות בגמרא
מום" זה הרי  חסחסיות בשתי  מום, אינו בחסחסת כפולות
(הוצאת  פ "ד בכורות בתוספתא הוא וכן שם). יוסף ' ('בית
לא  אחת בחסיסה מגופפות, "אזניו :(18 539 עמ ' צוקרמנדל
שהוא  =) ישחט " חסיסות בשתי  למקדש), חוץ  =) ישחט 

שם. המשניות בפירוש וראה מום).

.„ÒÈa ‰LÏL19ÒÈ wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ20ÈÒÈÓ ÒÈ ˜cÒpL ÈÓ . ≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈

‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ21ÌbÙpL ÈÓ] .22ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ ÒÈ ≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
[.‡e‰L ÏÎaıeÁ ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe23 ¿»∆¿»ƒ≈ƒ¿«»

‰Bza eÓ‡‰24. »»«»

אמר 19) הריס , "מאי  לח :) (שם ובגמרא א. לח , שם משנה
המשנה  בפירוש רבינו ומפרש דעינא". ברע  תורא פפא רב 
העין". עפעפי  משני  האחד העפעף  שם העין, "ריס 

נאמר 20) שלא ומכיון שניקב ". עין של "הריס  שם: במשנה,
שהוא. בכל שהוא רבינו קבע  הנקב , שם,21)שיעור

לענין  - ב  לז, שם ראה שהוא, בכל שכתב  ומה במשנה.
- א לז, שם ראה חסרון, ובלא שהוא", בכל "הסדק  סחוס 

וצריך 22)במשנה. א. לח , במשנה שם נחסר. כלומר,
שהוא  בכל פסולים חסרון, בהם שאין ונסדק , ניקב  אם עיון:
וראה  שהוא. בכל שפסול חסרון, בו שיש נפגם, כל ֿשכן –

של 23)להלן. ריס  "חרוץ  הי "ב : פ "ז אמור פ ' 'ספרא'
ושנסדק ". שנפגם שניקב  "עורת 24)עיניו כב  כב , בויקרא

אלא  בבשר, חרוץ  שאין ואף ֿעלֿפי  חרוץ ". או שבור או
בבשר  אינם העינים שריסי  נראה – הי "א) (להלן בעצם

איש'). ('חזון

.‰eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL25˙Á‡a ÔÈa , ¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««
Ô‰È˙MÓ ÔÈa ÂÈÈÚÓ26ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B BÈ‡L ÈÓ . ≈≈»≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»

ÈepL Ô‰a ‰‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a B‡¿««≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ
ÏÏk27ÂÈ˙B‡ „‚k ÌÈÚe˜ ÌÈÓ e„iL ˙ÓÁÓ ,28. ¿»≈¬«∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»

‰ea ‰i‡ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa ‰‡B BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»
ÌÈÚe˜ ÌÈÂÒ da ‰È‰L ˙ÓÁÓ29BÓk BÈÚaL ÈÓ . ≈¬«∆»»»«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿

‰‡B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú30˙È Oa ‡ˆiL ÈÓ . ≈»««ƒ∆∆ƒ∆»»¿«»≈
BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ ‰tÁL „Ú BÈÚa31ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¿≈«∆ƒ»¿«ƒ«¿∆«ƒƒ

„Ú ,BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ ÔÈÚ ÏL Ôl‰ CLÓpL∆ƒ¿««…∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«
Ïelz ‡e‰Â .Ôla ÚÓ BÁM‰ ‡ˆÓpL32eÓ‡‰ ∆ƒ¿»«¿¿…»«…∆¿¿«»»

‰Bza33 Ôl‰ CB˙Ï BÁM‰ ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ . «»¬»ƒ»»ƒ«¿¿«»»
Ôla ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡34‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓ . ≈∆≈ƒ«»»ƒ∆»¿»¿À»
˜„ e‰ÊÂ .BÁM‰ CB˙a ‰Ï35‰Bza eÓ‡‰36. ¿»»¿«¿¿∆«»»«»

‡Ï Ì‡ Ï‡ ;BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿¬»ƒ…
.ÌeÓ BÈ‡  BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»∆»¿»¿À«««¿≈
‰Ùˆ elÙ‡ ,Ôl‰ CB˙a ‰BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿«»»¬ƒ»»
‰BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ .Ôla ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ ≈∆≈ƒ«»»»¿»¿À»¿»
Ì‡ Ï‡ .˜„ ‡˜ ‰Ê Û‡  BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL««¿«¿«∆ƒ¿»«¬»ƒ
BÈ‡  BÁMa ‰BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈
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קעי                 
         

לא 25) מום בו אשר איש כל "כי  יח ) כא, (שם שנאמר
(ראה  אחת עין או עיניו שנעקרו והיינו וגו'", עור איש יקרב ,

א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי  סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב  לח , בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי "ג מזבח  איסורי  מהל' פ "ב  להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע  שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב 'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע  "חרוור ה"ו פ "ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי "ב , שם מזבח  ראה 30)איסורי 
עצב ". נחש חלזון תבלול דק  בעינו "הרי  א. לח , שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב ", במקום "עינב " גרס  ורבינו
רומי כת"י  הי "ב  שם וב 'ספרא' שם. וברע "ב  שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק ): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י  גם הוא וכן עינב ". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני  נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח 
ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור

הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם
הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס  בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב  והוא בלול, מן ונגזר הערבוב ,
דבר  שום נכנס  הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי  העין בשחור

בשחור". ונכנס  דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס  "שחור שם: משנה

היא, יוסי  רבי  מני  "מתניתין לח :) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי  בלבן, ונכנס  שחור בשחור, ונכנס  לבן דתניא
זה  הרי  בשחור ונכנס  לבן אומר, יוסי  רבי  מאיר. רבי  דברי 
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס  שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב  יוסי , דרבי  טעמא מאי  רב ,
שבעינו, שמן מרוב  רעה, לתרבות רשע  יצא =) עינימו
העין) חלב  =) דעינא תרבא רש"י ) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי ". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי 

מכאן 35) רבינו דברי  וכל דק ", בעינו "הרי  שם: במשנה
ב . לח , שם בגמרא הוא ההלכה סוף  כ 36)ועד כב , שם

תבלול". או דק  או גבן "או

.ÂÌËÁa ‰LÏL37elÙ‡ ,BÓËÁ wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
„Á‡ „vÓ38ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .39.BÓËÁ ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

א.37) לט , שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי  אחד.
וראה  מום, זה הרי  אחד, חוטם ניקב  אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה "ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי  – מבחוץ 
לו  היה אם וכו', נקבים לשני  באף  המפסיק  הבשר ניקב 
היה  ואם מום. הוא הרי  – האדמה פני  על הנראה בחלק 
מום" אינו – האף  מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי מהל' פ "ב  להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי  בהמה, של במומים ה"ב  מזבח 

המוריה'). ('הר מבחוץ  ניכר יהיה האמצעי  שבדופן שהנקב 
להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה

כאן. גם

.ÊB˙ÙO ‰wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰ML40elÙ‡ , ƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡41.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ . ««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»

fÓ ˜„qzL ‡e‰Â42ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈
ÌÈL‡43ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓ . »ƒƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿

‡e‰L Ïk44ÌÏ ÂÈtL ÈÓ .45.B˙ie BÙeb ˙ÓÁÓ »∆ƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»
ÌeÓ BÈ‡  Áe‰ ˙ÓÁÓ ÌÏ Ì‡ Ï‡46ÏhpL ÈÓ . ¬»ƒƒ¿»≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«

BBLÏ ÏL a„Ó‰ 47. …«¿«≈∆¿

שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ "ל אולי 

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב  "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי  כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב  לא למה צריךֿעיון "נסדקה",

בחוטם. וה"ו בריס , ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ , שם
רבן  ושאל העליון, על עודף  התחתון שהלחי  "ומעשה
מ :) (שם ובגמרא מום". זה הרי  ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי  אבל העליונה,
פ "ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני45)ה"ח . ברש"י , שם וראה ב . מ , שם ברייתא
יוסף ' ה'בית וכתב  נפוח . פיו ב ) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י , השני  כפירוש מפרש שרבינו שט , סי ' ביו"ד
להלן  וראה השני . הפירוש רק  כאן משנה' ב 'כסף  הביא

ה"ז. ופ "ח  פיו 46)ה"ט , רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח  מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ "ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי  העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי  עצמו מחמת מום, אינו – הרוח 
ה"ט  להלן וראה (כסף ֿמשנה). רש"י  כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי  א: מ , שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב  הרי  אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב  מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י ). במלקוחיו"

המשנה).

.ÁÚf‰ ÈÈ‡a OÚ ÌÈL48CÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
L „Èb‰˙zÎ B‡ ,Bl49˜z B‡ ,50˙Î B‡ ,51ÈÓ . «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰ eÎÚÓpL52B‡ e˙zÎ B‡ , ∆ƒ¿¬«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿
e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚Bc‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק  וכתות "ומעוך כד): (כב , בויקרא
ורבי יהודה רבי  בזה נחלקו - ב  לט , ובבכורות לה'". תקריבו
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אלו  מומין יהודה רבי  לדעת יוסי : ורבי  יעקב  בן אליעזר
יעקב , בן אליעזר רבי  לדעת בגיד. וגם בביצים גם הם כולם,
בביצים  גם הם וכתות מעוך יוסי , רבי  ולדעת בגיד. רק  כולם
בביצים, ולא בגיד אלא אינם וכרות נתוק  ואילו בגיד, וגם
בגיד. וגם בביצים גם שכולן יהודה, כרבי  רבינו ופסק 

והיינו 49) שם) התורה, על (רש"י  ממעוך יותר כתוש
שם). בכורות, (רש" שנימוח  עד באבנים שנכתתו

רש"י50) (ראה מעורה נשאר ולא לגמרי  ביד שניתק  היינו
שם).51)שם). (רש"י  מעורה נשאר ועדיין בסכין

הרי52) אחת, ביצה אלא לו שאין שמי  דלהלן מהא נלמד
מום. שתלויין 53)זה חוטים שנפסקו עד ביד תלושין

(רש"י נתלש לא והכיס  הכיס  בתוך הם נתונים אבל בהם,
שם). בכורות, רש"י  גם וראה שם, ויקרא בחומש

הוא 54) שכרות קצת, ומעורין בכיס  תלויין ועדיין בסכין
שם) בחומש רש"י  וראה שם, בכורות (רש"י  מנתוק  פחות
לגמרי , שכרתן הוא שכרות כתב  - ב  לג, שם ברש"י  אבל
הכיס , מן גם שמשליכן הוא נתוק  ואילו בכיס , תלויין הם רק 

להביא. ד"ה שם ב 'תוספות' –55)וראה א מ , שם
כי סובר תנאֿקמא מחלוקות, שלש שם ובגמרא במשנה.
כיסין, שני  לו שיש כיון סובר ישמעאל ורבי  מום, הוא
כי סובר עקיבא ורבי  מום. ואינו ביצים, שני  לו שיש בידוע 
סופה  – נוספת ביצה לו יש אם ומועך, עכוזו על מושיבו
וגם  עקיבא, כרבי  פסק  ה"ה בכורות מהל' פ "ג ולהלן לצאת.

אחת. ביצה אלא לו שאין נתברר אם כוונתו שם 56)כאן
כולם. לדעת ובגמרא, שם 57)במשנה ישמעאל רבי  כדעת

ה"ג. מזבח  איסורי  מהל' פ "ג להלן וראה במשנה. - א מא,

.ËÁqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚e ÌÈ„ia ‰ML58ÈÓe . ƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
BÎÈ ‰ËÓLpL59‰Bza eÓ‡‰ ÚeO ‡e‰ .60ÈÓ . ∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ

dzÁÓ ‰‰Bb ÂÈ˙BÎiÓ ˙Á‡L61aLpL ÈÓ . ∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«
B„È ÌˆÚ62k ‰È‰iL ‡e‰Â .63ÌˆÚ aLpL ÈÓ . ∆∆»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆

k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .k ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ‚«¿¿∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»
ÌeÓ ‰Ê È‰  Cl‰iLk k Ì‡ ,„ÓBÚLk64ÈÓ . ¿∆≈ƒƒ»¿∆¿«≈¬≈∆ƒ

‚L˙BÓlÓ ÂÈÏ65Ô˙ie ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ66Ì‡ Ï‡ . ∆«¿»¿À»≈¬««¿»¿ƒ»»¬»ƒ
.ÌeÓ BÈ‡  Áe‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓlÓ eÈ‰»¿À»≈¬«»«≈

אשר 58) איש כל "כי  יח ) כא, (ויקרא שנאמר כמו הצולע .
וגו'". פסח  או עור איש יקרב , לא מום שנשתרבבה 59)בו

משנה  חברתה. מירך יותר גדולה אחת ירך כלומר, יריכו.
להלן, וראה יריכו". שנשמטה שחול, "איזהו א: מ , שם

הסמוכה. שרוע ".60)בהערה או חרום "או שם: ויקרא
וראה  וקלוט ". שרוע  ושה "ושור כג) כב , (שם כן וכמו
ומפרש  יריכו", לו שנשתרבב  שרוע  וכו' "תנא שם: בגמרא
אמור  וב 'ספרא' מחבירתה, גדולה מירכותיו שאחת רש"י 
ונשמט  נשתרבב  כי  הרי  יריכו", שנשמטה "שרוע  ה"ו פ "ז
ד"ה  שם ו'תוספות' במשנה שם ברש"י  וראה הך. היינו

מירכיים 61)שנשמטה. שאחת "וכסול במשנה: שם
במקום  גבוהה אלא במידתה גדולה לא כלומר, גבוהות",
למעלה  עלה זה, ירך של דאטמא" "בוקא שמקום חיבורה,
שם. במשנה, רש"י  ראה מחבירתה, יותר הגב  על

רגל 62) שבר בו יהיה אשר איש "או יט ) כא, (שם שנאמר
יד". שבר רגלו 63)או ועצם ידו עצם "נשבר במשנה: שם

הוי קא מי  ניכר "אינו שם: ובגמרא ניכר", שאינו אע "פ 
ניכר  אבל עצמו, מחמת ניכר אינו פפא: רב  אמר מומא,

מלאכה". ובפירוש 64)מחמת המשנה בפירוש שם ראה
ניכר  אבל עומד, כשהוא עצמו מחמת ניכר אינו כי  רש"י 
מלאכה. זו הרגל והילוך שצולע , הילוכו בשעת

ה"ז.65) למעלה ראה בברייתא:66)נפוחות, - ב  מ , שם
אינו  הרוח  מחמת מבולמות, ורגליו בלום פיו רבנן, "תנו
מחמת  רבינו ומפרש מום", זה הרי  העצם מחמת מום,
התוספתא  וכדברי  וברייתן, עצמן מחמת כלומר העצם,
עצמו  מחמת מום, אינו הרוח  "מחמת שם) ברש"י  (מובא

שם. למעלה ראה מום", זה הרי 

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡ ‰Úa‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
b Ba LiL67‡e‰L Ïk LÈ68eÓ‡‰ b‰ e‰ÊÂ . ∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»

‰Bza69‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ . «»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
‰Bza ‰eÓ‡‰ ˙ÏaÈ70˙ÈˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .71 «∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L Ïk»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆
‰Bza ‰eÓ‡‰72. »¬»«»

שחין.67) אי68)מין לח  גרב  אבל קבוע , מום הוא נו שאז
להלן  ראה להתרפא, שיכול לפי  עובר מום אלא קבוע  מום
- א מא, בבכורות ומבואר ה"ז. מזבח  איסורי  מהל' פ "ב 
יבש  וגרב  מבחוץ , ולח  מבפנים לח  הוא שמתרפא לח  שגרב 
ולח  מבפנים יבש כן וכמו מתרפא. אינו ומבחוץ  מבפנים
מבפנים  לח  גם משנה' ה'כסף  ולדעת מתרפא. אינו מבחוץ 
המוריה'. ב 'הר וראה מתרפא, אינו מבחוץ  ויבש

כז.69) כח , דברים כב . וכב , יט . כא, ויקרא 70)ויקרא
ילפת, או גרב  או יבלת או חרוץ  או שבור או "עורת כב  כב ,
"יבלת" כי  - ב  מ , בבכורות וראה לה'". אלה תקריבו לא
ובין  בגופו בין מום הוא והרי  עצם, בה שיש הוא שבקרא

(שם 71)בעינו. שבמצרים מכות בעשרת שהיתה שחין
מצרית. שאינה חזזית יש כי  שם להלן וראה מא.).

שם.72) בכורות, מס ' וראה כ. כא, ויקרא

.‡È‰Ê È‰  ıÈÁ Ba ıÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÌeÓ73‰Bza eÓ‡‰ ıeÁ ÏÏÎa ‡e‰Â ,74ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰75. «¿»ƒ¿«¬»∆«»

ורגלו".73) ידו עצם "ושנפגם ב : מ , בכורות משנה ראה
א:74) מא, שם ובגמרא חרוץ ". או שבור "או כב  כב , שם

עצם, במקום שבור מה דשבור, דומיא חרוץ  וכו' אביי  "אמר
ה"ד. למעלה וראה עצם". במקום חרוץ  ראה 75)אף 

שבר  שנאמר "לפי  שבר, לענין הי "א פ "ז אמור פ ' ב 'ספרא'
נשברה  או ידו שנשברה אלא לי  אין שיכול, רגל. שבר או יד
שבר  תלמודֿלומר צלע , שבר מרבה שאני  יכול וכו', רגלו
ואינן  גלוי  שמומם מיוחדים אלו מה רגל, שבר או יד
לענין  והואֿהדין בגלוי ". מומו שאין צלע  שבר יצא חוזרים,
בתוספתא  גם הוא וכן ה"ז). פ "ו למעלה (וראה חרוץ 
נשתברו  יוצאין. שהכסלים כל כסול, "איזהו פ "ד: בכורות
עור  שנאמר מום, אינו מבפנים מום שהיה או צלעותיו, רוב 

שב  מום המיוחדים ופסח  עור מה חוזר".ופסח , ואין גלוי 

.ÈÌL LÈ „BÚÂ76ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL77el‡Â , ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈
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‡e‰Lk „ÚBÂ ˙˙B ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆
„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿

Ì„‡a Lk  ‰Ùh‰ Ï‡ .BÁk79‰Ó‰a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰a ÏeÒÙe Ì„‡a Lk 82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי  מהל' בפ "א ראה
שופטים 77) פ ' ב 'ספרי ' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי , "מנהני  שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט  י ), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי  משיביא
עד  חנינא, רבי  אמר אלעא רבי  אמר כמה, עד שיזקין
וב 'משנה  ה"ו, מזבח  איסורי  מהל' פ "ב  להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי  ב . מה, בכורות משנה,

ה"ז. פ "ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי , מום, מטעם לא
את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק  מן נתמעטה
ה"י ). (פ "ב  דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח  עלֿידי  במשנה.82)הוציאוהו שם
פרט  יולד", כי  עז או כשב  או "שור כז) (כב , שנאמר משום

ה"ד. שם פ "ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB  B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
„BÚÂ ÌOa BÙeb Ïk84Ô˙B  Ú ÂÈt ÁÈ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈbÊ B‡86Ì‡Â .„BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„BÚ ÏlÁ È‰  ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע " שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות



      

ה'תשע"ט  שבט  כ"א ראשון  יום 

  





     1 
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב  בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני  מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ „BÂ Ì„‡ c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰„e „a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆiL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ „B B‡ c˙Óe4dcÏ5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ „B B‡ c˙Óe8ÈÙa ‰BÏ B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa˜Ïe :Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב  כי  "אדם ב ֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י  ד, הלכה ב  פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי "ב  למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי  א, הלכה פ "ב  למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב  או לנדר אפשר כלומר,
דברי קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי  אפילו

פר.6)רבא. ונסכי  איל נסכי  כבש, שם 7)נסכי  למעלה
ד. פי "ב ,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח  פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני  היין את מקריב  היה כיצד צא:

הי "ב . ופי "ז יד, הלכה שם 9)פט "ז וספרא קו: מנחות
שם. פט "ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי 

משום  עקיבא, כרבי  ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי  "הרי  טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי  מלוג. יפחות
כי ועוד, קורקוס ). ר"י  בשם (כסף ֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט "ז  להלן וראה (כסף ֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי  גם

פ "ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ "ח  ט ֿי , הלכות המקדש כלי  מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י , (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa˜ ÔÈ„B B‡ ÔÈc˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„Èt elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈBz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ Èc Ô‰ el‡ ÌÈ„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ "ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב , (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י  פרק  שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס  מסיני . למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק  מן כן למדו הרי  כי  עיון, צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡ÈÓ el‡ È‰  ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק  ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני  מנחה "הניח  ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ "א  רבינו שכתב  ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי ומת, בניו לשני  בהמה "הניח  ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי  בה, ממירין ואין קרבה זו
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ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק  בה שמתכפרים לפי  לגמרי , שותפים
כי (=נפש מקרי  דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
 ֿ (לחם לגמרי  שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב ,

כאן). משנה

.„?‰„ ‡È‰ BÊ È‡Â „ ‡e‰ ‰Ê È‡21È‰ :ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È‰ :ÓB‡‰ Ï‡ .„p‰ e‰Ê ∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔBOÚ‰ È‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰„ BÊ È‰  ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב .21) הלכה נדרים מהלכות בפ "א א 22)ראה פרק  קינין
קלט . וחולין ח . מגילה ו. השנה ראש גם  וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B„Ï ÌÈ„ ÔÈa ‰Ó24LÈÙ‰ Ì‡ ,„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„‡Â Ba˜25B˙eÈÁ‡a iÁ  ‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

„pL BÓk È˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ÓB‡Â c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  ‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי  בדין להלן רבינו כתב  וכן הנ"ל. במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב  על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב  המזבח , על הקריב  שלא זמן וכל המזבח .
(בכל  לשמו שלא שהקריב  אלא הקריב , אם אפילו שהרי 
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח ), מחטאת חוץ  הקרבנות
פט "ו  ולהלן ב . בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות

כו). יב , (לדברים ראה פ ' בספרי 

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê BL ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ iÁ  ˙Èa‰ ÏÙÂ BM‰ ˙Óe ,Ôa˜28:Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

 d˙eÈÁ‡a iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי28) זה ובית עולה, עלי  זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב  - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי  דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי .
"דמי אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי  באחריות, חייב 
"עלי " שאמר במה הכוונה כי  אומרים אנו עלי ", זה שור
"דמי " אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי ", שאמר במה כוונתו עלי ", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב  לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי " שאמר ואף  קט . מנחות
באחריותה. יתחייב  שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe‡a k30È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba˜ Ba31È‰ :ÓB‡‰Â .‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰pÈ˜‡L33˙Èa dÈ˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï  ‰Ê34‰Ê ˙Èa ‰pÈ˜‡L .35dÈ˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ  Lc˜na36.‡ˆÈ  ˙Èa‰ B˙B‡a dÈ˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈÁ‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙Èa Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ  ÌL Álb Ì‡40ÚˆÏ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙eÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ Úˆ È‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

  

        


ה 'מרדכי ', כדעת היא   " הרמב שדעת לומר אפשר לכאורה 
בכלל  הוא  בית־כנסת שבני  האחרוני הוכיחו  שמדבריו 
כ ') (מצוה  המצוות במניי וכלשונו  מקדש ", לי  "ועשו 
ג להשתמע  שיכול לעבודה ", הבחירה  בית לבנות "ציוונו 
בית־הבחירה  בהלכות שכתב   וא התפילה , עבודת על
המקומות  כל נאסרו  , בירושלי המקדש  שנבנה  כיו"
בית  שרק  היינו  קרבנות", בה ולהקריב  לה ' בית בה לבנות

לא . בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא  שהרי  , " הרמב בדעת כ לומר קשה  אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב  דבר על הנ"ל כ ' במצות־עשה 
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו  שיש  ולהעיר
כו '". באו  אשר בארצות מעט למקדש   לה "ואהי  בנביא 

       

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט  פרק  למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי  "הרי  שם: במשנה

הרי יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע "פ  עולה", עלי  "הרי  סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי  במקדש. שיקריבה

עלי ,34) הרי  אמר שאם נגנב , או כמת זה שהרי  שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב  עלי  הרי  אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי  במשנה שם
הוא  שהרי  כלל, לקרבן נחשב  אינו הזה הקרבן כי  ואף 

באחריות. חייב  אינו – חוץ  למעלה 37)שחוטי  ראה
שם. בגמרא המנונא רב  דברי  והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב  דברי  והם למקדש. חוץ  שחוטי  על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע "מ  כלומר,

זה. בבית כי40)התגלחת אף  כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב  אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ , העלאה על כרת וחייב  במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב  אינו כן, ואם עצמו. לצער רק  אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח . לא מזה יותר להביא, יטרח  חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰„e „a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»
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Ó‡ ‡Ï  ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È‰ :Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È‰ :Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc  ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי  ב .) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ "א וראה תחטא". כי  "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י . הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי  פ "ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב  אף ֿעלֿפי  אשם, זו והרי 
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב 

"ל  "לחטאתי ", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי ".
היה  אם לאשמי , אלו והרי  לחטאתי  אלו "הרי  בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב 

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê ÚˆÓ Ôa˜ :ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
„Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ ÚˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa˜45Ôa˜ „Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ „Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי45) מהלכות פ "א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי  ג, הלכה כפרה
שתי מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני  שני  או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני  שלשה: קרבנו והמצורע 
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע  אף  עשיר, הוא הנודר אם אבל עני ,
מחוסרי מהלכות בפ "ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47ÔÈ˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È‰  ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ ‡ÏÂ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa :Ba ÊÁ ‡l‡ ,‰˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ tk˙Óe ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ È‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆiL „Ú BÏ tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב  שהפלוניכלומר הקרבנות וני ,
בהם. כא:48)מחוייב  כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי ). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡ÈÓB‡‰51ÌÈÚL È„k ÈÏÚ È‰ :52Ô‰È„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
‰ÚeLe Ôa˜Â ÈÊ53ÔlÎa iÁ 54ÔÈLk È„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ

ÌeÏk iÁ˙ ‡Ï 55ÔÈLk ˙B„k ÈÏÚ È‰ .56È‰  …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈
Ôa˜e ÈÊa „ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58 Ôa˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»

Ôa˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט . בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב  משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן

(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי 
רשע . נקרא שמקיימו אף ֿעלֿפי  – הנודר כלומר,53)כב .)

מדברי הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים
ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי  שם: משנה

אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי  במשנה: שם
(רבינו  וכעס " איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב ) הלכה נדרים מהלכות בפ "א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני  בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב ) (שם, הכתוב  שאמר

שם). ואי56)המשנה נדר זהו אי  ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי  "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני 
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב  ושם
נשבעין. החסידים אין כי  בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ "א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י  וראה

קונח ,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי  שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ "א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú iÁ c˙n‰ ‡ÏÂ „Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È‰' ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
Ó‡Â ‰ÏBÚa cÏ Ôek˙ .ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

ÌÁa cÏ ,'Ôa˜'61ÂÈc  'Lc˜‰' Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ ÌÁ‰Â ,Ôa˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈˆ BÈ‡ ˙B„e ÌÈ„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa Ób ?„ˆÈk .iÁ  ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :Ó‡pL ;‡È‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ‰ÏBÚ ‡ÈiL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È‰Ï iÁ˙È Ï ˙eÈ„a  ‰‡ÈÈ Ï È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B„Â ÌÈL„˜ È„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

  

         
 

לאהבו , לייחדו , שבלב :  דברי על  ג מצוה  שהתורה  כמו 
ידי על מתקדשת שבהמה  קבעה  כ וכו ' אותו  ליראה 

. אד של מחשבתו 
    

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח . משנה פ "ג תרומות
ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי  – לבו" נדיב  "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב  הוא הרי  – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק 

ההלכה. בהמשך להלן חרמי61)ראה ואף  הבית. לבדק 
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קעו                
         

שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב . בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ "א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח  – (2 281 עמ ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ "ב  שבועות בהלכות
כאן). שמח  ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי  "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב  כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈc‰ ‡L ÌÚ ˙B„e ÌÈ„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎÚÓ Ô‰a iÁ64ÌÈÓ„Â65˙BOÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚a Ïk‰ ‡ÈiL ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡‰Â ‰nM ˙‡e :Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡Èz  ‚ÁÏ ‡BzL ˙Úa ,ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡ÏÂ Ï‚‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÚ71ÂÈ˙Ba˜ ‡È‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

c˙‰ B‡ „pL72ÌÈÓÁ‰Â ÌÈÎÚ‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ú ‰Ê È‰  ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
eÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי  פלוני  ערך או עלי  זה ערך או עלי  ערכי  שאמר
ב ). הלכה ערכין מהלכות דמי65)פ "א או עלי  דמי  שאמר

בן  קטן פלוני  אותו היה אפילו עלי , פלוני  דמי  או עלי  זה
ט ). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ "ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט  כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב  אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח , הרגלים: משלושת

פג. עשה יב ,69)המצוות, (לדברים ראה פ ' ספרי  ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע  שקבע  ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק 
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי , למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי , למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי , למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ "ובאת כי  הרי  אקריב ",
ומתנות  הבית בדק  שגם הרי  תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח ). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח . ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו

שבועות  (פסח , כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ  הנדפס  (כפי  קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב  הלר) הגר"ח  בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב  שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי 

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי  ט : בנדרים הר"ן דעת כן
כי כתב , שם לרש"י  המיוחס  בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה  בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי  רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט  ופסח 
גבוה", חרמי  "והחרמין רש"י  ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי  בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי  הֿו): יב , (לדברים ראה פ ' ספרי 
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי  עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ "ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי  הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".

.„ÈÌÈÏ‚ ÈL ÂÈÏÚ eÚÂ ÁaÊnÏ ‰Ó‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈¿»ƒ
BÈ‡  ˙Á‡ ‰Ó‰a b ÏÚ d‡„Ùe ÌeÓ da ÏÙÂ¿»«»¿»»««¿≈»«∆∆≈
‰LÏL ˙Á‡‰ ÏÚ eÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ≈¿…«¬∆«∆««¿«»«∆∆¿»

ÌÈÏ‚76Ïa BÚ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â . ¿»ƒ¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»≈¿«
Á‡z77Á‡z Ïa BÚ BÈ‡ LBi‰ Ï‡ .78. ¿«≈¬»«≈≈≈¿«¿«≈

הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי למעוטי  לעולם ששת, רב  אמר וכו'. חילופיו ולא
שני עליו שעברו כגון עסקינן במאי  והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי , קמא ומכח  הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי  וראה לן". משמע  קא דמי , רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ "א מה אשה זירא, ר' "בעי  ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי  תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק  אביי  ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי  והאמר הכי , אביי  אמר ומי  בשמחה.
(פ "א  רבינו שפסק  ולפי  קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק  שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי  כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי  שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב ) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי  תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב  והא הֿו) יב , (שם שמה
נדר  תדור (="כי  מעמך חייא, ר' דתני  שמע , תא אביו). של
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קעז                 
         

אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי  לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'
ליורש". פרט  כב ) כג, שם מעמך"

.ÂË‡Ï  ÌÈÏ‚ ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ eÚL ˙Baw‰ Ïk»«»¿»∆»¿¬≈∆¿»¿»ƒ…
ÌÈLÎe ÔÈ˜Ó ‡l‡ ,eÏÒÙ79Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe . ƒ¿¿∆»«¿ƒ»¿≈ƒ¿»»««

Á‡˙ ‡Ïa BÚ ‡e‰ ÌÈÏ‚ ‰LÏM‰80ÔÈc ˙Èe . «¿»¿»ƒ≈¿…¿«≈≈ƒ
„iÓ B˙BOÚÏ ÔÈeˆÓ81Ï‚a ÂÈ˙Ba˜ È˜iL „Ú ¿Àƒ¿«ƒ»«∆«¿ƒ»¿¿»»∆∆

.‰lÁz Ba Ú‚tL∆»«¿ƒ»

"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי  בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי  ביום שלמיו זבח  מבשר יאכל האכל
לפי לומר, תלמוד מה יח ) ז, ויקרא – אותו" המקריב 
אף  אני  שומע  לשלמו, תאחר לא כב ) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט . זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש 
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח  הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב  הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב , ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב "ד
כדי לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי  לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני  (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי  פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע 
ואינו  לולב  עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י : ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם

.ÊË'BˆÏ' Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡82„Ú B˙B‡ ÔÈÙBk , ««ƒ∆∆¡«ƒ¿…ƒ«
È‡ ‰ˆB Ó‡iL83ÔÈa LÈÙ‰ ‡ÏÂ „pL ÔÈa . ∆…«∆¬ƒ≈∆»«¿…ƒ¿ƒ≈

È˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk  È˜‰ ‡ÏÂ LÈÙ‰L84. ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒƒ«∆«¿ƒ

ה'".82) לפני  לרצונו אותו שם,83)"יקריב  השנה ראש
אותו  "יקריב  כא. ערכין מח . ב "ב  מט : קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני ". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ "ב  השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי , למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב  דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב ", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק 
כבר  אם אותו כופין כי  לומר בא אחד ופסוק  הפריש,

הקריב . לא ועדיין הפריש,

.ÊÈÈiÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»
‰ˆiL „Ú BÏ tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡88Ó‡pL , ««ƒ∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

Ï‡ .È‡ ‰ˆB Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk  'BˆÏ'ƒ¿…ƒ«∆…«∆¬ƒ¬»
Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡  ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈiÁ89; «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»

‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,‰tk ÈkÚÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿À¿≈«»»≈¿ƒ»∆∆»
ÏÈ‡B‰ ,ÈÊ ˙‡hÁÓ ıeÁ .Ô‰È˙Ba˜ e‰LÈÂ eÚLÙÈƒ¿¿¿«¿»¿¿≈∆≈««»ƒƒ

ezkÚÓ dÈ‡Â90,d˙B‡ Á‡È ‡nL  ÔÈÈ ˙BzLlÓ ¿≈»¿«¿«ƒƒ¿«ƒ∆»¿«≈»
ÈkLÓÓ CÎÈÙÏ‰ÈÏÚ B˙B‡ Ô91. ¿ƒ»¿«¿¿ƒ»∆»

במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי  מזה, נראה
פעמים  פפא, רב  "אמר שם שאמרו ואף ֿעלֿפי  מצורע . עולת
מצורע , בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי  וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב  וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי מהלכות פ "א להלן רבינו פסק  הרי  – שם בערכין
והר  כסף ֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ "ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע  מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי 
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט . הלכה פי "ח  פפא,91)להלן רב  "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי  פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח  אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי ". ולא בה פשע  למתים,

ה'תשע"ט  שבט  כ"ב שני יום 

     1 
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי  תוך בהקדש חזרה

.‡ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3 »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc4CÎÏ Ì‡ :‰ÏBÚ d„ÏÂe ÌÈÓÏL ‡È‰ . ¿»»«»ƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÌÈÓi˜ ÂÈc  Ôek˙5BaÏa ÓbL Á‡ Ì‡Â ;6 ƒ¿«≈¿»»«»ƒ¿ƒ««∆»«¿ƒ
a ÊÁ ÌÈÓÏL ‰È‰zL ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ÂÓ‡Â B ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»«

ea„ È„k CB˙a Ba ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ d„ÏÂe'¿»»»««ƒ∆»«¿¿≈ƒ
elÙ‡Â Lc˜‰a ‰ÊÁ ÔÈ‡L ;ÌÈÓÏL d„ÏÂ È‰ ¬≈¿»»¿»ƒ∆≈¬»»¿∆¿≈«¬ƒ

ea„ È„k CB˙a7. ¿¿≈ƒ

א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי  ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק  כוונתו היתה שלמים", "היא  שאמר
דבריו  – עולה שיהיה אחרי ֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני  לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי  על החולק  יוסי  רבי  וכדברי 

חייב 6) המתנדב  ולא הנודר אין כי  הי "ב , פי "ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב  דברי  - ב  כה, שם

רבינו  כתב  וכן ה"ד. תמורה מהל' פ "ב  להלן הוא וכן
כדי תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף  ומימר במקדיש זולתי  דמי , כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
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קעח                
         

ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף  אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי 
רבינו  דברי  על שהקשה ה, ס "ק  רנה סי ' חו"מ  בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי  בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי יישב  למלך' ה'משנה אבל ב . עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב 'קרית וכתב  בזה. חלוקות שסוגיות וכתב  רבינו,
שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו

הי "ב ). פי "ד (למעלה מחשבה ידי  על גם נתפס 

.‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,˙BÏBÚ ÈiÁÏ Înz ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈeˆ˜ ÌÈÓ„a ‰ÏBÚ „9dL‡ B‡ daÏ :ÓB‡‰ . »«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»…»

‡e‰ Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L „Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏBÚ BÊ ÏL∆»ƒ¿»»∆«¿»»¿»
‰ÏBÚ dlk 10È‰  ÛBÚ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ LÈc˜‰ . À»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ»¬≈

Lc˜˙ ‡Ï B‡ Blk Lc˜˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê11. ∆»≈ƒƒ¿«≈À…ƒ¿«≈

ורבי8) מאיר כרבי  הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב  יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט ) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי  חוץ  חולין ודמיה עולות, לצרכי  תמכר כיצד: הא

ידי9)שבה". ויצא שקצב , הדמים כפי  זו בעולה יש והרי 
והא  עולות, לצרכי  תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי  גופה דמקדיש בהמה מייתי 
ופירש  'ירושלמי ', ל"א בשם וברש"י  מקובצת', ב 'שיטה
שלו). הגוף  כל שאין בהמה מייתי  הא לוקח  האי  רש"י :
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י  מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי 

משנה'. ב 'כסף  נראין 10)וראה רבי , "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי  יוסי  רבי  דברי 
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק  לא  יהודה רבי 
נחלקו  ושם ליה". מודי  - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב  בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב  נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב 'לחם וראה ששת, כרב  פסק  ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף  רבא, "בעי  שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק  (שם
לדעת  היא זו בעיא כי  רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי  והאי 
משנה' ה'כסף  דעת ולפי  שם). ברש"י , (וראה יהודה רבי 
הוא  והספק  בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי  כתב  הי "ד), וחרמין ערכין מהל' (פ "ה
אם  אפילו שמא הוא והספק  בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף ,

.‚ ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁe ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡ÈÈÂ ,În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È‰  ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי  הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי  שאמר יוסי  רבי  כלומר, היא", יוסי  רבי  "מני ,
כאחת  שמות שני  להוציא אפשר ואי  הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי עולה תקרב  כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי  רבי  מאיר. רבי 
מחויב  שאינו "כיון רש"י  ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב 'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי ואמר חטאת מחויב  שאינו שמי  - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי "ש כלום, אמר לא – לחטאתי  זו
חטאת  מחויב  שהיה כגון לזה ומפרש יוסי . כרבי  פוסק 
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסף ֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח  פי "ד למעלה ראה לחטאתי .

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' בפ "ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,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 BwÚÓ 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
ושמע ֿמינה  נדחין, חיים בעלי  שמע ֿמינה תלת, "שמע ֿמינה
אבל  בדמים", דחוי  יש ושמע ֿמינה דחוי , הוי  מעיקרא דחוי 
חיים  "בעלי  וסובר: יוחנן, רבי  על החולק  כרב  פוסק  רבינו

להלן. וראה נט .) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי  אדרבא שהרי  ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי , אינו כי  אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  הדיחוי , עצם את
הוא  הרי  מעיקרו שדיחוי  רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי  על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי 
דחוי ". אינו מעיקרו ש"דחוי  כתב  הי "ג, שגגות מהל' בפ "י 
חיים, בעלי  שהיא משום כאן שכתב  מה על שם סמך ואולי 
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי  ואין
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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 ‡ÈÈÂ 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˜ Èeq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï  ‰ÏBÚ el‡ È‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk Ó‡27ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«
‰ÏBÚÏ el‡ È‰ :Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ eÎnÈ  »«¬≈≈¿»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 

.ÊÓB‡‰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˜ ÂÈc  ‰ÏBÚÏ34CB˙a ‰ÈÓc È˜‰ Ì‡Â . ¿»¿»»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿
BÈ˜‰ Ì‡Â ,„pL BÓk Ô‰a ‡ÈÓ  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈ƒ»∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ

.„pL BÓk ‡ÈÓ  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 ÈÁÊ  ‰˜ ‡È‰ Ì‡Â ,‰ÏBÚ ‡e‰ È‰¬≈»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ
ÈÁÊ ˜z  ‰˜ ‰„ÏÈ ,‰ÏBÚ ˜È  ÎÊ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿«»»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈÓÏL36,‰ÏBÚ ˜È Îf‰  ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈ . ¿»ƒ»¿»»»¿≈»«»»ƒ¿«»
˜È „Á‡  ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .ÌÈÓÏL ÈÁÊ ‰˜p‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ»¿»¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿«

ÔÈlÁ ÂÈÓ„Â ‰ÏBÚ ÈÎˆÏ ÎnÈ ÈM‰Â ,‰ÏBÚ37ÔÎÂ . »¿«≈ƒƒ»≈¿»¿≈»¿»»Àƒ¿≈
‰iLe ,ÌÈÓÏL ˜z ˙Á‡  ˙B˜ ÈzL ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»¿≈¿≈««ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ÌÈÓÏL ÈÎˆÏ Înz38ÌeËÓË ‰„ÏÈ . ƒ»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»∆»Àƒ»¿»À¿
ÔÈlÁ Ô‰ È‰Â ÌÈL„˜ ÔÈ‡  ÒBÈ‚Bc‡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,
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עולה, יקרב  זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב  נקבה ילדה שלמים, זבחי  נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי  נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי 
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמע ֿלן אחרת,

שפוסק  ורבינו (רש"י ), אמן" במעי  ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי  ה"ג), תמורה מהל' פ "ד (להלן
הסיפא  לפרש אי ֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי 
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי  נקבה "ואם
הבכור  שהרי  במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי "ב . שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב 'הר במשנה.36)ועי ' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י : ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי  ימכר והשני  לנדרו, האחד יקריב 

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס ,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס ,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי  שאין ואנדרוגינוס  טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי , דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ "ג 40)ואנדרוגינוס 
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י . מזבח  איסורי  מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח ", אלו "הרי  שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב "ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס  טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו
למזבח . כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי 

פדא.

ה'תשע"ט  שבט  כ"ג שלישי יום 

    1 
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b „Bp‰‡ˆÈ ‡Ï  ÔË˜ ‡È2‡È‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ  ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'Ok5ÏÈ‡ ‡È‰Â6Ï‚Ú „pL B‡ ,7‡È‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
BL8È„b ,9ÈÚO ‡È‰Â10‡ˆÈ 11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי  קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט . מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי4)מאתיים אֿח , הלכות י "ד פרק  למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק 

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא

שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא

שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,
יצא. לא גדול, במקום קטן

.‰ÏBÚ „12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈOk‰ ÔÓ13‡È‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈBz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17e‰v‰ ˙lÁz ‡È‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È‰  «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,BÁL ‡È‰Â ÔÏ ,ÔÏ ‡È‰Â BÁL „ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

ÎÊ ‡È‰Â ‰˜ ,‰˜ ‡È‰Â ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï  »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי  הרי  ואמר נדר אם ובין איל רק  או כבש רק 

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי 
שנה, בני  אלו הרי  כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני  הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס  איל נקרא ומאימתי 
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ "ד, ביום

עולת 15)פלגס ". עלי  האומר זירא ר' "בעי  שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס  והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי  כי  וכו'. הוי  ברייה דאמר לך תיבעי  לא יוחנן
בתנאי ) נסכים (מביא ומתני  מייתי  דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק  מתנה וכבש איל אמרינן מי 
עצמו), בפני  ברייה אינו (שוודאי  מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי  הוה בריה אי  דאמר מתנה, נמי  בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק  כוונתו אם ספק , הוא הפלגס  כי  פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי  "הרי  אמר אם זה ולפי  איל, ספק 
ממה  פלגס , להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני ברייה הוא אם שלישי  ספק  גם יש  אולי  או נפשך,
אינו  שמא פלגס , להביא יכול אינו זה ולפי  לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני  ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי  יצא אם ספק  זה הרי  כי  רבינו פסק  בתיקו, הדבר

לא. העוף .16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני  מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי ב  הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ג פרק  למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני  (לעניין גדלו כבר שמא מספק  יונה,
נוסף : ספק  שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב  ותחילת עצמה. בפני  ברייה הם אולי 
לצוואר. סביב  צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני19) וגם ציהוב  בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק  וחוץ  ציהוב , בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי  יוצא היה זה שלפי  קטנים, הם ושמא
ידי יוצא הוא הרי  גדלות, סימן הוא ציהוב  תחילת אם
אבל  והקריב , הכהן שעבר וכגון היונים. בבני  חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי  להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב : חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק  כלומר, ספק , זה שהרי  פסק 

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



קפי                 
         

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡ÈÓ  Ì˙Ò „Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B˜Ï ÔÈÏÈ‚ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡ÈÓ  ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È‰ :Ó‡ .BL ‡ÈÈ  ˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ „»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ Cc Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ Bz ˙Á‡ ‰„Èt ‡ÈÓ  ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈB˜ ÔÈ‡L Ôkc Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BL ‡ÈÈ  ˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי  אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי  עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני ]. יביא 23)חוששין עולה עלי  "הרי  במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי  ומר אתריה כי  מר פליגי  "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף  כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י 
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב  מכבש", עוף  גריע  אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי 
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף  לעולת אפילו מוחלט  עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי  זה "הרי  ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק  עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ Ok B‡ ÏÈ‡ B‡ BL „pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ˙BÈa LeÁk ‡ÈÈ ‡Ï  Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È‰Ï iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡ÈÈ ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B„ È„È ‡ˆÈ  LeÁk‰ ‡È‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק  הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט , ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח , במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי  "הרי  קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע "."ומשמע  ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני  לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי 
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי  לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי  שיצא מכאן למדנו וזובח "

.‰BL ‡ÈÈ  ‰Ó ‰ÂL BL ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï  ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ Ì‡  ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê BL :ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡ÈÈ28 „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29 ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈÂL ÈL :Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
Ok „ Ì‡ ÔÎÂ .Ok ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡  ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡  ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב  עולה זה "שור במשנה: קח . שם
מנה  שווה שור עלי  הרי  באומר כי  ואף  שניים", בדמיו
עלי " "הרי  שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב 

באחריותו. חייב  שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב  שור (כגון מאי ? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב  עולה זה שור שמע  תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי  בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי תרי  וכו' נמי  חד אפילו תרי  איריא מאי  הכי  אי  מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק  דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב  אינו בנדבה כי  ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב 

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡31 ‚Â BL LÈÙ‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê BL :Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ 33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ‡Ï  À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב  עד באחריותו שחייב 
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני  כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי  על קח :
זביד  בר מנשה רב  "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי  אי  עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב  אמר
הוקבע ", עולה עלי  ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי  זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע  רש"י : וכתב 

עולות". מום.34)לשתי בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע  שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע 

שה. ולא שור

.ÁÈÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈOkÓ „Á‡ :ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰  ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰  ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…

BcÏ ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39BL :Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«
ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰  Lc˜‰ ÈÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני . אף  כלומר,

בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי  ואחד הקדש
אם  אמרו, הרי  זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני  סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי  לבינוני , אף  חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי  אמר עביד, "היכי  בגמרא: שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שי ּומם עד לו ממתין רב  ֶָבר

ואומר 39) הגדול, על הבינוני  של הקדושה מחלל כלומר,
הגדול, על מחולל יהא הבינוני , את הקדשתי  אם כך:
הבינוני הרי  הגדול, את הקדשתי  ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי אחד דאמר אלא לבינוני ) אף  (דחוששין שנו לא
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הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי  שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי  החשוב  (=שור קאמר בתוראי  תורא
משוורי " "שור אמר אבל שבשוורי ", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ Lt41ÂÈ‡ BÏ Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È‰ 44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .B˙BÁ È„È ‡ˆÈ Ck Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ BL Ì‡ ,Úw ‰Ó ÁÎLÂ B„ Ú˜Â ˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

BL ‡ÈÈ ‰Ê È‰ 47ÁÎLÂ ÌÈOka Ú˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡ÈÈ  ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú˜ .ÏÈ‡ ‡ÈÈ  Úw ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ

B˙ÏBÚ Ú˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .ÈÚO48 »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»
ÏÈ‡Â BL ‡ÈÈÈÚOÂ49Ú˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«

‰BÈ Ôe Bz ÛÈÒBÈ  ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי  להקדישו,

הקדש. מה 45)בתורת יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע  ואיני  אבא לי  שאמר או פירשתי 
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י  נדריכם" מבחר "וכל יא) יב , (דברים
משום  הוא הקדש משוורי  אחד אמר אם לבינוני  שחוששין
מינייהו  אהי  ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי יפה עין דהווי  אבינוני , אי  אגדול, אי  ההקדש, חייל
אלא  למזבח  קרב  לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי לספוקי  ליכא פירשתי , דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י  פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע  ואיני  הבקר מן "פירשתי  במשנה: קז. שם ראה

מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי 
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי 
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי  על ואף  ומין,
גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי  מה יודע  ואיני 
של  דעתו לפי  היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי  וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי 
וראה  רבינו. פסק  וכן ויצא, הבהמה, ממיני  מין שבכל הגדול

הראב "ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני  הם שהרי  יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz „51ÌÈÓÏL B‡52B„ Ú˜Â53˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰Ùe t ‡ÈÈ 56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁÂ ÏÈ‡ ‡ÈÈ  ÌÈOka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰ÈÚOe ÈÚO ‡ÈÈ  ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B„57ÈÚO ,ÏÁÂ ÏÈ‡ ,‰Ùe t ‡ÈÓ  ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰ÈÚOe58Bz ‡ÈÓ  ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

 B„ Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ Lt .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ôe Bz ‡ÈÓ≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי 
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי  הרי  שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע  ואיני  בקר מן "פירשתי  שם: במשנה

רבי , דעת לפי  והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי 
בפר  די  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי  שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי  שכח  כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק  ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰BÏ ıÓ˜ ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰BÏ59c ÏkÓ ‡ÈÈ  Lt ‰Ó ÁÎLÂ B„ Lt . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡ÈÓ CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰BÏe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף , עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי ,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי  מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח ", עלי  "הרי  אמר שאם פי  על אף 
מה  יודע  ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף  עולת
העוף  עולת עלי  "הרי  מפורש אמר אולי  להסתפק  יש פירש,
גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף  סוף  שהרי  למזבח ",
בשרה  כל שהרי  למזבח , בהמה עולת עלי  הרי  או המזבח ,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח , גבי  על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י  וראה המזבח . גבי  על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף 

לכהנים. עורה שהרי  היין 61)בכלל, מן חוץ  כלומר,
על  [ואף  מנחה בלי  יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני  הבא יין שגם פי 
בכלל  הוא הרי  למזבח ", עלי  "הרי  בכלל שאינו פי  על אף 

משנה)]. (כסף  פירש מה יודע  ואינו המפרש

È.Ok ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È‰ :Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
Lt .Ok ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

LtM ‰Ó ÁÎLÂ63„Â c ÏkÓ ÚÏÒa ‡ÈÈ  ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי ,62) שם: ובכריתות י : וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף  אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע ". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני  (דהיינו

ושכח .63) מסויים דבר בסלע  עלי  הרי  אמר כלומר,
בסלע ".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ‰BÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈÚ ,ÌÈÊ‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk‡Â67Ê‚ ‡ÈÓ  ıÚ ÈÏÚ È‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
 ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .‰n‡ Bk‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡ÈÈ68. »ƒ
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מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח ) ו, (שם דכתיב  "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ ". נמי  לבונה אף  קומץ , דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ז פרק  למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק 
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי . פי  עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי  הרי  "האומר ג: פרק  שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי  שני  דמי 
המזבח ". לגבי  אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL c˙‰ B‡ „pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk  ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ ÈÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰Bl‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B 75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב  א, הלכה י "ד פרק  למעלה ראה
עצמו. בפני  הקרבנות 70)שמן כל למלוח  עשה "מצות כי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על שנאמר למזבח , שיעלו קודם
אין 71) - מלח  בלא קרב  הנסכים יין כי  רבינו שכתב  ואף 

עצמו  בפני  הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי  על [ואף  משנה). (כסף  מלח  טעון
שאינו  משום הוא, מלח , טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני  הבא יין גם והרי  כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי  על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני 

האש 72) לכבות שאסור מפני  האש, גבי  על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי  - לכך מתכוון שאינו פי  על ואף  המזבח , שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי74)כלומר,
עצמה. בפני  לבונה נודר או של 75)מתנדב  "בראשו כי 

וכו'". והלבונה הקומץ  מולחין מזבח 

.ÂË;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡ÈÈ ‡Ï  „ „pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï  Ôa˜a iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa˜a iÁ˙ È‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡ÈÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי  הרי  לאומר "מנין פב . שם במשנה
פסח  וזבחת ב ) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח  והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח  מה לפסח , הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח  (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף  שם), ורש"י  גמרא - שני  מעשר עוד היה
עלי הרי  האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי  הרי  תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ

È‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡ÈÈ ‡Ï  OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa˜a „»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי  הרי  שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב  הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È‰Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â Lt≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È‰Ï BÏ LÈ  ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

„pL78‡ˆÈ  ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â Lt≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡ÈÈ 80,ÈL OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡ÈÈ ‡ÏÂ .‡l‡ »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈiL LtL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡ÈÈ ‡Ï  OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú  Ba˜ È˜n‰ È˜‰Â :Ô‰a Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dBbÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח  את מביא לא

הזבח . "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח ". זה הרי  החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב  זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח ". זה הרי 

ה'תשע"ט  שבט  כ"ד רביעי יום 

    1 
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק  המשך

.‡epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ „Bp‰2‰Ù‡Ó ‡ÈÈ ‡Ï  «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙BBÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈiÚ‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח  מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב , (ויקרא
פ ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י  פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח  יהודה. כרבי  ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי  קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,
כלי עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד

שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר
האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט  טוחה בארץ  "גומא

המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה
שם).
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.ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰6;˙LÁÓa ‡È‰Â ,˙ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È‰ ‡È‰M ‰Ó  ˙ÁÓa ‡È‰Â ,˙LÁÓa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁÓa ‡È‰Ï BÊ :Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆
 ˙LÁÓa d‡È‰Â ,˙ÁÓa B‡ ;˙ÁÓa d‡È‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆

‰ÏeÒt BÊ È‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈
„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰12Ô‡È‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»

‰Ó  „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«
‡ˆÈ ‡Ï B˙BÁ È„ÈÂ ,‡È‰ ‡È‰M13:Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«

ÈÈÏ z„ L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב : כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב  שהרי  כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי "ב  למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי 

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב : שם
אחר" לכלי  לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י  פי "ב  למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי12)אם ה, הלכה פי "ב  למעלה ראה

ולנדור  להתנדב  לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף  אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Ï el‡ :Ó‡15ÈLa ‡È‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
 „Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:Ó‡ ‡l‡ ,„p‰ ˙ÚLa ÔÚ˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ˜ ‰LÙ‰ ˙ÚLe ,˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È‰  „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Â ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
L‡k' ‡ÏÂ ,'z„ L‡k' Ó‡pL ;ÌÈLk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zLÙ‰16‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ eÓ‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÌÈ˜‰ ,z„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa ÌÈ˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ  יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף  להלן וראה שם). (רש"י  עצמה בפני 

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי  במשנה.17)דברי  שם
זה  ובאופן אחד", בכלי  להביא "אלו אמר שלא ואף ֿעלֿפי 
 ֿ בשיטה ועיין ב  הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי  אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני  לנדבה לשם להם: השיב  ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב ) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י (עיין פוסל זה הרי  לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב ' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב  חזר שהרי 
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â19,z„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ eÓ‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

ÔÈ˜‰ ;ÌÈLk el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÔÈ˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
eÚ˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה  בפני מזה לקמוץ  יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני  ומזו

כט . הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡ÈÈ  »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡ÈÈ 24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡ÈÈ  »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡ÈÈ  ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27 ‰ÁÓ ÈÈÓ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡ÈÈ28 BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B„ Ú˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡ÈÓ29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי "ב  למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט 
שם). (משנה כי24)רבים זו, מילה מחק  הכסף ֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי  להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי "ב , מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני  שאמר כיון מינים, ומשני  מנחות שתי 

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני  פפא, רב  "בעי  קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי  קאמר, תרתי  "מיני ", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב  מקריין, מנחה נמי 
ומאי קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי ". מנחה חדא מנחה ממיני  קאמר, הכי  מנחה ? מיני 
רבינו, שכתב  ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסף ֿמשנה,
ואם  ספק , מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב  אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב , המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי  מינים, שני  להביא לחייב  נוטה
הנ"ל. השיטה לפי  ליישבה בכדי  שמעון, כר' הברייתא

פירשתי ,29) מהן איזה יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡ÈÓ ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔBOÚ31ÌÈML ‡ÈÓ  ÌÈMMÓ ˙BÈ „ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ˙È Ï‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ33BÓk ,˙kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e‡aL34ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ,35‰ÏÈÏ Èe‡‰ Ïk :36ÔÈ‡  ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰37 «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי  העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסף ֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי  ששים ודווקא ז. הלכה פי "ב  למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי  שלשים יביא לא אבל שני . בכלי 

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני , במשנה.33)בכלי  שם
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עשרון  לכל לוג שמן, לוגי  ששים שם שנותן אף ֿעלֿפי 
במנחות  טוב ' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי "ב  (למעלה

ד. משנה יא.34)פי "ב  הלכה פי "ג יח :35)למעלה שם
זירא. ר' דברי  ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי  להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38 ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‡ÈÓ≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓe39.40È‰ :Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BBOÚ ÈÏÚ È‰ ;„Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÈ  ÔBOÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡ÈÈ 41Lt ÔBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Lt . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ ÌÈML ‡ÈÈ 42ÔBOÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡ÈÓ ‰Ê È‰  BÚ˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡e Lt≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔBOÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי  הרי  "אמר עד שמכאן נראה, בכסף ֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי  ששים מביא ואחד, ששים עלי  הרי  "אמר
אמרו: פי "ב  מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי 
אותו  כופין אחד, בכלי  להביא עשרונות מאה עלי  "הרי 
הביא  ואם אחד, בכלי  וארבעים אחד בכלי  ששים ומביא
כלים  בשני  יצא, לא אחר בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה
כלים), בשני  להביא עשרונות מאה עלי  הרי  אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי  ומאה אחד, למעלה 40)בכלי  ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי  לז, קד 41)הערה :שם

הרי42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי  נדבה, השאר
אין  שהרי  בכך, ספק  אין יותר על ואילו א). הלכה פט "ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי43) מה יודע  ואיני  "פירשתי  חכמים: כדברי  קו. שם
חמש  יביא פירשתי , כמה יודע  ואיני  פירשתי  מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎe „ ˙BBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Ú»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡ÈÓ ‰Ê È‰  »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡ ÈÏÎa „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
ÌÈBOÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈBOÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔBÁ‡‰ ÈÏka ÔBOÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê „Ò ÏÚ ‡ÈÓ  Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡ÈÓ ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔBOÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק  נוסף  כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח  ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני והביא אחד בכלי  נדר שאם ב ֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי  והביא כלים בשני  נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי . דברי  שם, משנה

ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני  מחמשת
וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.ËÓB‡‰48ÌÈBÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔBOÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰BÏe ÔÓL ‡Ïa52È‰  ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈÈ˜Ó e‰BÓkL c c˙‰ ‡lL ;eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰BÏe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔBOÚ ÈˆÁ55Èz„ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk È˜‰Ï znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰BÏe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔBOÚ ‡l‡ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡ Ì‡Â ;eËt ‰Ê È‰  „B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
iÁ ‰Ê È‰  ÔÈÈ˜nL C„k „B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈÈ˜nL C„k È˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי  וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ  חיטין, סולת המנחות "כל כי  ב , הלכה פי "ב 

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי (הקרבות המנחות "כל כי  ה. הלכה שם  למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח ) כן
לשון  זו שאין אף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי  ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח , קג.53)לגבי  במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי  הרי  "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי 
היא, שמאי  בית מני  הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס  דאמרי 
יודע  הייתי  אילו באומר אחרון), לשון תפוס  (דאמרי  הלל
הסוגיא  ובסוף  כך", אלא כך נודר הייתי  לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי , "אמר קג:) (שם

שם, ברש"י  הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי  רבינו, מדברי  ונראה לא". דגרסי ), אית
זעירי : אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי 
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסף ֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני  אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסף ֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי  שמשמע  שם, מנחות הגמרא מדברי  העיר
שהמדובר  בדוחק , פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי  לפי 
לשליש  אבל עשרון, חצי  דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע 

.È‰ˆÁÓe ÔBOÚ „56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÔÈc˙n‰ C„k „B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È‰ :Ó‡59‡ÏÂ ,ÔBOÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
„ ‡lL ÈÓk eËt ‰Ê È‰  ‰ÁÓ ÌL ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«
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ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
eËt ‰Ê È‰  ÌÈÎÒ ‡Ïa ÁÊÂ61el‡ :Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C„k „B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈÈ˜n‰ C„k È˜‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ÔÈ„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי  הרי  אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי  הרי  אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי  הרי  שאמר או

(כסף ֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
 ֿ (כסף  ט  בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי  לא כך, נודרין שאין יודע 
שצריך  ספק  אין השלם על דהרי  אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי אילו שאומר הוא החצי  ועל נודרים. כך כי  להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע ,
סולת. המנחות כל כי  ב , הלכה פי "ב  שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח  וכו' מנחה עלי  הרי  "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי  וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי , "אמר
כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט ), הלכה למעלה (ראה לא"

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי  פא:61)מנחה, במנחות
כופין  - נסכים בלא וזבח  לחם, בלא תודה עלי  הרי  "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח  ולחמה תודה ומביא אותו
רבי וכו'. ראשון לשון תפוס  דאמרי  היא, שמאי  בית מני 
יודע  הייתי  אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק  כך". אלא כך נודר הייתי  לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי  על היינו
(כסף ֿמשנה). ט  בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡ÈÈ  ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L Úe„È c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

ÈkÊ‰ Ôaw‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡ÈÈ  ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

BÁ ˙„Bz65. «¬≈

הרי63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב  דברי 
מידע  טעמא? מאי  ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי  עלי 
תודה  והאי  איקריב , לא תודה בלא דלחם גברא האי  ידע 
נקט ". מילתא סוף  תודה, לחמי  דקאמר והאי  קאמר. ולחמה
"וכי כת"י ). (רש"י  לחם" ואח "כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י ). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי  תודה, לחמי  אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ „B B‡ c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈc˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa‡Â ‰LÏL ÔÈc˙Ó Ï‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט "ז 66) ה"א, פי "ד למעלה וראה קד: במנחות משנה

שלשה 67)הי "ד. כבש "שנסכי  משום קד. שם משנה
 ֿ אי  ולפיכך ששה, שור ונסכי  ארבעה, איל ונסכי  לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי לוגין, חמשה כן גם יתנדב  ולא המזבח . לגבי  במצות זה
אבל  בהמות, שתי  לנסכי  ראויין ואינן שור מנסכי  פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי  כדי  הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â Ok ÈkÒk Ô‰ È‰  ‰ÚL „ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
 ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È‰  ‰BÓL „»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
„ .ÌÈOk ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,OÎÂ BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈOk ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â BL ÈkÒk el‡ È‰  ‰OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב  תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי 

.„È„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈÓB‡  »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa˜Ï ÔÚ˜ È‰L73 ÌÈL B‡ ‚Ï „ Ì‡ Ï‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰L ;eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ„B ‡ÏÂ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔBOÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם , אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב . הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע  שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי  להקריבן
בהמות  שתי  לנסכי  ולא אחת בהמה לנסכי  לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי "ב ), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי  ראויין הם שאז לוגין,
הרי אמר ("אם לנסכים קבע  אין או לנסכים קבע  יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע , הוי  מי  לנסכים לוגין וכך כך עלי 
ויכול  קבע  אין או אחד, בקרבן קרבי  דהוו ביחד, הכל אלא
דמי , היכי  שם). רש"י  – נפשיה" באפי  דחזי  מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע  אין אמרת אי  חמשה, דאייתי  כגון
ואי נדבה. הוי  ואידך לאיל, דחזי  מינייהו ארבעה ומקריב 
וכו'", מאי  קרבי , לא להו דממלי  עד לנסכים קבע  יש אמרת
(כסף ֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא
שהרי בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי  וארבעה כבש לנסכי  ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי74)שני  נשמע  כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח  וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף , להוסיף 
בהר  וראה (כסף ֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי אמר שאם ט , הלכה למעלה רבינו שכתב  ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי  מנחה עלי 
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי  קרב  עשרון שחצי 
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי "ג למעלה (ראה בערב 
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
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יפחות  לא שמן וכו' עלי  "הרי  הט "ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק  לוגין" שלשה אומר רבי  מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי  ראה
ה. הלכה ופי "ג 77)פי "ב  ז, הלכה פי "ב  למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÈÈ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÓL ÈÏÚ È‰ .79B„ Lt . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡ÈÈ  ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ „ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈÈ˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBiÓ ˙BÈ ˙BaÓ ˙Ba˜ eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa‡Â82‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי  שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי  כדברי 

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי  מה יודע  ואיני  "פירשתי 
(הסוכות) חג של הראשון טוב  כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי 
ההין, חצי  נותנים פר לכל החג, למוסף  פרים עשר שלשה
הלכה  פ "ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי  ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני  מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי  יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי  יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני  מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב  הרי  שבת, למוסף  כבשים שני  מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
משעיר  חוץ  בהמות ותשע  עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י 
מוספים. שני  גם ישנם הרי  ובשבת תמידים. ושני  לחטאת,

ה'תשע"ט  שבט  כ"ה חמישי יום 

     1 
ודיני1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

חוץ . שחיטת

.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Baw‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙Èa ÔÈ˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :Ó‡pLÈÎ‡ L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba˜ ‡ÈÓe3‰ˆeÁÓ ÔÈ˜‰Ï iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È L‡ EÈL„˜ :Ó‡pL .‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ ı‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÓB‚Â ‡Oz EÈ„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆

.‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ Ì‡ÈiL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי  יד): יב , (דברים ראה פ ' ב 'ספרי '
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי  אין
המצוות' ב 'ספר וראה מצוך". אנכי  אשר כל (את) תעשה
קיב : קו: (זבחים שלמדו ומה פט . ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט :)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב . קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי  אשר כל תעשה "ושם מהפסוק 

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט  ממה
זה  דבר מקור כי  ויתכן כסף ֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק  הנ"ל שהפסוק  - ב  יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי  בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי "א תמורה מהל' בפ "א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי  הבחירה", לבית חוצהֿלארץ  קדשי  "להביא כתב 
ההלכות", סדר על המצוות ב "מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב 'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי '
כו). יב ,

.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha  ‰ÊÚÏ ıeÁ Ôa˜ È˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈
‰ÏÚz Ôt EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰‡z L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :È˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙k iÁ 7Ï‡Â ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆

ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ B‡È‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ 9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי  אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב , (דברים ראה פ ' 'ספרי '

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי  א. קו, בזבחים
"האזהרה  רבינו: כתב  פט ), (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר ראה
לעזרה, חוץ  כלומר, בחוץ , קרבן שום מלהקריב  שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ , מעלה נקרא וזה
'ספרי ': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי  אין
עולה  אומר אני  ועדיין מצוך, אנכי  אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
 ֿ בלא הוא הרי  בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב , כריתות ראה
הי "ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח  "ואל צ "ל:

מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,
מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי  ה"ד, שגגות מהל' פ "א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙k iÁ  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11L‡ :Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï LÁÈ Ìc ,ÓB‚Â ÊÚ B‡ OÎ B‡ BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡ÈÓ  ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe˜ ˙‡hÁ12. «»¿»
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קפח                
         

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי ' דברים, לשני  והמעלה השוחט 
ה"ד  שגגות מהל' פ "א ולהלן צ , לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ "א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈
Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…

,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,LeÙa ‰ÈÏÚ È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰ ,LeÙa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי 
ב 'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי  להעלאה. שחיטה

שם. פסוק .15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL iÁ  ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«

‰ËÈÁM‰ ÏÚ iÁ  ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי  בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ Èeq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È‰  ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆
eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡BÏ Èe‡25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח , ראוי  שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ .
ה"ב . ופי "ט  והמוקצה 22)ה"י , והנרבע  הרובע  כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ "ד 23)קיב . להלן וראה א. קיב , ב . קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל'
הי "ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב ,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
eËt  ÌÈÙa ‡BÏ ‰zÚ Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח , להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט  להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב  קיב , זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙ÚL CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈB˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
ÁÓÏ31. ¿»»

(29 ֿ "מצות כי  ה"ח , מזבח  איסורי  מהל' פ "ג למעלה ראה

שנאמר  והלאה, השמיני  מיום הקרבנות כל להקריב  עשה
ירצה, והלאה השמיני  ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב  ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי  חייב  אינו שמיני  בליל אבל והלאה, השמיני 
ה"ד). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי  ה"ב , שם  מזבח 
מזבח , איסורי  (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני  וכלֿשכן
הכל). לדברי  - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי  שם),

שחיטה,31) מהל' בפי "ב  וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב .

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰f‰Â f‰ ?„ˆÈk .BÈ˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML ÚˆÓ ÔÎÂ .ÔÈeËt  ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .eËt  «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï‡ .‰tÎÏ el‡‰ ˙Baw‰ ÈÏÚa e‡ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈiÁ  ‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔBBc ‰ÏBÚ‰L37wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ÈÊ ÔÎÂ .‰tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

 ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ È˜‰ ,eËt  B˙eÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
iÁ39ezkÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙eÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב  של קרבנם כי  ה"ג,

ימי34) ובתוך והזבה, הזב  של הספירה ימי  בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב  כי  ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני  וביום טהרה, ימי  שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי  ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי  ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע  ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני  טהרה, ימי  שבעת סופר המצורע  כי 
בחוץ ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י נוסח  (לפי  המשנה בפירוש רבינו שכתב  וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ "ג): פי "ד שם, יוםֿטוב ' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי  שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י  פירש וכן הספירה". ימי  בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי  ה"א, נזירות מהל' פ "ח  למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ , ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב  הלא (כלומר, נינהו שלמים בני  "והני  שאלו:
תני ששת: רב  אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע  ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב , השלמים את התגלחת ימי  שבעת בתוך הקריב 

חייב )". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב  הכוונה אין
החטאת  שאין כתב  הי "ז פי "ד למעלה שהרי  יין, מלשתות
 ֿ (לחם בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י ). נזירות מהל' פ "ח  משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
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ıeÁa ÔÈ˜‰L43eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È‰L ;eËt 44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ
ÚˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47 ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿

iÁ48BÓk ,LÎÂ ÌÈÙa Èe‡ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿
‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ eËt ‡e‰L Ôa˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»

B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ eËt ‡e‰ Ck  ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי  ה"אֿב , שגגות מהל' פ "ח  להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב  של אחת חתיכות, שתי 
תלוי . אשם מביא זה הרי  – אכל מהן איזו יודע  ואינו מהן

האשה 42) כי  ה"ז, כפרה מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
זו  הרי  הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק . העוף , חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק 
בחוץ  תלוי  אשם שהשוחט  א. יח , כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק  על רק  בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי  שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי  דלא משום המחייב , מאיר רבי  של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי  רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע  לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני 
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי  ואף  שם. ברש"י  גם
המוקדשין  פסולי  מהל' פ "ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק , אלא מוודאי  האיסור" "נקבע  של דין לו אין – הי "ט )

– שחיטה קודם נודע  אם עד שהרי  רועה אלא קרב , אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע  ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח  "ואל ומהפסוק  שם), המוקדשין פסולי 
להקרבה  בוודאי  הראוי  לדבר רק  למדין אנו הביאו",
רוקח ') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי , אשם מדין נלמדה הספק  על הבאה העוף  וחטאת
האיסור, נקבע  שלא משום פטור, תלוי  שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף  לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס ). ר"י  בשם א.45)(כסף ֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע  אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע , שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי בתוך בחוץ  מצורע  אשם השוחט  כי  ה"ט ) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי  בתוך אף  חייב  – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי  מהל' בפט "ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי  במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי  במחשבת נעשו שאם והפסח  החטאת מן חוץ 

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי 
שלענין  הי "ב , פי "ט  להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙k iÁ  ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ ÔÈÈe‡e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ eËt  ‰cÂ˙‰L Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ Èe‡ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני  ונשרף , בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ "א (להלן לעזאזל המשתלח 

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי  דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח , על

ה"ב . הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ "ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ  שהקריב  המשתלח  שעיר "וכן א: קיב ,
ראוי שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח  ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח  אל לבא
כאן  קשיא: לא מני , רב  אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב  קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי ", לאחר כאן וידוי , קודם
לפני אבל הווידוי , לאחר אלא פטרה לא המשנה כי  היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י  ועיי "ש חייב , – הווידוי 

שם. לר"ח , המיוחס  זבחים מסכת בפירוש וראה

.È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
eËt  ÏÎÈ‰‰54‰L ;Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈqÁÓ Ô‰ È «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ wÏ ÔÈÈe‡ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56iÁ 57‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב  "אמר ב : סב , יומא
מאי פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ  ששחטן

דמי ". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי  ה"ה, פ "ה
ונחלקו  שפתוח ". בזמן מועד, אוהל פתח  שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי  אומרים יש הראשונים: גדולי  בזה
שנפתחו  לפני  שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י  כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי  אומרים
הכרע . אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב  מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח  בערב  בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ , שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי  פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ "ד ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' (פט "ו נפסל –
ששחטו  מצורע  "אשם כי  ה"י  למעלה וראה ה"א, פסח  קרבן
בפנים  ראוי  לשמו ושלא הואיל חייב , לשמו שלא בחוץ 
שלא  ראוי  שאינו הפסח , ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ . פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ , חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי  אינו אז שהרי  לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח  קרבן מהל' בפ "א רבינו שכתב  כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף  רבי  בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח  קרבן מהל' פ "ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ daÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59eÒ‡  ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡  dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ ‰Èe‡ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח .59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב  שאינו ואף ֿעלֿפי  קודש.
וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל

ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי "ט  ראה בו, התרו אם
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קצ                
         

יזֿיח . אות והרי62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,
ראה  השמיני , היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ  "שחט  ואם ה"ח . למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי  ואינו
היא  יוסף , מרב  אביי  מיניה "בעי  א: יב , בתמורה רבינו דברי 
עליה  מיחייב  מי  מהו, בחוץ  ושחטה שלמים, וולדה חולין
ח ) יז, (ויקרא ביה קרינא מי  א"ל לא, או חוץ  שחוטי  משום
באותן  אלא חוץ  שחוטי  משום מיחייב  (דלא לה'" והביאום
רש"י ). – לקרבן השתא חזי  לא עובר והאי  לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â b63iÁ  ıeÁa ËÁL Ck Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙k ‰ÈÏÚ BiÁÏ È„k B˙eLa ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡  Le‡È ÈÙÏ Ï‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב  ב : נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי  משלם ומכר, טבח  ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי  האי  כי  בחוץ  עלה, ותני  וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ ) ושחט  והקדיש גנב  אם (כלומר,

הוא 65) הגנב , של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ , שחוטי  על כרת לחייבו משום
או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי  באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב  לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי  שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי  ה"ז, מזבח  איסורי  מהל' פ "ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב "ה פסול, הקרבן – והקריב  הגוזל או
ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק  כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני שהקדיש אף ֿעלֿפי  היאוש, אחר שחט  שאם משמע ,

ספר'). ב 'קרית וראה המוריה', ('הר חייב  – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
iÁ 67ÊÚ B‡ OÎ B‡ BL ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ‡Le ÌÈÙa d‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,iÁ  ıeÁa d‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈÊÏ Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È‰  ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ .67) שחוטי  על מלקות או ב .68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ "ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט  אחד רבינו,
מהאי דהא לי . נוח  אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח  ואל
היכל, של גגו למעוטי  אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט  אבל ולכתוב : להגיה שצריך לי  ונראה
פטור, זה הרי  כלל, לשחיטה ראוי  שאינו אע "פ  היכל
(כסף ֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח  ואל שנאמר

ה"ד:70) פ "ה למעלה וראה רומי . בדפוס  אינו המוקף , כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע  אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ  בשוחט  שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט  ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח  "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי  אם ההיכל,

מועד. אהל פתח  אל הביאו שהרי  בחוץ ,

.ÊËÔÈeËt  ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡  ËÁLÈ L‡ B‡ ,ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
iÁ ‰Ê È‰  '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck BzLÁÓa Ìc‰76‰Ê È‰  Ôa˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח , זבחים משנה,
אחרי פ ' וב 'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי "ב  בפי "ט  להלן וראה ה"א). (פ "ט 

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב  כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ "ג). פי "ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב 'סיפרא'

שם. יוםֿטוב ' וב 'תוספות משנה' במשנה:74)ב 'כסף  שם
והמעלה  חייב , - (בחוץ ) להדיוט  שהשוחט  בשחיטה, "חומר

ה"א. פי "ט  להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט 
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי "ב ), פי "ט  להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי  רבי  לדעת ורק  להדיוט , שוחט  לרבות בשחיטה
בני בלשון תורה "דיברה שסובר לפי  איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב  מ "דם קח :) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי  ידוע 

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי  שאינה בזבחים 76)אף ֿעלֿפי 
לאיש" יחשב  "דם הפסוק  מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן לאיש", השוחט  "אפילו –

המוריה'. ב 'הר וראה כדברי77)שם. - ב  קיא, זבחים
בלילה  בחוץ  "שחט  שם: וראה זעירי  חייב " - בחוץ  והעלה

א. ופה, ב . פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ
eËt  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ

ÏeÒt „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»
Lc˜na ‰ÏÈla ‰LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…

ÌÈÙa85eËt  ıeÁa ˜ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח  אל לבא ראוי  דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י , הנ"ל:80)בחוץ .79)למחר" זעירי  כדברי 
שם: וברש"י  חייב ", - בחוץ  והעלה בלילה בחוץ  "שחט 
ואליהם  ח ) יז, (שם כתיב  דהא חייב , נמי  "ובהעלאתו
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כזו, העלאה על אף  חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט , א. קז, בדף  שם ראה בחוץ , בלילה היתה שהשחיטה

הראב "ד. בהשגת וראה של 81)ב . תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ . ביום העלה אפילו והיינו זעירי , דברי  לפי  שמעון רבי 
בהמה  השוחט  כי  פד:) (שם אמר יוחנן שרבי  ואף ֿעלֿפי 
חייא  רבי  לו השיב  הרי  חייב , - בחוץ  והעלה בלילה בפנים

(כסף ֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי 
פסולי מהל' פ "ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט , (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ "ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני 
שרת. בכלי  דמן קיבול – הזבחים כל כי  ה"א, פ "ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי  קיבלה אמר, "רבא ב : קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי  והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי  המקבל ן

חייב . - בחוץ  והעלה בחוץ  חול בכלי  המקבל פטור, - בחוץ 
כיוצא  על חייבין בחוץ , עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי 
ואף ֿעלֿפי כתנאֿקמא. רבינו ופסק  בחוץ ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי  דברי  פירשו שם המסקנא שלפי 
למעלה) (ראה שזעירי  כיון – בחוץ  והעלה בחוץ  במלק 
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי  כן פירשו ורבא

(כסף ֿמשנה). להלכה

.ÁÈeËt  ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
eËt  e‰ÏÚ‰88iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;eËt  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
wÏ Èe‡ BÈ‡L „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL iÁ  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È‰Â ,‰Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט  על למחנה", מחוץ  ישחט  אשר "או ג) יז,
רבי לדעת קז. (זבחים המולק " על חייב  ואינו (בחוץ ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי  ולפי  במשנה. שם
רבינו  ופסק  שמעון, ורבי  תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק , רב 
הרי ובחוץ  בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ  נבילה כמעלה הוא הרי  נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י  שחט  כמו הוא שהרי  במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב  בחוץ , והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק . ולא שנשחט  משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ , העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ 
שם). (רש"י , בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל

שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה
אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ ' בחוץ 
ולפי ישמעאל, רבי  לפי  בחוץ , העוף  שחיטת לרבות ישחט "
יחשב ". "דם ב ) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי 
ח ) (שם, שנאמר ממה קיט :) (שם למדו העלאה, על והחיוב 
שחיטתו  על שמחויב  שכל פרשיות, לערב  תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י  העלאתו על גם חייב  בחוץ ,

ה'תשע"ט  שבט  כ"ו  שישי יום 

    1 
ראוי1) אם אלא חייב  שאינו בחוץ , המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏÚiL „Ú iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa˜ Èe˜ ÔÈ‡L .eËt  Ô‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á ÔiÂ :Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««ƒ∆«∆∆¡««ƒ∆…«ƒ¿≈«

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú  ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי . ר' כדעת קח . בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי  ר' בדברי  קח :3)עוד שם

אלמא  מזבח , נח  "ויבן שם: וברש"י  הונא. רב  בדברי  בגמרא
ומה  מזבח ", בלא העלאה אינה בחוץ , שהיא יחיד, במת
גדי את מנוח  "ויקח  יט ) יג, (שופטים מנוח  אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב . אינו - הדיוט  לשם המעלה אבל להקב "ה.
כיוון  אם אף  חייב  בשחיטה כי  טז, הלכה י "ח  פרק  למעלה

לעשות 5)להדיוט . יביאנו לא מועד אוהל פתח  "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.ÌÈM‡Ï Èe‡‰ c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡L ‰ÏBÚ ‰Ó  ÁÊ»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי6) דבר ולא המזבח , על לשריפה הראוי  דבר כלומר,
המזבח . על שלא לשריפה הראוי  דבר ולא לאכילה

המזבח .7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜Bf‰ :eÓ‡ Ô‡kÓ8ÈÈ‡ ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈeÓ‡ B‡10‰BÏ B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16iÁ  ıeÁa17:Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈiÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk  B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡ÈÈ ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי . בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי  הזורק , לרבות ד) יז, (ויקרא  ייחשב  דם
הזורק ". את לרבות ח ) (שם, זבח  או אומר עקיבא רבי 

שאר 9) איברי  לא אבל עולה, איברי  ודווקא קט . שם
לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין

בבר  או הקרבנות. עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא
ואימורי אשם אימורי  לרבות מנין עולה, אלא לי  אין זבח ,
תלמוד  קלים, קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  חטאת
ומנחת  והקטורת והלבונה הקומץ  לרבות מנין זבח . לומר
ושלושת  יין לוגין שלושת והמנסך משיח  כהן ומנחת כהנים
הבא  כל מועד, אוהל פתח  ואל לומר, תלמוד מים, לוגין
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בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל על 11)לפתח  שנקרבים
המזבח . בכל 12)גבי  הזהב  מזבח  על אותם שמקטירין

המזבח .13)יום. גבי  על כולה הסולת 14)שקריבה כי 
ונשרפת  נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד,

המזבח . גבי  על או 15)כולה יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים לוגין לוגין 16)שלושה שלושה כלומר,

משנה).17)מים. (כסף  הסוכות בחג אלא חייב  אינו במים
ימות  בשאר בין בחג "בין שכתב  ד, הלכה להלן וראה
ותוספות  וברש"י  קי : בזבחים וראה עיון. וצריך השנה",

שם.

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ ÈÈL ˜Bf‰ Ï‡ÌÈÓ„ ÈÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ ÈÈL Ìc‰ ÈÈL ˙˜ÈfL ;eËt  «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈkÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
eËt  ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

eÚM‰ ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ ÈÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«

ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ el‡ ÏkL ;eËt 23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי  הזהב  מזבח  על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח  של מערבי  יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ , שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי :) (שם נחמיה
קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי  חייב ,

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן
ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט :) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב , יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב  ואינו חייב  יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח .

.‰ÈtÓ iÁ  ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
Oa ÔÈ‡  ÔLÈÙ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈeÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈeÓ‡‰ ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Áf‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»
eËt  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈

ÏcÓe ea ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»
iÁ  ıeÁa dlk È˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי , קי .): (שם בגמרא
אמר  רב  וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב . ופסק  חוצץ ", אינו במינו חוץ .25)מין העלאת על
ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא

ההפרשה. קודם הסולת.27)אף  שאר עם ונתערב 
ברוב .28) בטל הקומץ  ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ cÒÓ‰Â ,35ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙Bp‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37 ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«

,‰„BÚ Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó  ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈiÁ ‰„BÚ Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„BÚ Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק  "והוא קיב : שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח ". תקריב  קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף  כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח ) (שם , שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי  בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי  כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב , הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק  המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ 

.Êd˙ÙO ÌB˜nÓ ıeÁ dÙOL ‰n„‡ ‰t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L Á‡ ıeÁa BÈ˜‰L ÁlzLn‰ ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt »∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡BÏ Èe‡ BÈ‡L Ïk …∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈiÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .iÁ  ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„BÚ‰42˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ÔÈÙO ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

 ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk  '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈiÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ  והיינו קיב . שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח . חוץ  הזבח  בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי  השם שינוי  שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט  והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ  לזמנו
בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח  המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח , עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .iÁ  ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…
ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ

w‰ „ B˙B‡ ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»
.eËt  ıeÁa B˙È‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי  קט : שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
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קצג                 
         

שהרי חייב , - בחוץ  בשלימותו, הקרב  הדבר והקריב  הקרב ,
הקומץ . עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון

נשרף . ספק .50)או הדבר בחוץ , נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰Bl‰ B‡52ÔÈeÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙ÙOp‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55eÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;eËt  ıeÁa Ô˙È‡L È˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .ÒÁ‰ ÏÚ iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È‰  e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב  הקומץ  מקצת שהתנדב 52)כי  וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני  לבונה קומץ 
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי  רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב  פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב ". ומנחת משיח  כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי . שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ 

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ ‰ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב  אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח ) על (=הקרבים עולין חיבורי  חייב  אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק  בן ראש המעלה רבא "בעי  שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח  כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט . שם
שם). (רש"י  כליל כולה שהרי  חייב ", בחוץ  האימורים

.‡È‡Â ‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰ÏÚ‰Â ÊÁÂ ‰ÏÚ‰60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL iÁ  ÌÈÈ‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜Ê61È‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

L‡ :Ó‡ È‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
ÒÁ ‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

eËt 62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח . שם במשנה
אלא  חייב  אינו אומר יוסי  ר' שמעון. ר' דברי  עלייה כל על
באבר  אלא נחלקו לא כי  קח :) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
על  חייב  הכל לדברי  - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,

ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
רבי לדברי  שתיים, חייב  ישמעאל ר' לדברי  והעלה זרק 
רבי לדברי  אפילו אמר אביי  אחת, אלא חייב  אינו עקיבא
שם  יד) יב , (דברים קרא פלגינהו להכי  שתיים, חייב  עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי  יוסי  כרבי 
פטור. (ר"י ) סבר ומר חייב  בחוץ  קח :) (שם יוחנן

.È‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈeËt  eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
L‡ LÈ‡ LÈ‡ :Ó‡pL ;ÔÈiÁ  ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆

.ÔÈiÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡  ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ

.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .iÁ  ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡ Blk È‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ iÁ  ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa wÏ67Ô˙Â ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈÈL Ô‰L ÈtÓ ,eËt  ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»

ıeÁa71.iÁ ‰Ê È‰  «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף 
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי  על אף 

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי  על אף  המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט 
שהרי דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב , - בחוץ  ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב  בפנים" "ונתן ונקט  בפנים, כך

בחוץ ". ונתן המזבח .66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי68)המתנות על ואף  מעכבים. ואינם

אמרו  הרי  - חייב , זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי  קיב .) (שם בגמרא
רבינו  ופסק  מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב  - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי  החיצון על "חייב  במשנה: שם
קיב .71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי  אמרו,
אבל  הכוס  באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי . מחבירו עושה האחד - השני  הכוס 

.„È‰Bl‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ È˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ È˜‰ B‡ , ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ È˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
iÁ  ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי .73)שמעכבים (שם קמא כתנא
מעכבים  שהם מכיוון כי  הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)

שניהם. שיקריב  עד חייב  אינו - זה את שם 74)זה
הראשון  הקריב  שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,

חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני  ערוך היה הפנים לחם
קומץ  בו שיש כלי  נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל
לבונה  קומצי  שני  נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי  לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני 

האש. על לבונה בזיכי  שני  שני76)שיקטירו כי  ואף 
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב 

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ , העלאת על להתחייב  כדי 
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קצד                
         

את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי  הסובר אליעזר כר' ולא
שניהם. שיקריב  עד חייב  אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם

בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰ÊÚÏ78;ÌÈÙa wÏ Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ È˜‰Ï zÓ È‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡BÏ»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי 
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב  אמר יוחנן רבי 
אלא  בחוץ , שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט . (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח  ראוי  שאינו לפי  פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח , יש אם אלא מקריבין אין שהרי 
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט " "מי  רבינו
אי שהרי  ולהקריב , לשחוט  הדרך: הוא שכן לפי  כן, כתב 

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב  אפשר

.ÊËÌÈÎ ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .iÁ  ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80È˜‰Ï ÔÈzÓ ÌÈÎp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa eÈ˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
eiL82ÔÚiÒÏ eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈

Ì‰Ï ˙BB‰Ï zÓe .ıeÁa È˜‰Ï eÈÏÚ Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
eÈ˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Cea Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח .79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי 
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי  שם 81)חייב , ברייתא

מצווין  ישראל בני  ב ), יז, (ויקרא ישראל בני  אל "דבר קטז:
חוץ ". שחוטי  על מצווין הגויים ואין חוץ  שחוטי  על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח : שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב 
כ) ח , (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי  א, הלכה

לה'". מזבח  נח  אחא 83)"ויבן בר יעקב  רב  "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי  רב  אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ  עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי ".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„


ƒ¿«»


ה'תשע"ט  שבט  כ"ז ש "ק יום 


  

˙BˆÓ ‰OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï ( .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈOk ÈL È˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙Ë˜ ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
Ô‰k È˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈzÁ ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ

ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈOk ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ÓÚ È˜‰Ï (È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Baw‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡ ÛÒeÓ (ÂË .˙ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚeL ‰ÚL LÈ‡Â LÈ‡ Ïk tÒÏ (ËÈ .˙ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.ÓÚ‰ ˙˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
ואימתי1) יום, בכל תמידים שני  הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈOk ÈL È˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈaÚ‰5ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח ). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י (ועיין א. הלכה פ "א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי  ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט . זמן אימתי  ב , הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני  הכבש ואת בבוקר

.B˙B‡ ÔÈËÁBL ˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ
ÁÊÓ Ïk Èt B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««

ÈL ˙Èa eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8eÈ˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌBia ˙BÚL Úa‡a ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח . (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח  כל פני 
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח  כל שיאיר
ראות  לפי  האור הגיע  העזרה, בקרקע  העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי  שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי  פסולה, השחיטה כן לפני  אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ "ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע  עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי  א משנה פ "ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי  היה וזה שעות", בארבע  שקרב  שחר
טליים. שני  להם והעלו זהב  של קופות שתי  להם משלשלים
מעלין  והיו זהב , של קופות שתי  להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב "ה האיר שעה באותה גדיים, שני  להם
אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני  ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ "ד ברכות (ירושלמי  שעות" בארבע 

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡ÈÂ Ïv‰CÈ‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»
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קצה                 
         

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Baw‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

eaˆ ÏL13È˜‰Ï eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆
ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz Á‡ Ôa˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈaÚ‰ ÔÈa16BcÏ ÁÒt ÔawÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡OÈ Ïk eÈ˜iL LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»

  

         
         



יש  כמה  עד  הוראה  לימוד  ישנו  התמיד , זמ מאיחור והנה 
יחיד , ואפילו  מישראל ואחד  אחד  כל של במצבו  להתחשב 
הקרבנות  מפני  שהוא   " הרמב כתב  האיחור בסיבת שהרי 
רוב שכ לציבור,  יחידי  והקדי ציבור, של או   יחידי של
כי , יחידי של  ה התמיד  נדחה   שבגלל הקרבנות
כמה  עד  בעצמ והגע  , קבועי  זמני יש  הציבור לקרבנות
את   דוחי שבשבילו  יחיד , יהודי  כל של מעלתו  גדלה 
כל  על לכפר שעניינו  , הערביי בי של התמיד  קרב
בני כלל כפרת תלויה  ובו  , היו במהל שנעשו  העוונות
בהבאת  לאחר עלול יחידי   שאד כיו אעפ"כ  ישראל,
יו כל התמיד  קרב את  דוחי אחת, שעה  במש קרבנו 
יאחר  לא  שהיחיד  להבטיח  כדי   שעתיי במש  ויו

קרבנו . את להקריב 
לבדו ", פסח  מקרב  חו" פסח  בקרב שיי זה  שאי ומה 
הוא  הפסח  של עניינו  שהרי   הענייני בפנימיות לבאר  יש 
מסדר  למעלה  התשובה  עבודת היינו  ודילוג, קפיצה 
כי יאחר" "שמא  החשש  אי כזה  שבמצב  ומוב והדרגה ,
חדא ". וברגעא  חדא  ב "שעתא  הוא  התשובה  עניי כללות
      

הצל 9) נוטה מזרח , בצד שהמש הצהרים, לפני  שהרי 
הצל  למערב , נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב .
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע  למזרח . נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח , לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח . בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי  ערב , צללי 
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב  שמשא דמתחיל
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י  וראה ומחצה".

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות
הערב ,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני  שם: בברכות

הערב ". עד והולך קרב  הערביים בין של תמיד שהרי 
ומחצה,12) בשמונה נשחט  "תמיד שם: בפסחים משנה

ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב  "אמר בגמרא: שם

ימות  בשאר הילכך וכו' ערב  צללי  משינטו דתמיד מצוותו
(וי אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא

ואמר  השלמים, חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט :) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי , לגבי14)תרתי  להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב  הערביים", בין של תמיד "אחר
של  תמיד "קודם שלגבי  להקריב ", "שאסור וכתב  דקדק 
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק , יוכל שלא לפי  לשחוט , גם אסור – שחר של

(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי  רבנן, "תנו נח : שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב  למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב  למה
המזרח  כל פני  משיאור לשחטו שמקדימים ב ) (הלכה

רוקח ). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי  עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח  "מערב  צ "ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב 
אלא  כן, אינו פסח  שבערב  אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי  ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח  את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע  ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט .). לפסחים ובצל"ח 

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰18ÌÈetk ÈqÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙tk ÔÈÈ˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈB‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט . נח : שם ובברייתא במשנה. נח . פסחים
הפסח  את ("תזבח  בערב  בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח 
לדבר  ו), יב , (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב ",
ד) כח , (במדבר הערבים בין אלא ערב  בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע . היולדת הזבה, הזב ,
הוא  עדיין שמשו, והעריב  וטבל מטומאתו שטהר אע "פ 
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי  טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות (פ "א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני 

ביום 20)הערביים. רק  כי  נט . שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב  כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה
של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאי ֿאפשר פסח  קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש
בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב  אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt ÈÚ«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ
‰ˆÁÓe ‰BÓLa ˜Â ‰ˆÁÓe ÚLa ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈
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קצו                
         

Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆
LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰  ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈

‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe ÚLa ˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈
˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח . בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה
ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב  "חל בגמרא: שם

שבת, דחי  דלא צלייתו נמי  דאיכא שבת, ערב  להיות
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈaÚ‰27Ïk ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ c Ïk ÔÈÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»

ÌBi‰28ÔÈeÓ‡‰Â ˙BÏBÚ ÈÈ‡ ÔÈÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ
˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈÈ‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ

eÏk‡˙ ‡lL ÔÈeÓ‡Â31‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»
˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó  ˙Baw‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆

.˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע "פ  שהמלים ונראה הפסק . סימן כאן אין רומי 
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע "פ  פירושם:
אחריו  לשחוט  יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח  לצלות שהות לתת  בכדי 

להלן). שהרי27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי 
בהקטרה, אלא אינו הפסוק  עיקר כל שהרי  יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי  עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט : לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי30)בפ "ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק  נשרפו לא כלומר,
מלפני32) המזבח  על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈÈ‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„Ïa ˙aL Úa ‡l‡ .35ÔÈÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz  „ÈÓz‰L .˙aL Ú ÏL „ÈÓz ÈÈ‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL ÈÏÁ .38ÔÈ˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ˜ ÔÈ‡ Ï‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ

BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ  BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙Á‡ ˙aLa41BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב  לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף  בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב  של התמיד איברי  כלומר,
שהרי השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב  נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב  בשבת נשחט  שבת של תמיד כלומר,

(37- שבת בערב  נקרב  שלא שבת ערב  של תמיד כלומר,
בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים

בשבת. נט :39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה
והמדובר 40) ישמעאל. כרבי  ולא עקיבא, כרבי  קיד: שבת

על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י . הלכה עירובין מהלכות בפ "ח  כמפורש הראיה, פי 

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי  שם:
הכיפורים, ביום אף  יכול ביוםֿטוב . שקרבים שבת חלבי 
הוא, מיעוטא "וי "ו רש"י  ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט :42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי 

ביוםֿטוב ". חול עולת ולא בשבת, חול

.ÁOÚ ‰Úa‡43ÔÈÈË˜Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
ÈÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ ÈÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ "א גם כתב  וכן נט : פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי  "ומקטירין ח : הלכה פסח  קרבן
קרבין  שבת חלבי  שהרי  בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב ,

ביוםֿטוב ". חול חלבי  מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈwÓ‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa‡a ‰˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈwÓ¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈwnL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e‡‰50‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע 
הבחירה  בית מהלכות (פ "ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י ). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי 
להקריב  "תשמרו ב ) כח , (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב , (שמות בפסח  ונאמר במועדו", לי 
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף  שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי  דבריו מסוף  שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום
ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

במקום  עניות אין (כי ) ויכולת עשירות להראות זהב , של
שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב  כן

כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי  שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ . (דף  בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י  להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי  רבינו: כתב  שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר
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קצז         
  

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰53‰OÚÓa e˙kL ‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓk Ïk‰Â . »«¿«ƒ¿«…¿«¬≈»»∆»«¿¿«¬≈
˙Baw‰54‰Ïh‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBk eÈ‰ ‡ÏÂ .55ewÁÈ ‡lL , «»¿»¿…»¿ƒ∆«»∆∆…¿«

ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÌB„Ï BL‡ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי  המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט  כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע  – הערביים בין תעשה השני 

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי  בפ "ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ "ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח ). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב  הונא "רב  לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי  דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי  גרס  רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסף ֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ '
קצב , עשין הסמ "ג (וכן שם המפרש וכתב  אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב "ד) ובפי ' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק  ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי  שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב ' וכן במשנה. שם תמיד המזבח . לדרום
לא  כי  לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ  שמא למערב , וראשו למזרח  כשזנבו העמידוהו

המזבח . אותו 59)לצד ושחט  יא) א, (ויקרא שנאמר לפי 
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני 

.‡È˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙ÈÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ  ÌÈaÚ‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62Èc . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ "ה למעלה וראה א. משנה פ "ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי  יד, הלכה הבחירה

ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע  עשרים
מפני הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב : ביומא (רז"ה המזבח  צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס  בספרי  אבל בתמיד,
תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט  שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט  הערביים בין של

אמר 62) מילי , הני  "מנא במשנה: דברי  על לא: תמיד בגמ '
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב 
ובתחפנחס  יח , ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי , נמי  תניא שם), תמיד בפיה"מ  רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי הערביים, בין תעשה השני  הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני  מה הא אמור. היום חובת
צפונית  קרן על נשחט  היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי  ממזרח  זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב ) המזרח  מן להרחיק  צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט  היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
וכותלי מערב  בצד חמה (שבערב  שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב  מן להרחיק  צריך לכך מאפילין, מערב 

השמש). נגד שיהיה
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שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט . מנחות
בערב . להקריב  יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף  שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח  בשנתחנך אלא נחלק  משנה 65)לא

שם. במנחות



     

ה'תשע"ט  שבט  כ"א ראשון  יום 

כא. עשה מצות
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" "ּומקּדׁשי  ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ

ּבּספרא יּכנסׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית להר   ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ

         
קּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

 "וחמר ֿ מּקל ּורקיקה ,  ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ
לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
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קצח        
  

ׁשאמר לפי ֿ זה וכל ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו ֿ ׁשּבתתי את לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ֿ ּׁשמירת מה ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה ֿ הּמקּדׁש מן "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תשע"ט  שבט  כ"ב שני יום 

סז. תעשה לא מצות כב. עשה מצות
לה. עשה מצות

פד. פג. תעשה לא מצות
― הכ"ב ֿ הּמצוה את לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

ֿ הּלילה ּכל ּבמׁש ֿ לילה ּבכל ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָֹּכדי

העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה  , ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

מֹועד" ספרי ּולׁשֹון .  אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את ּוׁשמרּתם ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה ׁשּיׁש  ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ לילה, ּכל ּתמיד ּבֹו ולסב ֿ הּמקּדׁש ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹׁשמירת

הּקדׁש" מׁשמרת את ּבמצוה"ּוׁשמרּתם ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹכ"ב
 ֿ לא מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשה;
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹתעׂשה,

מֹועד" ?תעׂשה ֿ ּבלא ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ― , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי עׂשּוי  למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ֿ ּכהן ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו

הּמׁשחה" ׁשמן ֿ ראׁשֹו על ֿ יּוצק אׁשר מאחיו  , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן    , ְְְְִִִֵַַָ

הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש  אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

לדרתיכם"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

וכּו'" .קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא . ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיביּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ט  שבט  כ"ג שלישי יום 

פב פה. תעשה לא מצות
יום שני ֿ שלישי כ "ב ֿ כ "ג שבט 

.
פו. תעשה לא מצות לד. עשה מצות

― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
  ּבמתּכנת:ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ

ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו
"ּובמתּכנּתּהלהתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ

ל תעׂשּו כם"לא  ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה אׁשר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

 ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהארֹון
ּבּכתף עלהם הּקדׁש ֿ עבדת "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
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קצט         
  

יּׂשאּו"  אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף . ְֱִִִֶֶֶַַַָָ
הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה היה לא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹללוּים,

הּמתחיל הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו   ְְְֲִִַַַַַֹ
     הרי לדֹורֹות אבל ;ְֲֲֵָ

ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, על חֹובה ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּמצוה
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנתּבאר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

הּׁשנּיה ּבּפעם ֿ הארֹון את להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּימים ּבדברי אמר    ֿ בני "וּיׂשאּו : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הלוּים צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון את ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹ
עליהם" ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה   ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

   הּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
  מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם "אּלה :ּכ ֿ אחר ֿ ה'ואמר לבית לבֹוא ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמׁשּפטם
הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל",
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל.  ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹצּוהּו
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף וגֹו' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
הארֹון    והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
מּמּנּו"  .לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

ה'תשע"ט  שבט  כ"ד רביעי יום 

כג. עשה מצות
לו. לב. עשה מצות עב. תעשה לא מצות

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר ואמירת והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ
מֹועד" אהל ֿ עבדת את הּוא הּלוי "ועבד אמרֹו:  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ספרי ּולׁשֹון .רצ אם אני "ׁשֹומע יעבד;: ― ה ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ֿ ּכרחֹו", על ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת ֿ היא מה נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות ּבכּמה       ּומּדֹות ְְְִִַָָ
   מערכים ב' ּבפרק ֿ ּכן ּגם ונתּבאר . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
הלוּים" ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו

  מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
לּכהנים, המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֻמּלהתעּסק
ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָֹוהּכהנים
ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמיחדֹות
מיחדת עבֹודה מהן ֿ מׁשּפחה לכל והלוּים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּכהנים
לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש.
אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ּתעבֹוד ׁשּלא ֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹיחד,
איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ּׁשּנצטותּה, ּבמה ֿ קבּוצה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּכל

ֿ מּׂשאֹו" ואל ֿ עבדתֹו על  ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש ֿ ּכלי אל א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהן

ֿ ימתּו" ולא יקרבּו לא ֿ הּמזּבח ואל  ּכ ֿ אחר ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ
ֿ הם ּגם ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻחזר

ֿ אּתם" הּלאוּגם אתכם ּכֹולל ֿ אּתם, ׁשּגם ּכלֹומר: , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּזה.
מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּכלי

ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם.  הּקדׁש ֿ ּכלי "אל : ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
― ימתּו" "ולא אזהרה: ― יקרבּו" לא ֿ הּמזּבח ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻואל
עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻענׁש.

ה עבֹודת על ּכהנים ּתלמּודהּכהנים; ― מּנין? לוּים ְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַֹֹ
לחברּתּה מעבֹודה ֿ הם ּגם לֹומר:   ְֲֲֵֵֶַַַָָ

         
 ּבּקׁש ּוכבר ֿ אּתם. ּגם לֹומר: ּתלמּוד ― ְְִִִֵֶַַַַַָמּנין?

אמר ֿ גדּגדה, ּבן יֹוחנן רּבי את לסּיע חנניה ּבן יהֹוׁשע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻרּבי
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !לאחֹורי חזֹור ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו:
ל נתּבאר הּנה ֿ המׁשֹוררים. מן ואּתה ֿ הּׁשֹוערים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמן
לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ֿ לוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכל
לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ―ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלוּים,
יקרבּו" לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש ֿ ּכלי אל א" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּובּמכלּתא:
― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם ְְְִִִַַַַָָָיכֹול
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים ֿ ידי על הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַֹֹהּכהנים,
ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: וׁשם ֿ אּתם", ּגם ֿ הם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"ּגם
ֿ תעׂשה". ּבלא אּלא לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמיתה,

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה קֹודמת  לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ֿ זה ּכל להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"ל ֿ יהיה קדׁש מקריב הּוא אלהי ֿ לחם את ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

  הּפרּוׁש ּובא .  ֿ "לכל "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה ולּטֹול : ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" יהיּו "קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
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ר        
  

אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות וׁשּבתּובכֹורֹותּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות עֹובדים     ְְְִִָ

הּכל יד ּתהיה ולא ֿ ׁשבּוע, ּבכל מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,

ֿ הּימים ּבדברי נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא ֿ מי וכל ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
 .מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבסּכה והּכתּובונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלוי ֿ יבא "וכי אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ֿ אּות ּבכל ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ספרי ּולׁשֹון .  אּות ֿ ּבכל "ּובא : ְְְִֵַַָָ
― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו

ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל אחדּבׁשעה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים    ֲִֵֶֶֶַַָָֹ
לבד לֹומר: ּתלמּוד ?.האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ

ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ֿ ּמכרּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמה
ֿ ׁשבּוע ּכל העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי   ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

 סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
.

ה'תשע"ט  שבט  כ"ה חמישי יום 

פח. תעשה לא מצות לג. עשה מצות
קסד. קסג. עג. פז.

― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
יעבדּו ּכ ֿ ואחר ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
לאהרן ֿ קדׁש בגדי "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי  ּתקריב ֿ ּבניו "ואת ; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם  ,:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים ׁשמנה      ְְִָָֹ
 הדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

  ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד ֿ ּפעם וכל .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ֿ הּבגדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמן
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לאסנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

וג אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ֹו'ּבא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּכהּנה" להם והיתה ּבפרּוׁשֹו ּובא , : ְְְְֵֶָָָָָֻ

ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

לקּמן  ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
ּבספרא  ּפרׁשה" ― ֿ החׁשן" את עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ֿ יֹום ּבכל הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

      הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי מׁשּמׁש    . ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא עׂשה, אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
ֿ מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר:  . ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות ֿ האבנים מן וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ֿ מׁשה, את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה'
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּוריםמּזבחים ּבמּסכת ּובמקֹומֹות וסּכה ְְְְִִִִִֶֶַָָֻ
.

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל

   ּכפי" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֶַָ
יּקרע" לא ֿ ּלֹו יהיה תחרא  והּקֹורעֹו , ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַַַָָָּבּמסּפרים

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן ֿ יּזח "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" מעל ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והאמּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ֿ ּכן, ּגם אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

ֿ יּזח מ"ּלא מהכא ואזהרּתיּה ֿ החׁשן? את מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' ֿ ּתׁשּת אל וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל ֿ ּבני את ּולהֹורת וגֹו' מֹועד ֿ אהל אל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

  הּתלמּוד ּולׁשֹון . רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
:והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ֿ ההיכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

,ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ֿ מי וכל מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא
ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו יין יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ
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רי         
  

מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ֿ ּתׁשּת", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאל
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ֿ המׁשּכרין ּכל ׁשאר ועל וׁשםּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". ֿ אהל אל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש מּלהּכנס , ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

 ֿ את ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכדר
ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשערם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא הּתרגּום: אמר ,  ְְְִֵֵֶַַַַַָָ
יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא "ּופרע ואמר: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבאר

פרּוע" יהיה "וראׁשֹו ּבּמצרע:  אמרּו ְְְְִֶַַָָָֹֹ
"ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". "יגּדל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבספרא:
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ֿ ּתפרעּו" ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאל

יפרע" לא ֿ ראׁשֹו "את ואמר: ּגדֹול  וכפל . ְְְִֶַַָָָָֹֹ
ּולאיתמר לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
אבל ּבלבד, הּמת מחמת ׁשהּוא ֿ ּתפרעּו", אל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ראׁשיכם
ּבאר לפיכ מּתר; יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻאם
נאה. ׁשּיהא ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכהן
ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוהעֹובר

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע   ְְְִִֵֶַַָֹ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, ּפרּועי  אם אבל ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

זה הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ְְְִַָָָֹּבאזהרה,

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
"ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּלהּכנס

ו ֿ תפרמּו תמתּו"לא "ּבגדיכםלא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו אל ― ֿ תפרמּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלא

יפרם" לא "ּובגדיו ּגדֹול: ּבכהן  ׁשּכהן ודע . ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹֹ
ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּגדֹול
הּזה. ֿ הּלאו את ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ׁשּמת מת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּובספרא יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְְִִִָָָָֹֹֹֹ
מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ―ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מּלמּטן ּפֹורם ּגדֹול ּכהן ּכיצד?    ְִֵֵֵַַָָֹ
― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד ֿ מי וכל מלמעלן". ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוההדיֹוט
ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּגם
ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד.
אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹוכהן
הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, נכנס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא

ֶָּבזה.

ה'תשע"ט  שבט  כ"ו  שישי יום 

קסה. סח. תעשה לא מצות
עח. עז. תעשה לא מצות לא. עשה מצות

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל לּמקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּלהּכנס
ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלפני

ֿ הּקדׁש" אל  ,ּגבּולֹות חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַָֹ
אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻוהּוא:
ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביֹום

ל מּלהּכנס ּבזמןמזהר זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל היכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
יּכנס לא ֿ ּכהן ׁשּכל הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה.
ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. "עת ֿ ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְְִֵַַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― ֿ הּקדׁש" "אל הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
 ֿ ּכל על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ֿ ימֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכל
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על אׁשר הּכּפרת ֿ ּפני ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אל
ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ֿ ּפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאל

מנחֹות ההיכלּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש מן ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח  לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ספרא ּולׁשֹון .  "מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי העבֹודה. ּבׁשעת  אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
 ֿ ׁשּבכל ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹויצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן אמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

יצא ׁשּלא   :ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוטּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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רב        
  

הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא הּקֹודם .יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א  "יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
איןאונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה ֿ הּלאו את למנֹות ראּוי    ְִֶֶַַָָ
        

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
אּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,

ּכלֹומרתצאּו; הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה ׁשהבין הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע ּכל  ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו העזרה,   ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
 ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. ּבפרּוׁש  : ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― ֿ הּמחנה מן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה מּקרה  רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו ּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
 ּפסחים לּמחנה"ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו ֿ יׂשראל לא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?

ּובספרי  ― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ
עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹותלכל ּכמֹוהּו אׁשר , ְְֲִֶַַָָָ

ּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
 ֿ את יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹותמחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― ענׁש  ; ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני את  ― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
 ֿ את יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: אמרֹו   ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא מּטמאתם  מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים ׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא ירחץ  ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
  ― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.ּוכרתֹותּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
הר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבית,   , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא  ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידימתקיף אידי ואימא רבינא: ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
   ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
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רג         
  

ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.
מצותספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ט  שבט  כ"ז ש "ק יום 

עו. עה. תעשה לא מצות
ע. סט. תעשה לא מצות כד. עשה מצות

עא.
― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא
קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל בני   ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁשּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

יחּללהּו" ,ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
       ֿ אף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ֿ ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעל
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על יתעּלה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאמרּו

אלהיהם" ׁשם לטמאיחּללּו ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ―ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ויליף  חּלּול חּלּול   ְִִִָ
  .מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלרחץ
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹאֹו

ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם ואת  . ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹומים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות . ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת אל  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
טהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,     ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

  לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום בֹוּבעל יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲֲִִֶֶַַַָ

יקרב" לא מּום הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל מּלעבֹוד   ְֲִֵֶַַַָ

   :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .ּומּומין ְְְִִִֶֶ
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(Á)   בכם לשקר  חכמתכם הנה

נקלה: על  לרפאותכ '   :נביאכם
(Ë)  בדברי הנה הבושת ומה כמותכם

להם: מה וחכמת מאסו  וירפאו :(È‡)ה' כמו 
(È):להם תבוא וכלימה בושת  

 לב לתת הרעים במעשיהם מתביישים אינם
(È‚)לשוב:  כל אסף אסוף כמו  כלייה ל '

האדמה פני א)מעל  :(צפניה    יותר לא
דבר :  כמו בלעז  פליישטי"ש כמוש ל '

מתאנה לד)וכנובלת עליה(ישעיה נובלת א)כאלה :(שם
   להם נתתי כי על  להם תהיה זאת כל 

עליהם: ועברו  (È„)חוקים  נשב שם, ונדום
ואבלים: דומים שם  כרישי ביש דלווט  כס

שבשיניו : ארס הוא פתנים ראש חיון 

 
(Á).'ÂÎÂ ˙Â˙Â:התורה את אנו יודעים הנה ‡ÔÎ.ר "ל באמת

ולחנם  התורה ספר לכתוב  הקולמוס  את העושה עשה לחנם 
מקיימים  ואינכם הואיל  התורה את שכתבו הסופרים  היו 

ÌÈÓÎÁ.(Ë)אותה: Â˘ÈÂ‰ לחכמים עצמם המחזיקים  הם
נפשם  יצילו ולא ברעה  וילכדו יחתו  בעת יבושו הלא

Ì‰Ï.בחכמתם: ‰Ó ˙ÓÎÁÂ הלא שבידם  החכמה היא מה ר"ל
א"כ  בחכמה נפשם להציל יוכלו לא ואף  מאסו  התורה בחכמת 

יתפארו : אחר:ÌÈÁ‡Ï.(È)במה מיÌÈ˘ÂÈÏ.לעם כל
לרשת : Úˆ.שירצו ÚˆÂ ‰ÏÎ: הון גוזלים ÈÓ‡.כולם 

השקר: הבעל :Ô‰Î.נביא  את ÂÙÈÂ.(È‡)כהן מרפאים הם 
מלבם  מוציאים  הם ר "ל  לבוא העתידה  ורעתם עמי  בת שבר 

הבאה : הרעה Ï˜‰.דאגת ÏÚלאמר ומבוזה נקלה אמירה  עם 
אבל  שברם  מרפאים המה ובזה  הרעה תבוא  ולא תהיה שלום

מכחשים: והמה שלום יהיה תועבה ‰Â˘ÈÂ.(È)לא דבר  עשו  כאשר  נכלמים להיות  והכהנים להנביאים  להם היה עכ"פ ר "ל
במקרה: תועבה דבר  לידם  בא אם יכלמו אשר החשובים ÂÎÂ'.כדרך  ˘Â Ì‚:בעבורה יבושו  לא וגם התועבה עשו  ÌÏÎ‰Âר "ל

.'ÂÎÂ: במ "ש הדבר וכפל  כלימה היא מה יודעים  ÂÏÙÈ.אינם ÔÎÏע"י הנופלים כל יפלו בעת יפלו ההם והכהנים הנביאים
Ì˙„Â˜Ù.האויבים : ˙Ú: המה גם יכשלו אז  החורבן  בזמן  והוא מהם להפרע עוונם  עליהם שאזכור  ‡ÌÙÈÒ.(È‚)בעת ÛÒ‡

העולם: מן  אותם ÔÙ‚.אכלה ÌÈÚ ÔÈ‡: דבר יותר  לא ר"ל ענבים  ישאר לא  הגפן תאנה:‡˙‰.באילני ÏÚ‰Â‰באילני 
.Ï:מה שארית ישאר  לא ור "ל יכמשו העלים ÌÂÚÈ.גם Ì‰Ï Ô˙‡Â:העולם מן אותם יעברו  אשר  אויבים להם  אזמין
(„È).'ÂÎÂ ‰Ó ÏÚ:הבא האויב  ביד  נמסרים להיות בשדות יושבים אנחנו מה על  השדות יושבי  יאמרו  האויב  Ó„Â‰כשיבוא
.Ì˘:המקום גזרת  נגד עצה ואין אותנו הכרית ה' כי ואבודים נכרתים נהיה המבצר בערי  שגם הדבר  קרוב  אבל  Â˜˘ÈÂ.כאומר 

הוא: ובגמול לה ' חטאנו באמת כי  חנם  על ולא  פורעניות לנו  הכין  המקום ר "ל מר  מעשב  הנסחטים מים אותנו  השקה הוא
(ÂË).ÌÂÏ˘Ï ‰Â˜:השלום יבוא לא כי טוב  יהיה ולא לשלום יקוו  ÙÓ‰.הם ˙ÚÏ:ורעד בעתה  בא  והנה מרפא לעת יקוו

 
(Á).‰ÎÈ‡:איך חנם:˜˘Ï.כמו עט ËÚ.על כמו קולמוס 

מהיר  מה)סופר  בושה:‰Â˘ÈÂ.(Ë):(תהלים ענין Â˙Á.מל'
ופחד: Úˆ.(È)שבר  ÚˆÂ: הון מל'ÂÙÈÂ.(È‡)גוזל

ÈÓÚ.רפואה: ˙: עמי עם:ÏÚ.עדת כמו  מלשון Ï˜‰.הוא
ובזיון: וגנאי :˙ÚÂ‰.(È)קלון  איסור מלשון ÌÏÎ‰Â.דבר 

זכרון :Ì˙„Â˜Ù.כלימה: ‡ÌÙÈÒ.(È‚)ענין ÛÒ‡ כליה ענין 
ובהמה אדם אסף  א)כמו ועלהו Ï.:(צפניה כמו כמישה ענין

יבול א)לא העולם:ÌÂÚÈ.:(תהלים מן העברה ענין
(„È).ÂÓ„‰ ,‰Ó„Âבעונה תדמו  אל  כמו  כריתה (לקמן ענין 

ולענה‡˘.:לא) ראש  פורה שורש  וכן  מר עשב  (דברים שם

בה "א:ÙÓ‰.(ÂË):כט) היא ועם  רפואה  מל'Ú˙‰.מל '
וחרדה: בעתה
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(‡) 'כדא יח )יאפיל  א  והשמים (מלכים
בעבים: התקדרו   עד שהגביהם לאחר 

מעט  מעט  ולא אחת בבת לארץ השליכם לשמים
עמיקתא: לבירא רמא מאיגרא  שרפרף .

המקדש: בית וזה ()מרגלותיו   יעקב בתי
נוה: לשון  :לארץ השפילם 

קרויים שהיו  ישראל  יט )אלו  ממלכת (שמות
מעלה כהנים: של  שרים אלו  יש אגדה מדרש

כל  והחליף המים על  מינה האור  על  הממונה שהחליפם
המפורש  שם בעלי ישראל  ברשעי שהיו  לפי הממונים
מאש  להצילם מעלה שרי את שישביעו  הם ובוטחים
בשמו  האש שר  את משביע כשהיה ועכשו  ומחרב וממים

כולם: וכן  בידי זו  ממשלה אין  משיב (‚)והוא
  מלהלחם ימינו  אחור  כמשיב עצמו  השיב
בניו : („)בעד   שהם קשת דרך  שכך  לפי

נכתב  לכך  כופפם כשהוא עליהם רגלו  לשום חזקים
דריכה: בלשון    שפך המלה, חיבור  כך 

אצל  אלא אש של  שפיכה מצינו  לא כי כאש שהיא חמתו 
כדכתיב עט )חמה הגוים:(תהלים על  חמתך  שפוך 

(‰)  :יהודה בכנסת הרבה 
ויללה: הרבה צער  לשון  שהוא קטן  קמץ יו 'ד  נקוד 

שהוא  חירק נקוד  מאד  ויעצמו  העם וירב אחרים את
בה"א  שלה שפעל  תיב' כל  וכן  עצמו  את הוא רבה לשון 
ממנה  מחסר  כשהוא לשמש דרכה כן  בכה זכה פנה כגון 

כגון  חירק נקוד  עצמו  על  מדבר  כשהוא ז )ה"א (שמות

כגון  קמץ נקוד  אחרים על  מדבר  וכשהוא פרעה ויפן 
טו ) זנב(שופטים אל  זנב כה)ויפן  ב  יהודה (מלכים ויגל 
אדמתו  יח )מעל  אשורה:(שם ישראל  את בבל  מלך  ויגל 

(Â) וכן כריתה טו )לשון  כגפן (איוב  יחמוס
יג) עקביך :(ירמיה הגינה:נחמסו  ירקות שגוזזין  כמו 

 בחורבן בניו  על  חמתו  ששיכך  כתיב, שכו  מעונתו ,
קינות: במדרש נדרש ביתו ,  קדשי בית

שנאמר  לבניו  נועד  היה ששם כה)הקדשים (שמות

שם: לך  ונועדתי  כהן ושריהו  המלך  צדקיהו 
וכן (Ê)גדול : פט )ביטל  עבדך :(תהלים  ברית נארת

  כן רם, בקול  בתוכו  ומשוררים שמחים שהיו 
שמחה: קול  בחרבנו  האויבים (Á)נתנו  

 שנאמר כך  דעתו  על  שעלתה רבים ימים זה
לב ) הזאת (ירמיה העיר  לי היתה חמתי ועל  אפי על  כי

פני: מעל  להסירה : עונינו על  ליפרע משפט  של 
:מהשחית  חומה שורא ובר  שורא

גבוהה: חומה שכנגד  (Ë)נמוכה  
שנאמר  לארון  כבוד  שחלקו  לפי אגדה כד)מדרש (תהלים

בריה  בהם שלטה לא לפיכך  ראשיכם, שערים שאו 
לא  לפיכך  היו  דוד  ידי מעשי אמרו  ורבותינו  בארץ וטבעו 

אויבים: בהם שלטו  :הוראה מורה בהם אין 
(È)   נבוכדנצר אגדה ומדרש כמשמעו 

בא  שבועתו  על  ועבר  צדקיהו  בו  כשמרד  לארץ הושיבם
סנהדרין  בשביל  ושלח  אנטוכיא של  בדפנה לו  וישב
אותם  והשיב צורה של  אנשים אותם וראה לקראתו  ובאו 
פרשה  תורתכם לי סדרו  להם ואמר  זהב של  בקתדראות
אמר  נדרים לפרשת שהגיעו  כיון  לי ותרגמוה ופרשה
ילך  לו  אמרו  לחזור  הוא יכול  לחזור  רוצה הוא אם להם
התרתם  אתם כן  אם להם אמר  לו  ויתיר  חכם אצל 
לארץ  והושיבם ושמטום צוה שבועתו , את לצדקיהו 

וגרדום: הסוסים בזנבות ראשם שערות וקשרו 



רה     
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(Á)   בכם לשקר  חכמתכם הנה

נקלה: על  לרפאותכ '   :נביאכם
(Ë)  בדברי הנה הבושת ומה כמותכם

להם: מה וחכמת מאסו  וירפאו :(È‡)ה' כמו 
(È):להם תבוא וכלימה בושת  

 לב לתת הרעים במעשיהם מתביישים אינם
(È‚)לשוב:  כל אסף אסוף כמו  כלייה ל '

האדמה פני א)מעל  :(צפניה    יותר לא
דבר :  כמו בלעז  פליישטי"ש כמוש ל '

מתאנה לד)וכנובלת עליה(ישעיה נובלת א)כאלה :(שם
   להם נתתי כי על  להם תהיה זאת כל 

עליהם: ועברו  (È„)חוקים  נשב שם, ונדום
ואבלים: דומים שם  כרישי ביש דלווט  כס

שבשיניו : ארס הוא פתנים ראש חיון 

 
(Á).'ÂÎÂ ˙Â˙Â:התורה את אנו יודעים הנה ‡ÔÎ.ר "ל באמת

ולחנם  התורה ספר לכתוב  הקולמוס  את העושה עשה לחנם 
מקיימים  ואינכם הואיל  התורה את שכתבו הסופרים  היו 

ÌÈÓÎÁ.(Ë)אותה: Â˘ÈÂ‰ לחכמים עצמם המחזיקים  הם
נפשם  יצילו ולא ברעה  וילכדו יחתו  בעת יבושו הלא

Ì‰Ï.בחכמתם: ‰Ó ˙ÓÎÁÂ הלא שבידם  החכמה היא מה ר"ל
א"כ  בחכמה נפשם להציל יוכלו לא ואף  מאסו  התורה בחכמת 

יתפארו : אחר:ÌÈÁ‡Ï.(È)במה מיÌÈ˘ÂÈÏ.לעם כל
לרשת : Úˆ.שירצו ÚˆÂ ‰ÏÎ: הון גוזלים ÈÓ‡.כולם 

השקר: הבעל :Ô‰Î.נביא  את ÂÙÈÂ.(È‡)כהן מרפאים הם 
מלבם  מוציאים  הם ר "ל  לבוא העתידה  ורעתם עמי  בת שבר 

הבאה : הרעה Ï˜‰.דאגת ÏÚלאמר ומבוזה נקלה אמירה  עם 
אבל  שברם  מרפאים המה ובזה  הרעה תבוא  ולא תהיה שלום

מכחשים: והמה שלום יהיה תועבה ‰Â˘ÈÂ.(È)לא דבר  עשו  כאשר  נכלמים להיות  והכהנים להנביאים  להם היה עכ"פ ר "ל
במקרה: תועבה דבר  לידם  בא אם יכלמו אשר החשובים ÂÎÂ'.כדרך  ˘Â Ì‚:בעבורה יבושו  לא וגם התועבה עשו  ÌÏÎ‰Âר "ל

.'ÂÎÂ: במ "ש הדבר וכפל  כלימה היא מה יודעים  ÂÏÙÈ.אינם ÔÎÏע"י הנופלים כל יפלו בעת יפלו ההם והכהנים הנביאים
Ì˙„Â˜Ù.האויבים : ˙Ú: המה גם יכשלו אז  החורבן  בזמן  והוא מהם להפרע עוונם  עליהם שאזכור  ‡ÌÙÈÒ.(È‚)בעת ÛÒ‡

העולם: מן  אותם ÔÙ‚.אכלה ÌÈÚ ÔÈ‡: דבר יותר  לא ר"ל ענבים  ישאר לא  הגפן תאנה:‡˙‰.באילני ÏÚ‰Â‰באילני 
.Ï:מה שארית ישאר  לא ור "ל יכמשו העלים ÌÂÚÈ.גם Ì‰Ï Ô˙‡Â:העולם מן אותם יעברו  אשר  אויבים להם  אזמין
(„È).'ÂÎÂ ‰Ó ÏÚ:הבא האויב  ביד  נמסרים להיות בשדות יושבים אנחנו מה על  השדות יושבי  יאמרו  האויב  Ó„Â‰כשיבוא
.Ì˘:המקום גזרת  נגד עצה ואין אותנו הכרית ה' כי ואבודים נכרתים נהיה המבצר בערי  שגם הדבר  קרוב  אבל  Â˜˘ÈÂ.כאומר 

הוא: ובגמול לה ' חטאנו באמת כי  חנם  על ולא  פורעניות לנו  הכין  המקום ר "ל מר  מעשב  הנסחטים מים אותנו  השקה הוא
(ÂË).ÌÂÏ˘Ï ‰Â˜:השלום יבוא לא כי טוב  יהיה ולא לשלום יקוו  ÙÓ‰.הם ˙ÚÏ:ורעד בעתה  בא  והנה מרפא לעת יקוו

 
(Á).‰ÎÈ‡:איך חנם:˜˘Ï.כמו עט ËÚ.על כמו קולמוס 

מהיר  מה)סופר  בושה:‰Â˘ÈÂ.(Ë):(תהלים ענין Â˙Á.מל'
ופחד: Úˆ.(È)שבר  ÚˆÂ: הון מל'ÂÙÈÂ.(È‡)גוזל

ÈÓÚ.רפואה: ˙: עמי עם:ÏÚ.עדת כמו  מלשון Ï˜‰.הוא
ובזיון: וגנאי :˙ÚÂ‰.(È)קלון  איסור מלשון ÌÏÎ‰Â.דבר 

זכרון :Ì˙„Â˜Ù.כלימה: ‡ÌÙÈÒ.(È‚)ענין ÛÒ‡ כליה ענין 
ובהמה אדם אסף  א)כמו ועלהו Ï.:(צפניה כמו כמישה ענין

יבול א)לא העולם:ÌÂÚÈ.:(תהלים מן העברה ענין
(„È).ÂÓ„‰ ,‰Ó„Âבעונה תדמו  אל  כמו  כריתה (לקמן ענין 

ולענה‡˘.:לא) ראש  פורה שורש  וכן  מר עשב  (דברים שם

בה "א:ÙÓ‰.(ÂË):כט) היא ועם  רפואה  מל'Ú˙‰.מל '
וחרדה: בעתה
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(‡) 'כדא יח )יאפיל  א  והשמים (מלכים
בעבים: התקדרו   עד שהגביהם לאחר 

מעט  מעט  ולא אחת בבת לארץ השליכם לשמים
עמיקתא: לבירא רמא מאיגרא  שרפרף .

המקדש: בית וזה ()מרגלותיו   יעקב בתי
נוה: לשון  :לארץ השפילם 

קרויים שהיו  ישראל  יט )אלו  ממלכת (שמות
מעלה כהנים: של  שרים אלו  יש אגדה מדרש

כל  והחליף המים על  מינה האור  על  הממונה שהחליפם
המפורש  שם בעלי ישראל  ברשעי שהיו  לפי הממונים
מאש  להצילם מעלה שרי את שישביעו  הם ובוטחים
בשמו  האש שר  את משביע כשהיה ועכשו  ומחרב וממים

כולם: וכן  בידי זו  ממשלה אין  משיב (‚)והוא
  מלהלחם ימינו  אחור  כמשיב עצמו  השיב
בניו : („)בעד   שהם קשת דרך  שכך  לפי

נכתב  לכך  כופפם כשהוא עליהם רגלו  לשום חזקים
דריכה: בלשון    שפך המלה, חיבור  כך 

אצל  אלא אש של  שפיכה מצינו  לא כי כאש שהיא חמתו 
כדכתיב עט )חמה הגוים:(תהלים על  חמתך  שפוך 

(‰)  :יהודה בכנסת הרבה 
ויללה: הרבה צער  לשון  שהוא קטן  קמץ יו 'ד  נקוד 

שהוא  חירק נקוד  מאד  ויעצמו  העם וירב אחרים את
בה"א  שלה שפעל  תיב' כל  וכן  עצמו  את הוא רבה לשון 
ממנה  מחסר  כשהוא לשמש דרכה כן  בכה זכה פנה כגון 

כגון  חירק נקוד  עצמו  על  מדבר  כשהוא ז )ה"א (שמות

כגון  קמץ נקוד  אחרים על  מדבר  וכשהוא פרעה ויפן 
טו ) זנב(שופטים אל  זנב כה)ויפן  ב  יהודה (מלכים ויגל 
אדמתו  יח )מעל  אשורה:(שם ישראל  את בבל  מלך  ויגל 

(Â) וכן כריתה טו )לשון  כגפן (איוב  יחמוס
יג) עקביך :(ירמיה הגינה:נחמסו  ירקות שגוזזין  כמו 

 בחורבן בניו  על  חמתו  ששיכך  כתיב, שכו  מעונתו ,
קינות: במדרש נדרש ביתו ,  קדשי בית

שנאמר  לבניו  נועד  היה ששם כה)הקדשים (שמות

שם: לך  ונועדתי  כהן ושריהו  המלך  צדקיהו 
וכן (Ê)גדול : פט )ביטל  עבדך :(תהלים  ברית נארת

  כן רם, בקול  בתוכו  ומשוררים שמחים שהיו 
שמחה: קול  בחרבנו  האויבים (Á)נתנו  

 שנאמר כך  דעתו  על  שעלתה רבים ימים זה
לב ) הזאת (ירמיה העיר  לי היתה חמתי ועל  אפי על  כי

פני: מעל  להסירה : עונינו על  ליפרע משפט  של 
:מהשחית  חומה שורא ובר  שורא

גבוהה: חומה שכנגד  (Ë)נמוכה  
שנאמר  לארון  כבוד  שחלקו  לפי אגדה כד)מדרש (תהלים

בריה  בהם שלטה לא לפיכך  ראשיכם, שערים שאו 
לא  לפיכך  היו  דוד  ידי מעשי אמרו  ורבותינו  בארץ וטבעו 

אויבים: בהם שלטו  :הוראה מורה בהם אין 
(È)   נבוכדנצר אגדה ומדרש כמשמעו 

בא  שבועתו  על  ועבר  צדקיהו  בו  כשמרד  לארץ הושיבם
סנהדרין  בשביל  ושלח  אנטוכיא של  בדפנה לו  וישב
אותם  והשיב צורה של  אנשים אותם וראה לקראתו  ובאו 
פרשה  תורתכם לי סדרו  להם ואמר  זהב של  בקתדראות
אמר  נדרים לפרשת שהגיעו  כיון  לי ותרגמוה ופרשה
ילך  לו  אמרו  לחזור  הוא יכול  לחזור  רוצה הוא אם להם
התרתם  אתם כן  אם להם אמר  לו  ויתיר  חכם אצל 
לארץ  והושיבם ושמטום צוה שבועתו , את לצדקיהו 

וגרדום: הסוסים בזנבות ראשם שערות וקשרו 
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‡äøtä úà ìàBMä,dnò äéìòa ìàLå,dnò äéìòa øëN Bà,ïøëN Bà íéìòaä úà ìàL,ìàL Ck øçàìe ©¥¤©¨¨§¨©§¨¤¨¦¨¨©§¨¤¨¦¨¨©¤©§¨¦§¨¨§©©¨¨©

äúîå äøtä úà–øeèt,øîàpL(ãé ,áë úåîù):íà"-"ílLé àG Bnò åéìòa.äøtä úà ìàL ìáà,çàåCk ø ¤©¨¨¨¥¨¨¤¤¡©¦§¨¨¦§©¥£¨¨©¤©¨¨§©©¨
íéìòaä úà ìàL,ïøëN Bà,äúîå–áiç,øîàpL(âé ,íù íù):ïéà åéìòa"-"ílLé ílL Bnò. ¨©¤©§¨¦§¨¨¨¥¨©¨¤¤¡©§¨¨¥¦©¥§©¥

·äøtä úà ìàBMä;íBiä éöç døëNe íBiä éöç dìàL,øçîì døëNe íBiä dìàL,úçà ìàLå úçà øëN, ©¥¤©¨¨§¨¨£¦©§¨¨£¦©§¨¨©§¨¨§¨¨¨©©©§¨©©©
äúîå;øîBà ìéàLnä:äúî äìeàL,äúî äìeàL äúéäL íBéa,äúî äìeàL äúéäL äòLa;øîBà äläå: ¨¥¨©©§¦¥§¨¥¨§¤¨§¨§¨¥¨§¨¨¤¨§¨§¨¥¨§©¨¥

òãBé éðéà–áiç.øîBà øëBOä:äúî äøeëN,äúî äøeëN äúéäL íBéa,äúî äøeëN äúéäL äòLa;äläå ¥¦¥©©¨©¥¥§¨¥¨§¤¨§¨§¨¥¨§¨¨¤¨§¨§¨¥¨§©¨

g`̀̀̀.dnr dlra l`ye dxtd z` l`eydäëàìî äúåàá ïéá ,íéøåëù åà åìöà íéìåàù åéäù ïéá ,åúëàìî úåùòì ìàåùä ìöà äøô ìù íéìòá åéä íà
:øåèô äúî íà ,úøçà äëàìî úåùòì ïéá äøô ìù.mlyi `l enr eilra m` xn`pyåà ìåàù àåäù ,ìàåùä íò åîò øåùä ìòá íà òîùî éëäå

:íìùé àì ,åúøô åì ìéàùäù äòùá åúëàìî úåùòì åì øåëù.'ek dxtd z` l`y la`,áééç ,äìàù úòùá åîò äéä àìå íéñðåà úòùá åîò äéä íà
:äìàù úòùá åîò äéä ë"àà éøåèôàì íéìòáá äìàù éåä àìã.mlyi mly enr oi` eilra xn`pyäìàù úòùá åîò ïéà åéìòá ,àø÷ ïðéòåîùà éëäå

:íìùé íìù äúéîå äøéáù úòùá åîò äéäù ô"òà
aaaa.dzn dle`y xne` li`yndàå:äéñðåàá áééç äú.rcei ipi`:íéñðåàä ïî éðà øåèôå .äúî äøåëù àîù.aiigäî÷åàì øùôà àì ïéúéðúî àä

äòåáù ÷ñò ùéù ïåâë àøîâá äì ïðéî÷åî éëäì .øåèôå òãåé åðéàù úñéä úòåáù òáùé òãåé éðéà øîåà äìäå êãéá éì äðî ïì àîéé÷ àäã ,äòîùîë
,ïéà àãç ,ìàåù äéì øîàå .äìàù ïãéòá åäééåøú åúîå ,úåøéëùá àîåé ãçå äìàùá àîåé ãç ,êì éúøñî úåøô éúù äéì øîàã ïåâë ,íäéðéá àúééøåàã
êàéä äéì øîàå êãéá éì äðî êäì àéîãå .íìùî òáùéì ìåëé åðéàù êåúîå ,äòåáù áééçå úö÷îá äãåî äéì éåäå .àðòãé àì àãçå ,äúî äìàù ïãéòá
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ברם, באונסים. אפילו חייב שהשואל  הזכרנו , וכבר השואל. בדיני עוסקת זו  משנה

יג-יד): כב, (שמות בו mlyi".נאמר  `l enr eilra m` .mlyi mly enr oi` eilra"
שאלה, בשעת עמו הבעלים היו  שאם היא הכתוב שכוונת השמועה, מפי  ולמדו

בשעת  עמו היו לא מלשלם. פטור  הריהו  האונס, בשעת עמו היו  שלא פי על אף

דינים  לפרש באה משנתנו  לשלם. חייב האונס, בשעת עמו  שהיו  פי  על  אף שאלה,

אלו.

dnò äéìòa ìàLå ,äøtä úà ìàBMäששאל שבשעה כגון – ÇÅÆÇÈÈÀÈÇÀÈÆÈÄÈ
בקשו  אפילו או עמה, לחרוש שיסייענו  הפרה מבעל ביקש הפרה את

עמו, לעדור כגון  אחרת, מלאכה עמו  dnòשיעשה äéìòa øëN BàÈÇÀÈÆÈÄÈ
בין  אצלו, שיעבוד הפרה בעל את שכר  הפרה את ששאל  שבשעה –

אחרת; במלאכה בין הפרה, עם לחרוש  כגון זו, úàבמלאכה ìàLÈÇÆ
íéìòaä,הבעלים את ששאל או  –ïøëN Bà,תחילה –Ck øçàìe ÇÀÈÄÀÈÈÀÇÇÈ

äøtä úà ìàL–,אצלו שכורים או  שאולים בעודם äúîåמהם, ÈÇÆÇÈÈÈÅÈ
הפרה, –øeèt,מלשלם השואל –Bnò åéìòa-íà" :øîàpL ÈÆÆÁÇÄÀÈÈÄ

"ílLé àGהשור שבעל  היינו עמו, השור של  בעליו  אם ופירושו: – ÀÇÅ
חייב  אינו  שורו, את לו  שהשאיל  בשעה לשואל שכּור או שאול  גופו 
שנעשו  בשעה שאם השומרים בשאר הדין  שהוא מבואר בגמרא לשלם.

שהיא, מלאכה לכל להם שכורים או  שאולים הבעלים היו שומרים
מפשיעה. אפילו פטורים הם äøtäהרי  úà ìàL ìáà,תחילה – ÂÈÈÇÆÇÈÈ

ïøëN Bà ,íéìòaä úà ìàL Ck øçàå, מלאכתו לעשות – ÀÇÇÈÈÇÆÇÀÈÄÀÈÈ
äúîå עמו הפרה בעל היה מיתה שבשעת פי  על  אף הפרה, – ÈÅÈ

לשלם,áiçבמלאכתו , השואל –Bnò-ïéà åéìòa" :øîàpL ÇÈÆÆÁÇÀÈÈÅÄ
"ílLé ílLששאל בשעה עמו היה לא השור בעל  אם ופירושו: – ÇÅÀÇÅ

הוא  חייב נשבר, או  שמת בשעה עמו  שהיה פי על אף השור, את
לשלם.

הטעם  במלאכתו עמו הבעלים היו אם אמנם כותב: תמימה" "תורה בעל 
שלא  לשמור  לו היה בפרה, מלאכה עשו  הבעלים שאף שכיון שפטור , פשוט
שאולים  הבעלים כשהיו  הפטור  טעם אבל  מיתה; או  שבירה אונס לה יארע
שייכות  מה כי  כלל; מובן  זה אין אחר , במקום ואפילו  אחרת, למלאכה לשואל 
היה  אם ואילו  שאלה, בשעת עמו שיהא שצריך  מה וכן  לזה? זה העניינים
היא  הרי לכאורה בבעלים, שמירה נקרא זה אין ומיתה שבירה בשעת עמו 

הפוכה. סברא

נוטה  הסברא זו , במלאכה הבעלים היו ואם שהואיל  בזה, כתב החינוך ובספר
שאולים  הבעלים היו אם בין זה בדין  חכמים הבדילו לא לפיכך  פטור, שהוא

אחרת. במלאכה שאולים היו אם ובין  זו  במלאכה לו

בדיני הפרטים ופרטי הפרטים הם מעטים לא שהרי  מספיק, אינו זה טעם אבל 
בין אחד דין להיות צריך זה לפי הרי  ועוד , ממונות. בדיני ובכלל השומרים
שבירה  בשעת אלא עמו היו כשלא ובין  שאלה בשעת עמו הבעלים כשהיו 

ומיתה...

ובעונה  בעת שיהיה לאדם אפשר  אי שבכלל משום בזה, הסברא לומר ואפשר
שיעבוד לזולתו שיעבודו  אין  כזה ובאופן אחד, לאיש ומשעבד  משועבד  אחת
לו שישתעבד  אפשר אי שוב לשואל , שאולים הבעלים היו אם הלכך גמור .
או זו  במלאכה הבעלים לו נשאלו  אם מינה נפקא אין וממילא אז , השואל
שאז שאלה, בשעת עמו היה אם תלוי שהעיקר מה מובן  וגם אחרת; במלאכה
מפני אחר, מטעם בגמרא אמרו וכן  השואל . מצד ההשתעבדות חלּות עיקר

הפרה. של במזונותיה חייב שאז

באונסים  השואל  חיוב של  עצמו שכל שכיון  דבר , של  טעמו  להסביר  יש וגם
כלום  השאול  הדבר בעד  השואל  נותן ואינו היא, שלו ההנאה שכל  משום הוא

עמו  בעליו  אם הלכך dl`y)לבעלים, zryn `weec),הנאה טובת או  כסף, בעד
מקבל הפרה שבעל שכרו  כי כשוכר , אלא כשואל הדבר  על  עוד נחשב אינו 

הפרה. על גם ייחשב עצמו בעד 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íBiä éöç døëNe íBiä éöç dìàL ;äøtä úà ìàBMä– ÇÅÆÇÈÈÀÈÈÂÄÇÀÈÈÂÄÇ
בשאילה, היום למחצית אחד , ליום משמעון פרה קיבל  שראובן כגון

בתשלום;ב  בשכירות, היום ולמחצית תשלומים, íBiäלא dìàLÀÈÈÇ
øçîì døëNeאחד ליום ימים, לשני הפרה את קיבל  שראובן  או – ÀÈÈÀÈÈ

בשכירות; ולמחרתו úçàבשאילה ìàLå úçà øëN שראובן או – ÈÇÇÇÀÈÇÇÇ
בשאילה, ואחת בשכירות אחת פרות, שתי  משמעון  –äúîåקיבל ÈÅÈ

שקיבל  האחת הפרה שמתה או מהן , mincewd);אחת mixwnd ipya)
øîBà ìéàLnä:טוען שמעון –äúî äìeàL השאולה הפרה – ÇÇÀÄÅÀÈÅÈ

למחר" ושכרה היום ש"שאלה בכגון  או באונסים. חייב ושואל  מתה,
טוען : äúîהמשאיל  äìeàL äúéäL íBéa חייב ואתה הפרה, – ÀÆÈÀÈÀÈÅÈ

המשאיל היום", חצי ושכרה היום חצי ש "שאלה בכגון  או באונסיה;
äúîאומר: äìeàL äúéäL äòLa,הפרה –øîBà äläå– ÀÈÈÆÈÀÈÀÈÅÈÀÇÈÅ

טוען: òãBéוראובן éðéà או ביום שמא או : מתה, שכורה שמא – ÅÄÅÇ
האונסים, מן אני ופטור הפרה, מתה שכורה שהיתה –áiçבשעה ÇÈ

ההלכה  שלפי מבואר , בגמרא עדיף. ברי  ושמא ברי שכן לשלם, ראובן
באומר היא ההלכה שהרי  כמשמעה, להתפרש  יכולה משנתנו אין 

ומכאן  פטור , שהוא יודע, איני  אומר: והלה בידך , לי מנה לחברו:
שמשנתנו  אלא האונסים, מן  השואל  את לפטור  יש משנתנו  בענין  שאף

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipiny wxt `rivn `aa zkqn

øîBà:òãBé éðéà–øeèt.øîBà äæ:äìeàL,øîBà äæå:äøeëN–äúî äøeëOL øëBOä òáMé.øîBà äæ: ¥¥¦¥©¨¤¥§¨§¤¥§¨¦¨©©¥¤§¨¥¨¤¥
òãBé éðéà,øîBà äæå:òãBé éðéà–e÷Gçé. ¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©£

‚äøtä úà ìàBMä,Bða ãéa Bì dçlLå,Bcáò ãéa,BçeìL ãéa;Bða ãéa Bà,Bcáò ãéa,ìL BçeìL ãéa ©¥¤©¨¨§¦§¨§©§§©©§§©§§©§§©©§§©§¤
ìàBMä,äúîå–øeèt.ìàBMä Bì øîà:éða ãéa éì dçlL,écáò ãéa,éçeìL ãéa,Bà:ða ãéaC,Ccáò ãéa, ©¥¨¥¨¨¨©©¥©§¨¦§©§¦§©©§¦§©§¦§©§¨§©©§¨

CçeìL ãéa;ìéàLnä Bì øîàL Bà:éða ãéa Cì dçlLî éðéøä,écáò ãéa,éçeìL ãéa,Bà:ða ãéaC,ãéa §©§¨¤¨©©©§¦£¥¦§©§¨¨§©§¦§©©§¦§©§¦§©§¨§©
Ccáò,CçeìL ãéa,ìàBMä Bì øîàå:çlL,äúîå dçlLå–áiç.døéæçnL äòLa ïëå. ©§¨§©§¨§¨©©¥©©§¦§¨¨¥¨©¨§¥§¨¨¤©£¦¨

:íìùî òáùéì ìåëé åðéàù êåúîå òáùéì ìåëé åðéàå äòåáù áééåçî äéì éåä ,àðòãé àì ïéùîçå àðòãé ïéùîç.dzn dxekyy xkeyd rayiàì éîð àä
,åì äãåä àì åðòèù äîå åðòè àì åì äãåäù äî éîð éëäå ,íéøåòù éîãî óà øåèô íéøåòùá åì äãåäå íéèç åðòè ì"éé÷ àäã ,äòîùîë äî÷åàì øùôà
,äúî äëøãëã éì òáùéì áééç äúàù íéøîåùä úòåáù éì òáúùà äéì øîàã ,ìåâìâ éãé ìò åæ äòåáùã ,àøîâá ïðéî÷åî éëäì .åæ äòåáùì ùé íå÷î äîå

:äúî äøåëùã ìåâìâ éãé ìò éîð òáúùî äúî äëøãëã òáúùîã åâîå.ewelgiàìà .äëìä äðéàå .íé÷ìåç ÷ôñá ìèåîä ïåîî øîàã àéä ñåëîåñ ïéúéðúî
:øåèôå òãåé åðéàù òáúðä òáùéå ,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä äëìä

bbbb.epa cia:ìéàùî ìù åçåìùå åãáòå åðá ãéá ìàåùì äçìù ìéàùîä.l`ey ly egelye ecare epa cia e`ìù åçåìù éàäå .êøãá äúî íà øåèô
äì é÷åîã àëéà ìàåù(ã"÷ óã ÷"áá)äøñîùî äéñðåàá ìàåùä áééç ,äééåù çéìùã íéãò àëéà éàã .íéãòá çéìù åàùò àì ìáà .åúéáá øãù åèé÷ìå åøéëùá

:øãù äéãéá éøåãùì úéòá éà àåä àðîéäî ùðéà ,äéì øîà÷ éëäã ,íéñðåàá åãé ìò áééçúî åðéà íéãòá çéìù åàùò åìéôà éøîàã àëéàå .åìel xn`
.'eke il dgly l`eydåìéàëå ìéàùî úåùøî úàöé àì åìéàë éåäå åáø ãéë ãáò ãé éðòðë ãáò åìéàã ,øîà÷ éøáò ãáòá êãáò éàä .áééç ,êãáò ãéá

`xephxa yexit

שראובן  כלומר ושמעון , ראובן בין שבועה עסק שיש  בכגון מתפרשת

היום  חצי  "שאלה ששנינו: שמה והיינו  שבועה, לשמעון  נתחייב
שראובן  בכגון  לפרש  יש למחר", ושכרה היום שאלה היום, חצי  ושכרה

אחד, ליום פרות שתי משמעון  ולמחצית קיבל  בשאילה היום למחצית
בשאילה  אחד ליום ימים, לשני  פרות שתי  שקיבל  או  בשכירות, היום
שהיו  בזמן  אומר: שמעון  הפרות; שתי  ומתו בשכירות, ולמחרתו 

בזמן  מתה אחת פרה אמנם אומר: וראובן  שתיהן, מתו  שאולות
מתה, השכירות בזמן שמא יודע, איני השניה הפרה לגבי  אבל  שאילה,

לישבע, יכול שאינו ומתוך  שבועה, וחייב במקצת מודה ראובן  נמצא
"שכר ששנינו: מה וכן לשלם. הוא חייב יודע, איני  אומר: הוא שהרי 

שלוש משמעון  קיבל  שראובן בכגון לפרש יש  אחת", ושאל  אחת
בשאילה  שתיים לו שמסר  שמעון, וטוען  מהן, שתיים ומתו  פרות

שתיים  אמנם אומר : וראובן  מתו, השאולות ושתי  בשכירות, ואחת
לגבי אבל  שאולה, היתה בודאי שמתו מהפרות ואחת שאולות היו 

הוא  והרי השכורה, או  השאולה זו  היתה אם יודע איני שמתה השנייה
בעד לשלם הוא חייב להישבע, יכול שאינו ומתוך שבועה, מחוייב

שמתו. הפרות `mשתי la`øîBà øëBOä:טוען ראובן  היינו  – ÇÅÅ
äúî äøeëN האונסים מן  פטור ושוכר  מתה, השכורה הפרה – ÀÈÅÈ

,("xkeyd" dpynd el z`xew ef ezprh meyne): אוäúéäL íBéaÀÆÈÀÈ
,äúî äøeëNאוäúî äøeëN äúéäL äòLa שהפרה בזמן – ÀÈÅÈÀÈÈÆÈÀÈÀÈÅÈ

מתה, לי שכורה øîBàהיתה äläå:טוען ושמעון –òãBé éðéà ÀÇÈÅÅÄÅÇ
מתה, שאולה שהיתה בזמן שמא או: מתה השאולה שמא –øeètÈ

טענת  אלא אינה שמעון  של וטענתו  הואיל משבועה, אפילו  ראובן  –
aeh"שמא mei zetqez" oiir)y"`xd ewlgpy dreay leblb oipr

.(m"anxdeäìeàL :øîBà äæ שמ השאולה – שהפרה טוען, עון  ÆÅÀÈ
באונסיה, ראובן  וחייב äøeëNמתה, :øîBà äæå, טוען וראובן  – ÀÆÅÀÈ

האונסין, מן  ופטור מתה, השכורה äøeëOLשהפרה øëBOä òáMéÄÈÇÇÅÆÀÈ
äúî,במקצת הודאתו  משום אינה זו ששבועה מבואר , בגמרא – ÅÈ

ידי על אלא טענו, לא לו  שהודה ומה לו , הודה לא שטענו מה שהרי 

הוא, ואנוס כדרכה שמתה לישבע צריך  שהוא שמתוך היא, גלגול 
כפי ברם, מתה. השכורה שהפרה השבועה את אף  עליו  מגלגלים

פרות  שתי משמעון ראובן שקיבל  בכגון בגמרא המשנה שנתפרשה
הוא  חייב זה ומטעם הוא, במקצת מודה ראובן הרי פרות, שלוש או

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בשבועה זו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שבועה אין מקום שמכל  מפרשים, ויש
גלגול  ידי  על  שם שם שם שם ;;;;אלא משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"כסף כסף כסף כסף  גגגג;;;; גגגג,,,, ופקדוןופקדוןופקדוןופקדון שאלה שאלה שאלה שאלה  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות éðéàועייןועייןועייןועיין :øîBà äæå ,òãBé éðéà :øîBà äæÆÅÅÄÅÇÀÆÅÅÄ
òãBé,מתה שכורה אם מתה שאּולה אם יודע אינו מהם אחד שאף – ÅÇ

e÷Gçé ממון הסובר: סומכוס, כדעת היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא – ÇÂ
הסוברים: כחכמים אלא כמותו הלכה אין אבל  חולקים. בספק המוטל
איני אומר : מהם אחד  כל  שאם היינו  הראיה, עליו מחברו המוציא

שאינו  כדבריו הוא שכן להישבע צריך שהוא אלא פטור, השואל יודע,
טובטובטובטוב").").").").יודע יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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Bì dçlLå ,äøtä úà ìàBMä, לשואל המשאיל –,Bða ãéa ÇÅÆÇÈÈÀÄÀÈÀÇÀ
Bcáò,או  ãéa אוBçeìL ãéa, המשאיל של  –Bàששלחהãéa ÀÇÇÀÀÇÀÀÇ

,Bðaאו,Bcáò ãéaאוäúîå ,ìàBMä ìL BçeìL ãéa– ÀÀÇÇÀÀÇÀÆÇÅÈÅÈ
בדרך, שתבוא øeètהפרה עד  עליה שומר  נעשה שלא השואל, – È

עשאו  שלא בכגון מבארים יש  השואל של  שלוחו  בענין לרשותו.
הרי עדים, בפני  שליח עשאו אם אבל  עדים, בפני שליח השואל 

באונסיה  השואל  מתחייב שליח לאותו  הפרה את המשאיל  משימסור
,(` ,cw `nw `aa `xnb) כך על חולקים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויש  Bì((((עייןעייןעייןעיין øîàÈÇ

ìàBMä: למשאיל –éì dçlL,הפרה את לי  שלח –,éða ãéa ÇÅÇÀÈÄÀÇÀÄ
écáò,או ãéaאוBà ,éçeìL ãéa הפרה את לי  שלח לו : שאמר  ÀÇÇÀÄÀÇÀÄ

,Cða ãéa או,Ccáò ãéa אוBì øîàL Bà ;CçeìL ãéa ÀÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÀÈÆÈÇ
ìéàLnä:לשואל –,éða ãéa Cì dçlLî éðéøä או,écáò ãéa ÇÇÀÄÂÅÄÀÇÀÈÈÀÇÀÄÀÇÇÀÄ

Bàאו ,éçeìL ãéaהפרה את לך משלח הריני  לו : ãéaשאמר  ÀÇÀÄÀÇ
,Cða או,Ccáò ãéa אוìàBMä Bì øîàå ,CçeìL ãéa– ÀÈÀÇÇÀÈÀÇÀÈÀÈÇÇÅ

– äúîåלמשאיל  dçlLå ,çlL, בדרך –áiç,לשלם השואל – ÇÇÀÄÀÈÈÅÈÇÈ
בגמרא  השואל . לרשות נכנסה מיד  מאלו , אחד לידי  שמשהגיעה
ביד לי  שלחה למשאיל: השואל  אמר שאם ששנינו , שמה מבארים,

אבל עברי, עבד ביד  דווקא היינו  השואל , חייב ומתה, ושלחה עבדך,
בידו , לשלוח השואל לו  אמר אפילו  הכנעני, עבדו ביד  שלחה אם

כיד כנעני עבד  שיד השואל , לידי שתגיע עד  באונסיה מתחייב אינו
המשאיל. מרשות יצאה לא כאילו  זה והרי døéæçnLרבו , äòLa ïëåÀÅÀÈÈÆÇÂÄÈ

שנימנו  מאלו אחד ידי על למשאיל הפרה את השואל  החזיר  אם –
בדרך, מתה ואם המשאיל, לידי  שתבוא עד  מרשותו  יצאה לא לעיל ,

שאמר או  ידם, על לו  שיחזירה המשאיל  לו אמר אם אבל  לשלם. חייב
החזר, המשאיל: לו  ואמר ידם על לך  מחזירה הריני  למשאיל: השואל 

כשמחזירה  אמורים? דברים במה השואל . פטור  בדרך, ומתה והחזירה
שואל מדין יוצא הריהו  שאילתו , ימי  לאחר אבל שאילתו, ימי תוך

בגניבה  אלא באונסים עוד  חייב שאינו  היינו  שכר, שומר  עליה ונעשה
ואבידה.
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøtä úà ìàBMä,dnò äéìòa ìàLå,dnò äéìòa øëN Bà,ïøëN Bà íéìòaä úà ìàL,ìàL Ck øçàìe ©¥¤©¨¨§¨©§¨¤¨¦¨¨©§¨¤¨¦¨¨©¤©§¨¦§¨¨§©©¨¨©

äúîå äøtä úà–øeèt,øîàpL(ãé ,áë úåîù):íà"-"ílLé àG Bnò åéìòa.äøtä úà ìàL ìáà,çàåCk ø ¤©¨¨¨¥¨¨¤¤¡©¦§¨¨¦§©¥£¨¨©¤©¨¨§©©¨
íéìòaä úà ìàL,ïøëN Bà,äúîå–áiç,øîàpL(âé ,íù íù):ïéà åéìòa"-"ílLé ílL Bnò. ¨©¤©§¨¦§¨¨¨¥¨©¨¤¤¡©§¨¨¥¦©¥§©¥

·äøtä úà ìàBMä;íBiä éöç døëNe íBiä éöç dìàL,øçîì døëNe íBiä dìàL,úçà ìàLå úçà øëN, ©¥¤©¨¨§¨¨£¦©§¨¨£¦©§¨¨©§¨¨§¨¨¨©©©§¨©©©
äúîå;øîBà ìéàLnä:äúî äìeàL,äúî äìeàL äúéäL íBéa,äúî äìeàL äúéäL äòLa;øîBà äläå: ¨¥¨©©§¦¥§¨¥¨§¤¨§¨§¨¥¨§¨¨¤¨§¨§¨¥¨§©¨¥

òãBé éðéà–áiç.øîBà øëBOä:äúî äøeëN,äúî äøeëN äúéäL íBéa,äúî äøeëN äúéäL äòLa;äläå ¥¦¥©©¨©¥¥§¨¥¨§¤¨§¨§¨¥¨§¨¨¤¨§¨§¨¥¨§©¨

g`̀̀̀.dnr dlra l`ye dxtd z` l`eydäëàìî äúåàá ïéá ,íéøåëù åà åìöà íéìåàù åéäù ïéá ,åúëàìî úåùòì ìàåùä ìöà äøô ìù íéìòá åéä íà
:øåèô äúî íà ,úøçà äëàìî úåùòì ïéá äøô ìù.mlyi `l enr eilra m` xn`pyåà ìåàù àåäù ,ìàåùä íò åîò øåùä ìòá íà òîùî éëäå

:íìùé àì ,åúøô åì ìéàùäù äòùá åúëàìî úåùòì åì øåëù.'ek dxtd z` l`y la`,áééç ,äìàù úòùá åîò äéä àìå íéñðåà úòùá åîò äéä íà
:äìàù úòùá åîò äéä ë"àà éøåèôàì íéìòáá äìàù éåä àìã.mlyi mly enr oi` eilra xn`pyäìàù úòùá åîò ïéà åéìòá ,àø÷ ïðéòåîùà éëäå

:íìùé íìù äúéîå äøéáù úòùá åîò äéäù ô"òà
aaaa.dzn dle`y xne` li`yndàå:äéñðåàá áééç äú.rcei ipi`:íéñðåàä ïî éðà øåèôå .äúî äøåëù àîù.aiigäî÷åàì øùôà àì ïéúéðúî àä

äòåáù ÷ñò ùéù ïåâë àøîâá äì ïðéî÷åî éëäì .øåèôå òãåé åðéàù úñéä úòåáù òáùé òãåé éðéà øîåà äìäå êãéá éì äðî ïì àîéé÷ àäã ,äòîùîë
,ïéà àãç ,ìàåù äéì øîàå .äìàù ïãéòá åäééåøú åúîå ,úåøéëùá àîåé ãçå äìàùá àîåé ãç ,êì éúøñî úåøô éúù äéì øîàã ïåâë ,íäéðéá àúééøåàã
êàéä äéì øîàå êãéá éì äðî êäì àéîãå .íìùî òáùéì ìåëé åðéàù êåúîå ,äòåáù áééçå úö÷îá äãåî äéì éåäå .àðòãé àì àãçå ,äúî äìàù ïãéòá

`xephxa yexit
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ברם, באונסים. אפילו חייב שהשואל  הזכרנו , וכבר השואל. בדיני עוסקת זו  משנה

יג-יד): כב, (שמות בו mlyi".נאמר  `l enr eilra m` .mlyi mly enr oi` eilra"
שאלה, בשעת עמו הבעלים היו  שאם היא הכתוב שכוונת השמועה, מפי  ולמדו

בשעת  עמו היו לא מלשלם. פטור  הריהו  האונס, בשעת עמו היו  שלא פי על אף

דינים  לפרש באה משנתנו  לשלם. חייב האונס, בשעת עמו  שהיו  פי  על  אף שאלה,

אלו.

dnò äéìòa ìàLå ,äøtä úà ìàBMäששאל שבשעה כגון – ÇÅÆÇÈÈÀÈÇÀÈÆÈÄÈ
בקשו  אפילו או עמה, לחרוש שיסייענו  הפרה מבעל ביקש הפרה את

עמו, לעדור כגון  אחרת, מלאכה עמו  dnòשיעשה äéìòa øëN BàÈÇÀÈÆÈÄÈ
בין  אצלו, שיעבוד הפרה בעל את שכר  הפרה את ששאל  שבשעה –

אחרת; במלאכה בין הפרה, עם לחרוש  כגון זו, úàבמלאכה ìàLÈÇÆ
íéìòaä,הבעלים את ששאל או  –ïøëN Bà,תחילה –Ck øçàìe ÇÀÈÄÀÈÈÀÇÇÈ

äøtä úà ìàL–,אצלו שכורים או  שאולים בעודם äúîåמהם, ÈÇÆÇÈÈÈÅÈ
הפרה, –øeèt,מלשלם השואל –Bnò åéìòa-íà" :øîàpL ÈÆÆÁÇÄÀÈÈÄ

"ílLé àGהשור שבעל  היינו עמו, השור של  בעליו  אם ופירושו: – ÀÇÅ
חייב  אינו  שורו, את לו  שהשאיל  בשעה לשואל שכּור או שאול  גופו 
שנעשו  בשעה שאם השומרים בשאר הדין  שהוא מבואר בגמרא לשלם.

שהיא, מלאכה לכל להם שכורים או  שאולים הבעלים היו שומרים
מפשיעה. אפילו פטורים הם äøtäהרי  úà ìàL ìáà,תחילה – ÂÈÈÇÆÇÈÈ

ïøëN Bà ,íéìòaä úà ìàL Ck øçàå, מלאכתו לעשות – ÀÇÇÈÈÇÆÇÀÈÄÀÈÈ
äúîå עמו הפרה בעל היה מיתה שבשעת פי  על  אף הפרה, – ÈÅÈ

לשלם,áiçבמלאכתו , השואל –Bnò-ïéà åéìòa" :øîàpL ÇÈÆÆÁÇÀÈÈÅÄ
"ílLé ílLששאל בשעה עמו היה לא השור בעל  אם ופירושו: – ÇÅÀÇÅ

הוא  חייב נשבר, או  שמת בשעה עמו  שהיה פי על אף השור, את
לשלם.

הטעם  במלאכתו עמו הבעלים היו אם אמנם כותב: תמימה" "תורה בעל 
שלא  לשמור  לו היה בפרה, מלאכה עשו  הבעלים שאף שכיון שפטור , פשוט
שאולים  הבעלים כשהיו  הפטור  טעם אבל  מיתה; או  שבירה אונס לה יארע
שייכות  מה כי  כלל; מובן  זה אין אחר , במקום ואפילו  אחרת, למלאכה לשואל 
היה  אם ואילו  שאלה, בשעת עמו שיהא שצריך  מה וכן  לזה? זה העניינים
היא  הרי לכאורה בבעלים, שמירה נקרא זה אין ומיתה שבירה בשעת עמו 

הפוכה. סברא

נוטה  הסברא זו , במלאכה הבעלים היו ואם שהואיל  בזה, כתב החינוך ובספר
שאולים  הבעלים היו אם בין זה בדין  חכמים הבדילו לא לפיכך  פטור, שהוא

אחרת. במלאכה שאולים היו אם ובין  זו  במלאכה לו

בדיני הפרטים ופרטי הפרטים הם מעטים לא שהרי  מספיק, אינו זה טעם אבל 
בין אחד דין להיות צריך זה לפי הרי  ועוד , ממונות. בדיני ובכלל השומרים
שבירה  בשעת אלא עמו היו כשלא ובין  שאלה בשעת עמו הבעלים כשהיו 

ומיתה...

ובעונה  בעת שיהיה לאדם אפשר  אי שבכלל משום בזה, הסברא לומר ואפשר
שיעבוד לזולתו שיעבודו  אין  כזה ובאופן אחד, לאיש ומשעבד  משועבד  אחת
לו שישתעבד  אפשר אי שוב לשואל , שאולים הבעלים היו אם הלכך גמור .
או זו  במלאכה הבעלים לו נשאלו  אם מינה נפקא אין וממילא אז , השואל
שאז שאלה, בשעת עמו היה אם תלוי שהעיקר מה מובן  וגם אחרת; במלאכה
מפני אחר, מטעם בגמרא אמרו וכן  השואל . מצד ההשתעבדות חלּות עיקר

הפרה. של במזונותיה חייב שאז

באונסים  השואל  חיוב של  עצמו שכל שכיון  דבר , של  טעמו  להסביר  יש וגם
כלום  השאול  הדבר בעד  השואל  נותן ואינו היא, שלו ההנאה שכל  משום הוא

עמו  בעליו  אם הלכך dl`y)לבעלים, zryn `weec),הנאה טובת או  כסף, בעד
מקבל הפרה שבעל שכרו  כי כשוכר , אלא כשואל הדבר  על  עוד נחשב אינו 

הפרה. על גם ייחשב עצמו בעד 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íBiä éöç døëNe íBiä éöç dìàL ;äøtä úà ìàBMä– ÇÅÆÇÈÈÀÈÈÂÄÇÀÈÈÂÄÇ
בשאילה, היום למחצית אחד , ליום משמעון פרה קיבל  שראובן כגון

בתשלום;ב  בשכירות, היום ולמחצית תשלומים, íBiäלא dìàLÀÈÈÇ
øçîì døëNeאחד ליום ימים, לשני הפרה את קיבל  שראובן  או – ÀÈÈÀÈÈ

בשכירות; ולמחרתו úçàבשאילה ìàLå úçà øëN שראובן או – ÈÇÇÇÀÈÇÇÇ
בשאילה, ואחת בשכירות אחת פרות, שתי  משמעון  –äúîåקיבל ÈÅÈ

שקיבל  האחת הפרה שמתה או מהן , mincewd);אחת mixwnd ipya)
øîBà ìéàLnä:טוען שמעון –äúî äìeàL השאולה הפרה – ÇÇÀÄÅÀÈÅÈ

למחר" ושכרה היום ש"שאלה בכגון  או באונסים. חייב ושואל  מתה,
טוען : äúîהמשאיל  äìeàL äúéäL íBéa חייב ואתה הפרה, – ÀÆÈÀÈÀÈÅÈ

המשאיל היום", חצי ושכרה היום חצי ש "שאלה בכגון  או באונסיה;
äúîאומר: äìeàL äúéäL äòLa,הפרה –øîBà äläå– ÀÈÈÆÈÀÈÀÈÅÈÀÇÈÅ

טוען: òãBéוראובן éðéà או ביום שמא או : מתה, שכורה שמא – ÅÄÅÇ
האונסים, מן אני ופטור הפרה, מתה שכורה שהיתה –áiçבשעה ÇÈ

ההלכה  שלפי מבואר , בגמרא עדיף. ברי  ושמא ברי שכן לשלם, ראובן
באומר היא ההלכה שהרי  כמשמעה, להתפרש  יכולה משנתנו אין 

ומכאן  פטור , שהוא יודע, איני  אומר: והלה בידך , לי מנה לחברו:
שמשנתנו  אלא האונסים, מן  השואל  את לפטור  יש משנתנו  בענין  שאף

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà:òãBé éðéà–øeèt.øîBà äæ:äìeàL,øîBà äæå:äøeëN–äúî äøeëOL øëBOä òáMé.øîBà äæ: ¥¥¦¥©¨¤¥§¨§¤¥§¨¦¨©©¥¤§¨¥¨¤¥
òãBé éðéà,øîBà äæå:òãBé éðéà–e÷Gçé. ¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©£

‚äøtä úà ìàBMä,Bða ãéa Bì dçlLå,Bcáò ãéa,BçeìL ãéa;Bða ãéa Bà,Bcáò ãéa,ìL BçeìL ãéa ©¥¤©¨¨§¦§¨§©§§©©§§©§§©§§©©§§©§¤
ìàBMä,äúîå–øeèt.ìàBMä Bì øîà:éða ãéa éì dçlL,écáò ãéa,éçeìL ãéa,Bà:ða ãéaC,Ccáò ãéa, ©¥¨¥¨¨¨©©¥©§¨¦§©§¦§©©§¦§©§¦§©§¨§©©§¨

CçeìL ãéa;ìéàLnä Bì øîàL Bà:éða ãéa Cì dçlLî éðéøä,écáò ãéa,éçeìL ãéa,Bà:ða ãéaC,ãéa §©§¨¤¨©©©§¦£¥¦§©§¨¨§©§¦§©©§¦§©§¦§©§¨§©
Ccáò,CçeìL ãéa,ìàBMä Bì øîàå:çlL,äúîå dçlLå–áiç.døéæçnL äòLa ïëå. ©§¨§©§¨§¨©©¥©©§¦§¨¨¥¨©¨§¥§¨¨¤©£¦¨

:íìùî òáùéì ìåëé åðéàù êåúîå òáùéì ìåëé åðéàå äòåáù áééåçî äéì éåä ,àðòãé àì ïéùîçå àðòãé ïéùîç.dzn dxekyy xkeyd rayiàì éîð àä
,åì äãåä àì åðòèù äîå åðòè àì åì äãåäù äî éîð éëäå ,íéøåòù éîãî óà øåèô íéøåòùá åì äãåäå íéèç åðòè ì"éé÷ àäã ,äòîùîë äî÷åàì øùôà
,äúî äëøãëã éì òáùéì áééç äúàù íéøîåùä úòåáù éì òáúùà äéì øîàã ,ìåâìâ éãé ìò åæ äòåáùã ,àøîâá ïðéî÷åî éëäì .åæ äòåáùì ùé íå÷î äîå

:äúî äøåëùã ìåâìâ éãé ìò éîð òáúùî äúî äëøãëã òáúùîã åâîå.ewelgiàìà .äëìä äðéàå .íé÷ìåç ÷ôñá ìèåîä ïåîî øîàã àéä ñåëîåñ ïéúéðúî
:øåèôå òãåé åðéàù òáúðä òáùéå ,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä äëìä

bbbb.epa cia:ìéàùî ìù åçåìùå åãáòå åðá ãéá ìàåùì äçìù ìéàùîä.l`ey ly egelye ecare epa cia e`ìù åçåìù éàäå .êøãá äúî íà øåèô
äì é÷åîã àëéà ìàåù(ã"÷ óã ÷"áá)äøñîùî äéñðåàá ìàåùä áééç ,äééåù çéìùã íéãò àëéà éàã .íéãòá çéìù åàùò àì ìáà .åúéáá øãù åèé÷ìå åøéëùá

:øãù äéãéá éøåãùì úéòá éà àåä àðîéäî ùðéà ,äéì øîà÷ éëäã ,íéñðåàá åãé ìò áééçúî åðéà íéãòá çéìù åàùò åìéôà éøîàã àëéàå .åìel xn`
.'eke il dgly l`eydåìéàëå ìéàùî úåùøî úàöé àì åìéàë éåäå åáø ãéë ãáò ãé éðòðë ãáò åìéàã ,øîà÷ éøáò ãáòá êãáò éàä .áééç ,êãáò ãéá

`xephxa yexit

שראובן  כלומר ושמעון , ראובן בין שבועה עסק שיש  בכגון מתפרשת

היום  חצי  "שאלה ששנינו: שמה והיינו  שבועה, לשמעון  נתחייב
שראובן  בכגון  לפרש  יש למחר", ושכרה היום שאלה היום, חצי  ושכרה

אחד, ליום פרות שתי משמעון  ולמחצית קיבל  בשאילה היום למחצית
בשאילה  אחד ליום ימים, לשני  פרות שתי  שקיבל  או  בשכירות, היום
שהיו  בזמן  אומר: שמעון  הפרות; שתי  ומתו בשכירות, ולמחרתו 

בזמן  מתה אחת פרה אמנם אומר: וראובן  שתיהן, מתו  שאולות
מתה, השכירות בזמן שמא יודע, איני השניה הפרה לגבי  אבל  שאילה,

לישבע, יכול שאינו ומתוך  שבועה, וחייב במקצת מודה ראובן  נמצא
"שכר ששנינו: מה וכן לשלם. הוא חייב יודע, איני  אומר: הוא שהרי 

שלוש משמעון  קיבל  שראובן בכגון לפרש יש  אחת", ושאל  אחת
בשאילה  שתיים לו שמסר  שמעון, וטוען  מהן, שתיים ומתו  פרות

שתיים  אמנם אומר : וראובן  מתו, השאולות ושתי  בשכירות, ואחת
לגבי אבל  שאולה, היתה בודאי שמתו מהפרות ואחת שאולות היו 

הוא  והרי השכורה, או  השאולה זו  היתה אם יודע איני שמתה השנייה
בעד לשלם הוא חייב להישבע, יכול שאינו ומתוך שבועה, מחוייב

שמתו. הפרות `mשתי la`øîBà øëBOä:טוען ראובן  היינו  – ÇÅÅ
äúî äøeëN האונסים מן  פטור ושוכר  מתה, השכורה הפרה – ÀÈÅÈ

,("xkeyd" dpynd el z`xew ef ezprh meyne): אוäúéäL íBéaÀÆÈÀÈ
,äúî äøeëNאוäúî äøeëN äúéäL äòLa שהפרה בזמן – ÀÈÅÈÀÈÈÆÈÀÈÀÈÅÈ

מתה, לי שכורה øîBàהיתה äläå:טוען ושמעון –òãBé éðéà ÀÇÈÅÅÄÅÇ
מתה, שאולה שהיתה בזמן שמא או: מתה השאולה שמא –øeètÈ

טענת  אלא אינה שמעון  של וטענתו  הואיל משבועה, אפילו  ראובן  –
aeh"שמא mei zetqez" oiir)y"`xd ewlgpy dreay leblb oipr

.(m"anxdeäìeàL :øîBà äæ שמ השאולה – שהפרה טוען, עון  ÆÅÀÈ
באונסיה, ראובן  וחייב äøeëNמתה, :øîBà äæå, טוען וראובן  – ÀÆÅÀÈ

האונסין, מן  ופטור מתה, השכורה äøeëOLשהפרה øëBOä òáMéÄÈÇÇÅÆÀÈ
äúî,במקצת הודאתו  משום אינה זו ששבועה מבואר , בגמרא – ÅÈ

ידי על אלא טענו, לא לו  שהודה ומה לו , הודה לא שטענו מה שהרי 

הוא, ואנוס כדרכה שמתה לישבע צריך  שהוא שמתוך היא, גלגול 
כפי ברם, מתה. השכורה שהפרה השבועה את אף  עליו  מגלגלים

פרות  שתי משמעון ראובן שקיבל  בכגון בגמרא המשנה שנתפרשה
הוא  חייב זה ומטעם הוא, במקצת מודה ראובן הרי פרות, שלוש או

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בשבועה זו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שבועה אין מקום שמכל  מפרשים, ויש
גלגול  ידי  על  שם שם שם שם ;;;;אלא משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"כסף כסף כסף כסף  גגגג;;;; גגגג,,,, ופקדוןופקדוןופקדוןופקדון שאלה שאלה שאלה שאלה  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות éðéàועייןועייןועייןועיין :øîBà äæå ,òãBé éðéà :øîBà äæÆÅÅÄÅÇÀÆÅÅÄ
òãBé,מתה שכורה אם מתה שאּולה אם יודע אינו מהם אחד שאף – ÅÇ

e÷Gçé ממון הסובר: סומכוס, כדעת היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא – ÇÂ
הסוברים: כחכמים אלא כמותו הלכה אין אבל  חולקים. בספק המוטל
איני אומר : מהם אחד  כל  שאם היינו  הראיה, עליו מחברו המוציא

שאינו  כדבריו הוא שכן להישבע צריך שהוא אלא פטור, השואל יודע,
טובטובטובטוב").").").").יודע יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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Bì dçlLå ,äøtä úà ìàBMä, לשואל המשאיל –,Bða ãéa ÇÅÆÇÈÈÀÄÀÈÀÇÀ
Bcáò,או  ãéa אוBçeìL ãéa, המשאיל של  –Bàששלחהãéa ÀÇÇÀÀÇÀÀÇ

,Bðaאו,Bcáò ãéaאוäúîå ,ìàBMä ìL BçeìL ãéa– ÀÀÇÇÀÀÇÀÆÇÅÈÅÈ
בדרך, שתבוא øeètהפרה עד  עליה שומר  נעשה שלא השואל, – È

עשאו  שלא בכגון מבארים יש  השואל של  שלוחו  בענין לרשותו.
הרי עדים, בפני  שליח עשאו אם אבל  עדים, בפני שליח השואל 

באונסיה  השואל  מתחייב שליח לאותו  הפרה את המשאיל  משימסור
,(` ,cw `nw `aa `xnb) כך על חולקים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויש  Bì((((עייןעייןעייןעיין øîàÈÇ

ìàBMä: למשאיל –éì dçlL,הפרה את לי  שלח –,éða ãéa ÇÅÇÀÈÄÀÇÀÄ
écáò,או ãéaאוBà ,éçeìL ãéa הפרה את לי  שלח לו : שאמר  ÀÇÇÀÄÀÇÀÄ

,Cða ãéa או,Ccáò ãéa אוBì øîàL Bà ;CçeìL ãéa ÀÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÀÈÆÈÇ
ìéàLnä:לשואל –,éða ãéa Cì dçlLî éðéøä או,écáò ãéa ÇÇÀÄÂÅÄÀÇÀÈÈÀÇÀÄÀÇÇÀÄ

Bàאו ,éçeìL ãéaהפרה את לך משלח הריני  לו : ãéaשאמר  ÀÇÀÄÀÇ
,Cða או,Ccáò ãéa אוìàBMä Bì øîàå ,CçeìL ãéa– ÀÈÀÇÇÀÈÀÇÀÈÀÈÇÇÅ

– äúîåלמשאיל  dçlLå ,çlL, בדרך –áiç,לשלם השואל – ÇÇÀÄÀÈÈÅÈÇÈ
בגמרא  השואל . לרשות נכנסה מיד  מאלו , אחד לידי  שמשהגיעה
ביד לי  שלחה למשאיל: השואל  אמר שאם ששנינו , שמה מבארים,

אבל עברי, עבד ביד  דווקא היינו  השואל , חייב ומתה, ושלחה עבדך,
בידו , לשלוח השואל לו  אמר אפילו  הכנעני, עבדו ביד  שלחה אם

כיד כנעני עבד  שיד השואל , לידי שתגיע עד  באונסיה מתחייב אינו
המשאיל. מרשות יצאה לא כאילו  זה והרי døéæçnLרבו , äòLa ïëåÀÅÀÈÈÆÇÂÄÈ

שנימנו  מאלו אחד ידי על למשאיל הפרה את השואל  החזיר  אם –
בדרך, מתה ואם המשאיל, לידי  שתבוא עד  מרשותו  יצאה לא לעיל ,

שאמר או  ידם, על לו  שיחזירה המשאיל  לו אמר אם אבל  לשלם. חייב
החזר, המשאיל: לו  ואמר ידם על לך  מחזירה הריני  למשאיל: השואל 

כשמחזירה  אמורים? דברים במה השואל . פטור  בדרך, ומתה והחזירה
שואל מדין יוצא הריהו  שאילתו , ימי  לאחר אבל שאילתו, ימי תוך

בגניבה  אלא באונסים עוד  חייב שאינו  היינו  שכר, שומר  עליה ונעשה
ואבידה.

izdw - zex`ean zeipyn



dרח dpyn ipiny wxt `rivn `aa zkqn

„éìçnäøBîça äøt ó,äãìéå;BúçôL øëBnä ïëå,äãìéå;øîBà äæ:ézøëî àHL ãò,øîBà äæå:ézç÷lMî ©©£¦¨¨©£§¨§¨§¥©¥¦§¨§¨§¨¤¥©¤¨©§¦§¤¥¦¤¨©§¦
–e÷Gçé.íéãáò éðL Bì eéä,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà;úBãN ézL ïëå,äpè÷ úçàå äìBãb úçà;øîBà ç÷Blä: ©£¨§¥£¨¦¤¨¨§¤¨¨¨§¥§¥¨©©§¨§©©§©¨©¥©¥

ézç÷ì ìBãb,øîBà äläå:òãBé éðéà–ìBãba äëæ;øîBà øëBnä:ézøëî ïè÷,øîBà äläå:òãBé éðéà–ïéà ¨¨©§¦§©¨¥¥¦¥©¨¨©¨©¥¥¨¨¨©§¦§©¨¥¥¦¥©¥
ïè÷ àlà Bì;øîBà äæ:ìBãb,äæåøîBà:ïè÷–øëî ïèwäL øëBnä òáMé;øîBà äæ:òãBé éðéà,øîBà äæå: ¤¨¨¨¤¥¨§¤¥¨¨¦¨©©¥¤©¨¨¨©¤¥¥¦¥©§¤¥

òãBé éðéà–e÷Gçé. ¥¦¥©©£
‰íéöòì åéúéæ øëBnä,äàqì úéòéáøî úBçt eNòå–íéúéfä ìòa ìL elà éøä.äàqì úéòéáø eNò;äæ ©¥¥¨¨¥¦§¨¨¥§¦¦©§¨£¥¥¤©©©¥¦¨§¦¦©§¨¤

:êøãá äñðàð íà ìàåùä øåèôå åì äëéìåä åîöò ìéàùîä.dxifgny drya okeåçåìùå åãáòå åðá ãéá åà åçåìù åà åãáòå åðá ãéá ìàåùä çìù íà
äçìùî éðéøä ìàåùä øîàù åà ,éì äçìù ìéàùîä åì øîà .áééç ,êøãá äñðàð íàå ,ìéàùîä ãéì àáúù ãò ìàåù ìù åúåùøî úàöé àì ,ìéàùî ìù
éîé øçàì äøéæçä íà ìáà .äéñðåàá áééç àåäù åúìàù éîé êåúá äøéæçîùë à÷åã ïéúéðúîå .øåèô ,êøãá äñðàðå äçìùå ,çìù ìéàùîä åì øîàå ,'åëå
:øåèô ,êøãá äñðàðå ,ìéàùî ìù ïéá åìù ïéá .åçåìù åà åãáòå åðá ãéá äçìù íàå ,ìàåù ïéã àìå [äðîî äðäðå ìéàåä] åì ùé øëù øîåù ïéã ,åúìàù

cccc.dclie ezgty xkendøáåòäå óñëä ïúð äãìé àìù ãò íà òåãé ïéàå .àéäù íå÷î ìëá äçôùä åì úéð÷ð úåòîä ïúðùëå ,óñëá äð÷ð éðòðë ãáòã
êéøèöéà éëäì ,äãìé àì éà øáë äãìé éà òãé òãéî êùîã ïåéëå ,äëéùîá àìà óñëá úéð÷ð äðéà äøô ìáà .íéìòá ìù ãìåäå äãìéù øçàì åà ,åìù

éìçîä éðúîì:äãìé àì íà äãìé íà òåãé ïéà êëéôì ,àåäù íå÷î ìëá øçàä äð÷ð ãçàä êùîù ïåéë ïéôéìç éãé ìòã ,ó.ewelgi,àéä ñåëîåñ ïéúéðúîå
:äéúååë àúëìéä úéìå.ohw xne` dfe lecb xne` dfìò ïéòáùð ïéàã ïì àîéé÷ àä .ùîî ãáò åìéàã .ïè÷ ãáò éîã øîåà äæå ìåãâ ãáò éîã øîåà äæ

:äòåáùì íå÷î ïàë äéä àìå ,åðòè àì åì äãåäù äîå åì äãåä àì åðòèù äî ,ãåòå .íéãáòä
dddd.mivrl eizif xkend:ò÷ø÷á ïúåà ääùäå ,íôøùì ïúåà õå÷éù.eyre:ïîù úéòéáø íäìù äàñá ïéàù íéòø íéúéæ.mizifd lra ly el` ixd

ìáà .íúñ õå÷ì úðî ìò åéúéæ øëîùá ïéúéðúîå .ïúøéöòáå ïú÷éñîá àéöåî àåäù äàöåää ïî õåç ,åøîàù úéòéáøå .éùðéà éãô÷ àì úéòéáøî úåçôáã
:íéúéæä ìòáì úéòéáøî øúåé åìéôà ,äöøúùëì õå÷ì øîà íàå .ò÷ø÷ä ìòáì úéòéáøî úåçô åìéôà ,ãéî õå÷ì åì øîà íà.ewelgi dlcib ivx` xne` dfe

`xephxa yexit
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דומות  הלכות הבאה ובמשנה במשנתנו הובאו  ב במשנה ששנינו ההלכה אגב
ומוכר . לוקח שבין בטענות

øBîça äøt óéìçnäוהרי החמור, את הפרה בעל  ומשך  – ÇÇÂÄÈÈÇÂ
חליפין מדין  החמור לבעל  הפרה גם נקנתה זו oiyeciwבמשיכה dpyn)

,(e שהפ `, פי על  היא,אף הראשונים בעליה ברשות עדיין äãìéåÀÈÀÈרה
או  החמור את הפרה בעל שמשך קודם ילדה אם ידוע ואין  הפרה, –

שמשך; BúçôLלאחר  øëBnä ïëå,דמיה את וקיבל  הכנענית, – ÀÅÇÅÄÀÈ
אותה, קנה דמיה את הלוקח לו משנתן אבל ברשותו; היא ועדיין

בכסף נקנה כנעני  עבד b),שכן  ,` oiyeciw dpyn)äãìéå,השפחה – ÀÈÀÈ
או  שלו, והולד  הכסף את הלוקח נתן שילדה קודם אם ידוע ואין

הבעלים; של  והולד שילדה øîBàלאחר  äæ:טוען המוכר  –ãò ÆÅÇ
ézøëî àHL קודם בפרה וכן  ילדה, השפחה את שמכרתי קודם – ÆÈÇÀÄ

שלי . והולד ילדה, החמור  את øîBàשמשכתי äæå:טוען והלוקח – ÀÆÅ
ézç÷lMî,ילדה שלקחתי  לאחר  –e÷Gçé,מבואר בגמרא – ÄÆÈÇÀÄÇÂ

חולקים, בספק המוטל  שממון  הסובר , היא סומכוס כדעת שמשנתנו
השפחה, או  הפרה שאם כחכמים, ההלכה אלא כמותו , הלכה אין אבל 

עליו  מחברו והמוציא מחברו , להוציא בא הלוקח הרי המוכר, ברשות
שהפרה  בכגון כאן המדובר סומכוס לדעת שאף מפרשים, ויש  הראיה.

אף  שאין  עבדים), שמוכרים (מקום בסימטה והשפחה באגם עומדת
סומכוס  אף המוכר , ברשות והשפחה הפרה אם אבל בהן . מוחזק אחד 

ראיה להביא הלוקח שעל  אפילו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););מודה, חכמים, לדעת ברם,

הן , מוכר  בחזקת מקום מכל בסימטא, והשפחה באגם היתה הפרה
לדבריו  ראיה להביא מחזקתו , להוציא הבא הלוקח, xnb`ועל oiir)

.(a ,w ,`rivn `aaïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,íéãáò éðL Bì eéäÈÀÅÂÈÄÆÈÈÀÆÈÈÈ
מהם, אחד  ומכר  –úBãN ézL ïëå,שדות שתי לו היו  –úçà ÀÅÀÅÈÇÇ

äpè÷ úçàå äìBãb,מהן אחת ומכר –ìBãb :øîBà ç÷Blä ÀÈÀÇÇÀÇÈÇÅÇÅÈ
ézç÷ì, קניתי הגדולה השדה את או הגדול העבד את –äläå ÈÇÀÄÀÇÈ
øîBà:טוען והמוכר –òãBé éðéà,מכרתי מהם איזה זוכר  אינני – ÅÅÄÅÇ

קטן , או  גדול  ìBãbaאם äëæוכבר עדיף. ברי ושמא ברי  שכן  – ÈÈÇÈ
לעיל a),הזכרנו dpyn xe`aa) מבארים כך ומתוך כן , הלכה שאין 

עבד דמי  מהמוכר  תובע שהלוקח בכגון  הזו ההלכה את המפרשים

גדולה שדה דמי או tiqa`),גדול oldl x`eank) שאינו טוען והמוכר 
לו  שמודה ונמצא גדול , עבד דמי  או קטן עבד דמי  לו חייב אם זוכר

משום  שבועה שנתחייב והרי  יודע, אינו השאר  ועל קטן  עבד דמי על 
כפי ללוקח לשלם חייב להישבע יכול שאינו  ומתוך במקצת, הודאה

ézøëîתביעתו. ïè÷ :øîBà øëBnäמכרתי הקטן העבד את – ÇÅÅÈÈÈÇÀÄ
–äläåלך, הלוקח –ïè÷ àlà Bì ïéà ,òãBé éðéà :øîBà– ÀÇÈÅÅÄÅÇÅÆÈÈÈ

שמא. טענת אלא טוען אינו ìBãbשהרי  :øîBà äæ: אומר הלוקח – ÆÅÈ
לקחתי, ÷ïèגדול  :øîBà äæå,מכרתי קטן  אומר : והמוכר –òáMé ÀÆÅÈÈÄÈÇ

øëî ïèwäL øëBnä?יישבע למה זו: הלכה על מקשים בגמרא – ÇÅÆÇÈÈÈÇ
הרי ועוד , טענו? לא לו שהודה ומה לו  הודה לא שטענו מה והרי 

הקרקעות? ועל העבדים על נשבעים cerאין miywny `xnba oiir)
.(diyew שדה דמי  או גדול  עבד דמי תובע שהלוקח בגמרא, ומבארים

עד בהם לחזור שיוכלו  ביניהם והתנו דמים לו  שנתן  (כגון גדולה

– השטר דמיzetqez),נתינת אלא ממנו  קיבל  שלא טוען והמוכר
המוכר נמצא קטנה, שדה דמי או קטן חייב עבד  הלכך במקצת, מודה

שבועה. òãBéהוא éðéà :øîBà äæå ,òãBé éðéà :øîBà äæ– שאף ÆÅÅÄÅÇÀÆÅÅÄÅÇ
הלוקח, שילם שדה או עבד איזה בעד זוכר  אינו מהם e÷GçéÇÂאחד 

הזכרנו  וכבר חולקים. בספק המוטל  שממון הסובר, סומכוס כדעת –
שהמוציא  הסוברים, כחכמים אלא כסומכוס, ההלכה שאין לעיל ,

הראיה. עליו מחברו 

i y i l y m e i
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והובאה  פרקנו , מענין אינה זו שמשנה הקודמת) למשנה (בהקדמה הזכרנו  כבר 
ב. במשנה שנשנתה ההלכה אגב כאן

íéöòì åéúéæ øëBnä שיקצצם כדי לחברו , זיתים אילני שמכר  – ÇÅÅÈÈÅÄ
המוכר, של בקרקעו  הלוקח אותם והשהה להסקה, בעצים וישתמש

äàqì úéòéáøî úBçt eNòå בסאה שאין רעים, זיתים והצמיחו – ÀÈÈÅÀÄÄÇÀÈ
שיש ההוצאות מן  חוץ בגמרא: ומבואר  שמן; הלוג רביעית זיתים של

ובעצירתם k-1/8במסיקתם beld ziriax ;jxra xhil 12 ± d`qd)
,(xhildíéúéfä ìòa ìL elà éøä,הלוקח של כמות – שעל  ÂÅÅÆÇÇÇÅÄ

מקפיד . הקרקע בעל  אין  כזאת äàqìמועטת úéòéáø eNòאבל – ÈÀÄÄÇÀÈ
מכדי יותר  שכן  וכל  לסאה, הלוג רביעית כדי שמן בהם היה אם

לסאה, eìcbרביעית éúéæ :øîBà äæ האילנות טוען: הלוקח – ÆÅÅÇÄÀ
הם, ושלי הזיתים, את גידלו  äìcbשלקחתי  éöøà :øîBà äæå– ÀÆÅÇÀÄÄÀÈ

הם, ושלי אותם, גידלה אדמתי  טוען: הקרקע בגמרא e÷Gçéובעל – ÇÂ
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øîBà:eìcb éúéæ,øîBà äæå:äìcb éöøà–e÷Gçé.äãN CBúì íðúðe åéúéæ øäð óèLBøáç;øîBà äæ:éúéæ ¥¥©¦§§¤¥©§¦¦§¨©£¨©¨¨¥¨§¨¨§§¥£¥¤¥¥©
eìcb,øîBà äæå:äìcb éöøà–e÷Gçé. ¦§§¤¥©§¦¦§¨©£
ÂBøáçì úéa øékNnä,íéîLbä úBîéa–çñtä ãòå âçä ïî BàéöBäì ìBëé Bðéà;änçä úBîéa–GLíéL ©©§¦©¦©£¥¦©§¨¦¥¨§¦¦¤¨§©©¤©¦©©¨§¦

íBé.íékøkáe,íéîLbä úBîé ãçàå änçä úBîé ãçà–Lãç øNò íéðL.úBéeðçáe,íékøk ãçàå úBøéò ãçà ©§©¦¤¨§©©¨§¤¨§©§¨¦§¥¨¨Ÿ¤©£¤¨£¨§¤¨§©¦
–Lãç øNò íéðL.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íéòaö ìLå íéîBzçð ìL úeðç–GLíéðL L. §¥¨¨Ÿ¤©¨¦§¤©§¦¥¥£¤©§¦§¤©¨¦¨¨¦
ÊBøáçì úéa øékNnä:úìca áiç øékNnä,øâpa,ìeòðnáe,ïnà äNòî àeäL øác ìëáe.BðéàL øác ìáà ©©§¦©¦©£¥©©§¦©¨©¤¤©¤¤©©§§¨¨¨¤©£¥ª¨£¨¨¨¤¥

ùìù ìëå .äìøòî íéøåèô íä ïë éðôîå ,åãé ìò úåéçì íéìåëé ïäù ïäéúåáéáñù ò÷ø÷ä íò åðééäã ,ïäéùåâ íò íéúéæä øäð óèùù ïåâë äì é÷åî àøîâá
ìëä íéðù ùìù øçàì ìáà .äìøò íåùî åäééðî ìéëà éöî éåä àì ïäéùåâ åàì éà íå÷î ìëî ,ïìãâî äæ ìù ò÷ø÷ã â"òàã ,å÷åìçéã àåä úåðåùàøä íéðù

:àðìéëà äåä àì éî ùìù øçàì ,éòèð àðà éà ,äéì øîàã ,ò÷ø÷ä ìòáì
eeee.exiagl zia xikynd:íúñ.mei miyly dngd zeniae ,gqtd cre bgd on e`ivedl leki epi` minybd zeniaíãå÷ åàéöåäì àá íà ,øîåìë

å"èî åòéãåä àì íàå .íéîùâä úåîé úìçúä àåäù âçä ãò íåé íéùìù íùîù ìåìàá å"èî åðééäã ,äîçä úåîéî íåé íéùìù åðòéãåéù êéøö çñôä
:åðàéöåéù íãå÷ íåé íéùìù åòéãåäì êéøö ,äîçä úåîéá íúñ úéá øéëùîäù ïðéòîù àìéîîå .çñôä ãò åàéöåäì ìåëé åðéà ,ìåìàá.mikxkaeìëäù

,òéãåäì êéøö øéëùîù íùëå .íéîùâä úåîéá ïéá äîçä úåîéá ïéá ,åúàéöé íãå÷ ùãåç á"é åòéãåäì êéøö ,øåëùì ïééåöî ïéà íéúáäå øåâì íù íéëùîð
:åøëù åì ïúåð àìà úàöì ìåëé åðéà åòéãåä àì íàå .ùãåç øùò íéðù íéëøëáå íåé íéùìù úåøééòá ,òéãåäì êéøö øëåù êëmirav lye minezgp ly

.mipy yly:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .êåøà ïîæì äáåøî ïôé÷äù éðôî
ffff.xbpaeìòåðùíéáçåúå úìãä úà åá ïé:äôå÷ñàä úøå÷á åúåà.ziad lra ly lafdìáæä ,øëåùã éøåúî éàã .àîìòî åúàã éøåúî ìáæ äùòðù ïåâëå
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עשו  אפילו מיד, שיקצצם מנת על האילנות את לו מכר שאם מבואר,
על לו  מכרם ואם הקרקע; בעל של  אלו  הרי  לסאה, מרביעית פחות

לבעל אלו  הרי לסאה, רביעית עשו  אפילו  שירצה, מתי שיקצצם מנת
התנה  ולא סתם, לו שמכר  בכגון אלא משנתנו  נשנתה לא הזיתים;
פחות  עשו שאם ללמדנו , המשנה באה זה שבכגון יקצצם, מתי עמו

יחלוקו . לסאה, רביעית עשו  הזיתים; בעל של  אלו הרי לסאה, מרביעית
åéúéæ øäð óèL, ראובן של  –Bøáç äãN CBúì íðúðeלתוך – ÈÇÈÈÅÈÀÈÈÀÀÅÂÅ

פירות; והוציאו שם ונשתרשו  שמעון, של éúéæשדהו :øîBà äæÆÅÅÇ
eìcb,הם ושלי  הזיתים, את גדלו שלי האילנות טוען : ראובן –äæå ÄÀÀÆ

äìcb éöøà :øîBà,הם ושלי גידלתם, אדמתי  טוען: ושמעון  – ÅÇÀÄÄÀÈ
e÷Gçé הזיתים אילני  שנעקרו  בכגון  כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא – ÇÂ

ידם, על  לחיות שיכולים באופן  שרשיהם, שסביב הקרקע גושי  עם
שנעקר "אילן ג): א, (ערלה ששנינו כמו  הערלה, מן  פטורים ונמצאו

זה  בכגון  חייב", – לאו  ואם פטור, – לחיות יכול אם עמו , והסלע
במה  בפירות. חולקים ושמעון שראובן  ללמדנו  המשנה באה דווקא

שמעון , של בשדהו שנשתרשו  מזמן שנים שלוש  בתוך  אמורים? דברים
מק  מכל  הפירות, את גידלה שמעון של שהקרקע פי  על ום שאף

שמעון  היה לא האילנות, עם שנעקרו ראובן של  הקרקע גושי אלמלא
שלוש לאחר אבל יחלוקו; הלכך  ערלה, איסור  משום מהם לאכול יכול

יכולתי לראובן : הוא אומר  שכן  הקרקע, בעל  לשמעון , הכל  שנים,
שמעון  ברם, פירותיהם. את עכשיו אוכל  והייתי  זיתים, ליטע בעצמי 

כן  לנטיעות. להימכר  שוויים כפי האילנות דמי לראובן  לשלם צריך 
הזיתים  אילני את ליטול אני רוצה ראובן : אמר  שאם בגמרא, אמרו 
ישראל, ארץ ישוב משום לו, שומעים אין  שמעון , של  שדהו  מתוך שלי 

אחרים  שוב יטע ודאי בשדהו, זיתים כבר  לראובן  והיו שהואיל  כלומר
בזה  ויש  שמעון, של בקרקע נשארים אלו  אילנות ונמצאו במקומם,

אילנותיו , את לראובן יחזיר ששמעון  נאמר אם אבל  ישראל. ארץ ישוב
קודם לו היו  שלא כשם במקומם, אחרים יטע לא יוסףיוסףיוסףיוסף""""הוא ("("("("ביתביתביתבית

קסקסקסקס""""ח ח ח ח ).).).). סימןסימןסימןסימן
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בתים. שכירות בדיני המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד  מכאן 

Bøáçì úéa øékNnä זמן לו קבע ולא לחודש , וכך בכך סתם, – ÇÇÀÄÇÄÇÂÅ
BàéöBäìלצאת, ìBëé Bðéà ,íéîLbä úBîéa, מביתו –âçä ïî ÄÇÀÈÄÅÈÀÄÄÆÈ

הגשמים, ימות מתחילים שבו  הסוכות, מחג –çñtä ãòåלפי – ÀÇÇÆÇ
זו; בעונה מצויות פנויות דירות änçäשאין  úBîéa אם כלומר  – ÄÇÇÈ

החמה, בימות להודיעו צריך  הפסח, קודם להוציאו GLíBéבא íéL ÀÄ
חג  עד  יום שלושים יום שמאותו  באלול , עשר מחמישה היינו  –

חמישה  מיום הודיעו לא ואם הגשמים; ימות התחלת שהוא הסוכות,
למדים  נמצאנו  והרי  הפסח. עד להוציאו יכול  אינו  שוב באלול, עשר

כ אם אלא להוציאו  יכול  אינו החמה שבימות הודיעו ממשנתנו, ן 

היציאה זמן קודם יום בבבב).).).).שלושים קא קא קא קא ,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבא בבא בבא בבא  ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

íékøkáe שם מצויות פנויות דירות ואין  שם, לגור נמשכים שהכל – ÇÀÇÄ
השנה, ימות íéîLbäבכל  úBîé ãçàå änçä úBîé ãçà– ÆÈÀÇÇÈÀÆÈÀÇÀÈÄ

הגשמים, בימות ובין  החמה בימות Lãçבין  øNò íéðLצריך – ÀÅÈÈÙÆ
להודיע, צריך שמשכיר וכשם ליציאתו . קודם חודש  עשר שנים להודיעו
קודם  יום שלושים – בעיירות למשכיר, להודיע צריך  השוכר כך

שכן  שיחפש כדי מקודם, חודש  עשר  שנים – ובכרכים ליציאתו ,
לצאת, יכול אינו הודיעו , לא ואם פנוי. ביתו  יישאר  ולא לו), (הרצוי

שכרו לו נותן  ח ח ח ח ).).).).אלא וווו,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  –úBéeðçáe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ÇÂ
לגבות  כדי מרובה לזמן  וצריך בהקפה ללקוחות נותן והחנווני  הואיל 

חובותיו , Lãçאת øNò íéðL ,íékøk ãçàå úBøéò ãçà– ÆÈÂÈÀÆÈÀÇÄÀÅÈÈÙÆ
שיודיענו  עד להוציאו יכול  המשכיר  אין  בכרכים ובין  בעיירות בין 

ליציאתו . קודם חודש עשר øîBà:שנים ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
GL ,íéòaö ìLå íéîBzçð ìL úeðçíéðL Lהמשכיר צריך  – ÂÆÇÀÄÀÆÇÈÄÈÈÄ

בגמרא: הטעם ומבואר  ליציאתו; קודם שנים שלוש  iptnלהודיעו 
,daexn otwidy ארוך לזמן  ללקוחותיהם הם שמקיפים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;כלומר,

מהיכן ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). שהרי  לו , נראה לא זה שפירוש כותב, המאירי ברם,
לפרש, לו  נראה אלא האומנים? שאר על יתיר  כך כל מקיפים הם
בנין  צריכים והם הואיל מרובה, לבית מבית והעתקתם היקפם שטורח

הם  זקוקים וכן שלהם, הגדולים הכלים את בו להכניס כדי  מתאים
ראויים  הבתים רוב ואין באש , למלאכתם הם ומשתמשים מים להרבה

לכך.

i r i a x m e i
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úìca áiç øékNnä :Bøáçì úéa øékNnäלשוכר להעמיד – ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÇÇÀÄÇÈÇÆÆ
לבית, הראויות ìeòðnáeדלתות ,øâpaומנעול נגר לעשות – ÇÆÆÇÇÀ

הדלת, לנעילת ויתד  בריח מין היינו  נגר àeäLלדלתות: øác ìëáeÀÈÈÈÆ
ïnà äNòî לפתוח כגון מומחה, אומן  ידי  על  אלא נעשה שאינו  – ÇÂÅËÈ

באלו וכיוצא התיקרה, את לו לחזק חלונות, xnba`).לו `ziixa)ìáàÂÈ
ïnà äNòî BðéàL øácוסולם מעקה כגון –,(my `ziixa)øëBOä ÈÈÆÅÇÂÅËÈÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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דומות  הלכות הבאה ובמשנה במשנתנו הובאו  ב במשנה ששנינו ההלכה אגב
ומוכר . לוקח שבין בטענות

øBîça äøt óéìçnäוהרי החמור, את הפרה בעל  ומשך  – ÇÇÂÄÈÈÇÂ
חליפין מדין  החמור לבעל  הפרה גם נקנתה זו oiyeciwבמשיכה dpyn)

,(e שהפ `, פי על  היא,אף הראשונים בעליה ברשות עדיין äãìéåÀÈÀÈרה
או  החמור את הפרה בעל שמשך קודם ילדה אם ידוע ואין  הפרה, –

שמשך; BúçôLלאחר  øëBnä ïëå,דמיה את וקיבל  הכנענית, – ÀÅÇÅÄÀÈ
אותה, קנה דמיה את הלוקח לו משנתן אבל ברשותו; היא ועדיין

בכסף נקנה כנעני  עבד b),שכן  ,` oiyeciw dpyn)äãìéå,השפחה – ÀÈÀÈ
או  שלו, והולד  הכסף את הלוקח נתן שילדה קודם אם ידוע ואין

הבעלים; של  והולד שילדה øîBàלאחר  äæ:טוען המוכר  –ãò ÆÅÇ
ézøëî àHL קודם בפרה וכן  ילדה, השפחה את שמכרתי קודם – ÆÈÇÀÄ

שלי . והולד ילדה, החמור  את øîBàשמשכתי äæå:טוען והלוקח – ÀÆÅ
ézç÷lMî,ילדה שלקחתי  לאחר  –e÷Gçé,מבואר בגמרא – ÄÆÈÇÀÄÇÂ

חולקים, בספק המוטל  שממון  הסובר , היא סומכוס כדעת שמשנתנו
השפחה, או  הפרה שאם כחכמים, ההלכה אלא כמותו , הלכה אין אבל 

עליו  מחברו והמוציא מחברו , להוציא בא הלוקח הרי המוכר, ברשות
שהפרה  בכגון כאן המדובר סומכוס לדעת שאף מפרשים, ויש  הראיה.

אף  שאין  עבדים), שמוכרים (מקום בסימטה והשפחה באגם עומדת
סומכוס  אף המוכר , ברשות והשפחה הפרה אם אבל בהן . מוחזק אחד 

ראיה להביא הלוקח שעל  אפילו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););מודה, חכמים, לדעת ברם,

הן , מוכר  בחזקת מקום מכל בסימטא, והשפחה באגם היתה הפרה
לדבריו  ראיה להביא מחזקתו , להוציא הבא הלוקח, xnb`ועל oiir)

.(a ,w ,`rivn `aaïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,íéãáò éðL Bì eéäÈÀÅÂÈÄÆÈÈÀÆÈÈÈ
מהם, אחד  ומכר  –úBãN ézL ïëå,שדות שתי לו היו  –úçà ÀÅÀÅÈÇÇ

äpè÷ úçàå äìBãb,מהן אחת ומכר –ìBãb :øîBà ç÷Blä ÀÈÀÇÇÀÇÈÇÅÇÅÈ
ézç÷ì, קניתי הגדולה השדה את או הגדול העבד את –äläå ÈÇÀÄÀÇÈ
øîBà:טוען והמוכר –òãBé éðéà,מכרתי מהם איזה זוכר  אינני – ÅÅÄÅÇ

קטן , או  גדול  ìBãbaאם äëæוכבר עדיף. ברי ושמא ברי  שכן  – ÈÈÇÈ
לעיל a),הזכרנו dpyn xe`aa) מבארים כך ומתוך כן , הלכה שאין 

עבד דמי  מהמוכר  תובע שהלוקח בכגון  הזו ההלכה את המפרשים

גדולה שדה דמי או tiqa`),גדול oldl x`eank) שאינו טוען והמוכר 
לו  שמודה ונמצא גדול , עבד דמי  או קטן עבד דמי  לו חייב אם זוכר

משום  שבועה שנתחייב והרי  יודע, אינו השאר  ועל קטן  עבד דמי על 
כפי ללוקח לשלם חייב להישבע יכול שאינו  ומתוך במקצת, הודאה

ézøëîתביעתו. ïè÷ :øîBà øëBnäמכרתי הקטן העבד את – ÇÅÅÈÈÈÇÀÄ
–äläåלך, הלוקח –ïè÷ àlà Bì ïéà ,òãBé éðéà :øîBà– ÀÇÈÅÅÄÅÇÅÆÈÈÈ

שמא. טענת אלא טוען אינו ìBãbשהרי  :øîBà äæ: אומר הלוקח – ÆÅÈ
לקחתי, ÷ïèגדול  :øîBà äæå,מכרתי קטן  אומר : והמוכר –òáMé ÀÆÅÈÈÄÈÇ

øëî ïèwäL øëBnä?יישבע למה זו: הלכה על מקשים בגמרא – ÇÅÆÇÈÈÈÇ
הרי ועוד , טענו? לא לו שהודה ומה לו  הודה לא שטענו מה והרי 

הקרקעות? ועל העבדים על נשבעים cerאין miywny `xnba oiir)
.(diyew שדה דמי  או גדול  עבד דמי תובע שהלוקח בגמרא, ומבארים

עד בהם לחזור שיוכלו  ביניהם והתנו דמים לו  שנתן  (כגון גדולה

– השטר דמיzetqez),נתינת אלא ממנו  קיבל  שלא טוען והמוכר
המוכר נמצא קטנה, שדה דמי או קטן חייב עבד  הלכך במקצת, מודה

שבועה. òãBéהוא éðéà :øîBà äæå ,òãBé éðéà :øîBà äæ– שאף ÆÅÅÄÅÇÀÆÅÅÄÅÇ
הלוקח, שילם שדה או עבד איזה בעד זוכר  אינו מהם e÷GçéÇÂאחד 

הזכרנו  וכבר חולקים. בספק המוטל  שממון הסובר, סומכוס כדעת –
שהמוציא  הסוברים, כחכמים אלא כסומכוס, ההלכה שאין לעיל ,

הראיה. עליו מחברו 
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והובאה  פרקנו , מענין אינה זו שמשנה הקודמת) למשנה (בהקדמה הזכרנו  כבר 
ב. במשנה שנשנתה ההלכה אגב כאן

íéöòì åéúéæ øëBnä שיקצצם כדי לחברו , זיתים אילני שמכר  – ÇÅÅÈÈÅÄ
המוכר, של בקרקעו  הלוקח אותם והשהה להסקה, בעצים וישתמש

äàqì úéòéáøî úBçt eNòå בסאה שאין רעים, זיתים והצמיחו – ÀÈÈÅÀÄÄÇÀÈ
שיש ההוצאות מן  חוץ בגמרא: ומבואר  שמן; הלוג רביעית זיתים של

ובעצירתם k-1/8במסיקתם beld ziriax ;jxra xhil 12 ± d`qd)
,(xhildíéúéfä ìòa ìL elà éøä,הלוקח של כמות – שעל  ÂÅÅÆÇÇÇÅÄ

מקפיד . הקרקע בעל  אין  כזאת äàqìמועטת úéòéáø eNòאבל – ÈÀÄÄÇÀÈ
מכדי יותר  שכן  וכל  לסאה, הלוג רביעית כדי שמן בהם היה אם

לסאה, eìcbרביעית éúéæ :øîBà äæ האילנות טוען: הלוקח – ÆÅÅÇÄÀ
הם, ושלי הזיתים, את גידלו  äìcbשלקחתי  éöøà :øîBà äæå– ÀÆÅÇÀÄÄÀÈ

הם, ושלי אותם, גידלה אדמתי  טוען: הקרקע בגמרא e÷Gçéובעל – ÇÂ
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øîBà:eìcb éúéæ,øîBà äæå:äìcb éöøà–e÷Gçé.äãN CBúì íðúðe åéúéæ øäð óèLBøáç;øîBà äæ:éúéæ ¥¥©¦§§¤¥©§¦¦§¨©£¨©¨¨¥¨§¨¨§§¥£¥¤¥¥©
eìcb,øîBà äæå:äìcb éöøà–e÷Gçé. ¦§§¤¥©§¦¦§¨©£
ÂBøáçì úéa øékNnä,íéîLbä úBîéa–çñtä ãòå âçä ïî BàéöBäì ìBëé Bðéà;änçä úBîéa–GLíéL ©©§¦©¦©£¥¦©§¨¦¥¨§¦¦¤¨§©©¤©¦©©¨§¦

íBé.íékøkáe,íéîLbä úBîé ãçàå änçä úBîé ãçà–Lãç øNò íéðL.úBéeðçáe,íékøk ãçàå úBøéò ãçà ©§©¦¤¨§©©¨§¤¨§©§¨¦§¥¨¨Ÿ¤©£¤¨£¨§¤¨§©¦
–Lãç øNò íéðL.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íéòaö ìLå íéîBzçð ìL úeðç–GLíéðL L. §¥¨¨Ÿ¤©¨¦§¤©§¦¥¥£¤©§¦§¤©¨¦¨¨¦
ÊBøáçì úéa øékNnä:úìca áiç øékNnä,øâpa,ìeòðnáe,ïnà äNòî àeäL øác ìëáe.BðéàL øác ìáà ©©§¦©¦©£¥©©§¦©¨©¤¤©¤¤©©§§¨¨¨¤©£¥ª¨£¨¨¨¤¥

ùìù ìëå .äìøòî íéøåèô íä ïë éðôîå ,åãé ìò úåéçì íéìåëé ïäù ïäéúåáéáñù ò÷ø÷ä íò åðééäã ,ïäéùåâ íò íéúéæä øäð óèùù ïåâë äì é÷åî àøîâá
ìëä íéðù ùìù øçàì ìáà .äìøò íåùî åäééðî ìéëà éöî éåä àì ïäéùåâ åàì éà íå÷î ìëî ,ïìãâî äæ ìù ò÷ø÷ã â"òàã ,å÷åìçéã àåä úåðåùàøä íéðù

:àðìéëà äåä àì éî ùìù øçàì ,éòèð àðà éà ,äéì øîàã ,ò÷ø÷ä ìòáì
eeee.exiagl zia xikynd:íúñ.mei miyly dngd zeniae ,gqtd cre bgd on e`ivedl leki epi` minybd zeniaíãå÷ åàéöåäì àá íà ,øîåìë

å"èî åòéãåä àì íàå .íéîùâä úåîé úìçúä àåäù âçä ãò íåé íéùìù íùîù ìåìàá å"èî åðééäã ,äîçä úåîéî íåé íéùìù åðòéãåéù êéøö çñôä
:åðàéöåéù íãå÷ íåé íéùìù åòéãåäì êéøö ,äîçä úåîéá íúñ úéá øéëùîäù ïðéòîù àìéîîå .çñôä ãò åàéöåäì ìåëé åðéà ,ìåìàá.mikxkaeìëäù

,òéãåäì êéøö øéëùîù íùëå .íéîùâä úåîéá ïéá äîçä úåîéá ïéá ,åúàéöé íãå÷ ùãåç á"é åòéãåäì êéøö ,øåëùì ïééåöî ïéà íéúáäå øåâì íù íéëùîð
:åøëù åì ïúåð àìà úàöì ìåëé åðéà åòéãåä àì íàå .ùãåç øùò íéðù íéëøëáå íåé íéùìù úåøééòá ,òéãåäì êéøö øëåù êëmirav lye minezgp ly

.mipy yly:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .êåøà ïîæì äáåøî ïôé÷äù éðôî
ffff.xbpaeìòåðùíéáçåúå úìãä úà åá ïé:äôå÷ñàä úøå÷á åúåà.ziad lra ly lafdìáæä ,øëåùã éøåúî éàã .àîìòî åúàã éøåúî ìáæ äùòðù ïåâëå

`xephxa yexit

עשו  אפילו מיד, שיקצצם מנת על האילנות את לו מכר שאם מבואר,
על לו  מכרם ואם הקרקע; בעל של  אלו  הרי  לסאה, מרביעית פחות

לבעל אלו  הרי לסאה, רביעית עשו  אפילו  שירצה, מתי שיקצצם מנת
התנה  ולא סתם, לו שמכר  בכגון אלא משנתנו  נשנתה לא הזיתים;
פחות  עשו שאם ללמדנו , המשנה באה זה שבכגון יקצצם, מתי עמו

יחלוקו . לסאה, רביעית עשו  הזיתים; בעל של  אלו הרי לסאה, מרביעית
åéúéæ øäð óèL, ראובן של  –Bøáç äãN CBúì íðúðeלתוך – ÈÇÈÈÅÈÀÈÈÀÀÅÂÅ

פירות; והוציאו שם ונשתרשו  שמעון, של éúéæשדהו :øîBà äæÆÅÅÇ
eìcb,הם ושלי  הזיתים, את גדלו שלי האילנות טוען : ראובן –äæå ÄÀÀÆ

äìcb éöøà :øîBà,הם ושלי גידלתם, אדמתי  טוען: ושמעון  – ÅÇÀÄÄÀÈ
e÷Gçé הזיתים אילני  שנעקרו  בכגון  כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא – ÇÂ

ידם, על  לחיות שיכולים באופן  שרשיהם, שסביב הקרקע גושי  עם
שנעקר "אילן ג): א, (ערלה ששנינו כמו  הערלה, מן  פטורים ונמצאו

זה  בכגון  חייב", – לאו  ואם פטור, – לחיות יכול אם עמו , והסלע
במה  בפירות. חולקים ושמעון שראובן  ללמדנו  המשנה באה דווקא

שמעון , של בשדהו שנשתרשו  מזמן שנים שלוש  בתוך  אמורים? דברים
מק  מכל  הפירות, את גידלה שמעון של שהקרקע פי  על ום שאף

שמעון  היה לא האילנות, עם שנעקרו ראובן של  הקרקע גושי אלמלא
שלוש לאחר אבל יחלוקו; הלכך  ערלה, איסור  משום מהם לאכול יכול

יכולתי לראובן : הוא אומר  שכן  הקרקע, בעל  לשמעון , הכל  שנים,
שמעון  ברם, פירותיהם. את עכשיו אוכל  והייתי  זיתים, ליטע בעצמי 

כן  לנטיעות. להימכר  שוויים כפי האילנות דמי לראובן  לשלם צריך 
הזיתים  אילני את ליטול אני רוצה ראובן : אמר  שאם בגמרא, אמרו 
ישראל, ארץ ישוב משום לו, שומעים אין  שמעון , של  שדהו  מתוך שלי 

אחרים  שוב יטע ודאי בשדהו, זיתים כבר  לראובן  והיו שהואיל  כלומר
בזה  ויש  שמעון, של בקרקע נשארים אלו  אילנות ונמצאו במקומם,

אילנותיו , את לראובן יחזיר ששמעון  נאמר אם אבל  ישראל. ארץ ישוב
קודם לו היו  שלא כשם במקומם, אחרים יטע לא יוסףיוסףיוסףיוסף""""הוא ("("("("ביתביתביתבית

קסקסקסקס""""ח ח ח ח ).).).). סימןסימןסימןסימן
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בתים. שכירות בדיני המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד  מכאן 

Bøáçì úéa øékNnä זמן לו קבע ולא לחודש , וכך בכך סתם, – ÇÇÀÄÇÄÇÂÅ
BàéöBäìלצאת, ìBëé Bðéà ,íéîLbä úBîéa, מביתו –âçä ïî ÄÇÀÈÄÅÈÀÄÄÆÈ

הגשמים, ימות מתחילים שבו  הסוכות, מחג –çñtä ãòåלפי – ÀÇÇÆÇ
זו; בעונה מצויות פנויות דירות änçäשאין  úBîéa אם כלומר  – ÄÇÇÈ

החמה, בימות להודיעו צריך  הפסח, קודם להוציאו GLíBéבא íéL ÀÄ
חג  עד  יום שלושים יום שמאותו  באלול , עשר מחמישה היינו  –

חמישה  מיום הודיעו לא ואם הגשמים; ימות התחלת שהוא הסוכות,
למדים  נמצאנו  והרי  הפסח. עד להוציאו יכול  אינו  שוב באלול, עשר

כ אם אלא להוציאו  יכול  אינו החמה שבימות הודיעו ממשנתנו, ן 

היציאה זמן קודם יום בבבב).).).).שלושים קא קא קא קא ,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבא בבא בבא בבא  ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

íékøkáe שם מצויות פנויות דירות ואין  שם, לגור נמשכים שהכל – ÇÀÇÄ
השנה, ימות íéîLbäבכל  úBîé ãçàå änçä úBîé ãçà– ÆÈÀÇÇÈÀÆÈÀÇÀÈÄ

הגשמים, בימות ובין  החמה בימות Lãçבין  øNò íéðLצריך – ÀÅÈÈÙÆ
להודיע, צריך שמשכיר וכשם ליציאתו . קודם חודש  עשר שנים להודיעו
קודם  יום שלושים – בעיירות למשכיר, להודיע צריך  השוכר כך

שכן  שיחפש כדי מקודם, חודש  עשר  שנים – ובכרכים ליציאתו ,
לצאת, יכול אינו הודיעו , לא ואם פנוי. ביתו  יישאר  ולא לו), (הרצוי

שכרו לו נותן  ח ח ח ח ).).).).אלא וווו,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  –úBéeðçáe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ÇÂ
לגבות  כדי מרובה לזמן  וצריך בהקפה ללקוחות נותן והחנווני  הואיל 

חובותיו , Lãçאת øNò íéðL ,íékøk ãçàå úBøéò ãçà– ÆÈÂÈÀÆÈÀÇÄÀÅÈÈÙÆ
שיודיענו  עד להוציאו יכול  המשכיר  אין  בכרכים ובין  בעיירות בין 

ליציאתו . קודם חודש עשר øîBà:שנים ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
GL ,íéòaö ìLå íéîBzçð ìL úeðçíéðL Lהמשכיר צריך  – ÂÆÇÀÄÀÆÇÈÄÈÈÄ

בגמרא: הטעם ומבואר  ליציאתו; קודם שנים שלוש  iptnלהודיעו 
,daexn otwidy ארוך לזמן  ללקוחותיהם הם שמקיפים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;כלומר,

מהיכן ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). שהרי  לו , נראה לא זה שפירוש כותב, המאירי ברם,
לפרש, לו  נראה אלא האומנים? שאר על יתיר  כך כל מקיפים הם
בנין  צריכים והם הואיל מרובה, לבית מבית והעתקתם היקפם שטורח

הם  זקוקים וכן שלהם, הגדולים הכלים את בו להכניס כדי  מתאים
ראויים  הבתים רוב ואין באש , למלאכתם הם ומשתמשים מים להרבה

לכך.
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úìca áiç øékNnä :Bøáçì úéa øékNnäלשוכר להעמיד – ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÇÇÀÄÇÈÇÆÆ
לבית, הראויות ìeòðnáeדלתות ,øâpaומנעול נגר לעשות – ÇÆÆÇÇÀ

הדלת, לנעילת ויתד  בריח מין היינו  נגר àeäLלדלתות: øác ìëáeÀÈÈÈÆ
ïnà äNòî לפתוח כגון מומחה, אומן  ידי  על  אלא נעשה שאינו  – ÇÂÅËÈ

באלו וכיוצא התיקרה, את לו לחזק חלונות, xnba`).לו `ziixa)ìáàÂÈ
ïnà äNòî BðéàL øácוסולם מעקה כגון –,(my `ziixa)øëBOä ÈÈÆÅÇÂÅËÈÇÅ
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îïnà äNò–eäNBò øëBOä.ìáfä–úéaä ìòa ìL,ãáìa íéøékä ïîe øepzä ïî àöBiä àlà øëBOì ïéàå. ©£¥ª¨©¥¥©¤¤¤©©©©¦§¥©¥¤¨©¥¦©©¦©¦©¦¦§©
ÁäðMì Bøáçì úéa øékNnä,äðMä äøaòúð–øëBOì äøaòúð.íéLãçì Bì øékNä,äðMä äøaòúð– ©©§¦©¦©£¥©¨¨¦§©§¨©¨¨¦§©§¨©¥¦§¦¨¢¨¦¦§©§¨©¨¨

øékNnì äøaòúð.éøBtöa äNòî,Bøáçî õçøî øëOL ãçàa,äðMì áäæ øNò íéðLa,Lãçì áäæ øðécî, ¦§©§¨©©§¦©£¤§¦¦§¤¨¤¨©¤§¨¥£¥¦§¥¨¨¨¨©¨¨¦¦©¨¨©Ÿ¤
éðôì äNòî àáeìàéìîb ïa ïBòîL ïaøéðôìåéñBé éaøeøîàå:øeaòä Lãç úà e÷Gçé. ¨©£¤¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§¦§¥©¦¥§¨§©£¤Ÿ¤¨¦

ËBøáçì úéa øékNnä,ìôðå–úéa Bì ãéîòäì áiç.ïè÷ äéä–ìBãb epNòé àG;ìBãb–ïè÷ epNòé àG; ©©§¦©¦©£¥§¨©©¨§©£¦©¦¨¨¨¨©£¤¨¨©£¤¨¨
ãçà–íéðL epNòé àG;íéðL–ãçà epNòé àG.éñBé àGå úBðBlçäî úBçôé àGïäéìò ó,íäéðL úòcî àlà. ¤¨©£¤§©¦§©¦©£¤¤¨¦§¥©©§¦£¥¤¤¨¦©©§¥¤

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡Bøáçî äãN ìa÷îä,øBö÷ì eâäpL íB÷î–øö÷é;øB÷òì–ø÷òé;åéøçà LBøçì–Løçé;âäðîk ìkä ©§©¥¨¤¥£¥§¤¨£¦§¦§Ÿ©£©£Ÿ©£©£¨©£Ÿ©Ÿ§¦§©

:øëåùä ìù.xepzd on `veid:ìáæ äùòðå øôà
gggg.xkeyl dxarzp:äðù ììëá øåáéòäù ,ùãåç øëù åì äáøé àì.ixetva dyrnåà øëåùã äìåë åà àðú àùéø àäã ,øåúñì äùòî ,êéøô àøîâá
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eäNBò המדינה מנהג אחר  הולכים הללו  הדברים ובכל חשבונו ; על  – Å
בימיהם ìáfä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) שכן אחרים, של  מבהמות בחצר המצטבר  – ÇÆÆ

בחצר השתמשו  הבתים את והשוכרים חצר , לתוך  פתוחים הבתים היו 

להכניס  השוק, ביום הבאים הכפרים, בני  היו ונוהגים דברים; בהרבה
בהמותיהם, את שם ומאכילים בתים בעלי  של  בחצרות בהמותיהם

וכולו  אותו , מפקירים הבהמות בעלי  הסתם ומן  זבל, שם מצטבר וכך 
החצר הבית ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לבעל את השוכר שאם ללמדנו, המשנה ובאה

שדרכם  בדברים בה להשתמש רשות לו  שיש אלא החצר את שכר  לא
זה  הרי  אחרים, של בהמות מחמת שם שנזדבל כל  בחצר, לעשות

úéaä ìòa ìL,כך על ידע שלא פי  על ואף המשכיר; של היינו  – ÆÇÇÇÇÄ
שנצטבר הזבל  ברם, מדעתו . שלא קונה אדם של  חצרו מקום מכל

לשוכר זה הרי  השוכר , אאאא).).).).מבהמות קבקבקבקב,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבא בבא בבא בבא  ורשורשורשורש""""יייי ויש((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
אחרים, של  מבהמות הבא הזבל  שכורה, היתה החצר שאפילו  מפרשים,

המש של זה הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;;כירהרי  השגות השגות השגות השגות  עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; וווו,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

משנה משנה משנה משנה ");");");"); øëBOì""""מגיד מגיד מגיד מגיד  ïéàå,הבית את –øepzä ïî àöBiä àlà ÀÅÇÅÆÈÇÅÄÇÇ
ãáìa íéøékä ïîe ה המשכיר– של  וכיריים מהתנור  היוצא אפר ÄÇÄÇÄÄÀÇ

המשנה  ובאה בהם, לבשל  הבית לשוכר  ושכורים בחצר , העומדים
ולאפות  לבשל אחרים באו אפילו לו, ושכורים שהואיל  להשמיענו,

השוכר  של האפר  ועיין ועיין ועיין ועיין בהם, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; הרמ הרמ הרמ הרמ """"הההה;;;; בשם בשם בשם בשם  שישישישי""""גגגג סימןסימןסימןסימן ((((הטור הטור הטור הטור 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

עיבור  גם היה בחידושה, הלבנה ראיית פי על החודש את מקדשים שהיו  בזמן
רואים  שהיו מה לפי  הדין  בית ידי  על נקבע שני , אדר  חודש הוספת היינו  השנה,
אומרת  התורה שהרי  לאו, אם אביב בזמן  בה יחול הפסח חג אם שנה, באותה
אחרים  גורמים מחמת או פסח", ועשית האביב חודש את "שמור  א): טז , (דברים

± .(a ,`i oixcdpq `xnba x`eank),לחדשים או לשנה בית בשוכר  דנה משנתנו
העיבור. חודש בעד  לשלם הוא חייב אם השנה, את עיברו דין בית כך  ואחר

äðMì Bøáçì úéa øékNnä:לשנה מסויים בסכום –äøaòúð ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÇÈÈÄÀÇÀÈ
äðMä כמו שני, אדר  חודש  לשנה שהוסיפו  הדין, בית ידי על  – ÇÈÈ

למשנתנו , בהקדמה øëBOìשבארנו  äøaòúð,השוכר לטובת – ÄÀÇÀÈÇÅ
בכלל שהוא לפי  העיבור, חודש בשביל  דירה שכר להוסיף חייב ואינו 

íéLãçìהשנה. Bì øékNä:לחודש וכך  כך עמו שפסק –äøaòúð ÄÀÄÈÃÈÄÄÀÇÀÈ
øékNnì äøaòúð ,äðMä לשלם השוכר וחייב המשכיר , לטובת – ÇÈÈÄÀÇÀÈÇÇÀÄ

העיבור. חודש בשביל גם éøBtöaלו äNòî,מבואר בגמרא – ÇÂÆÀÄÄ
במשנה החסרה פיסקה כאן  להקדים `xnשיש  m`e :("`xqgn ixeqg")

el:(לשוכר ycegl(המשכיר adf xpicn dpyl mixpic xyr mipya שפסק)

לחדשים), וגם לשנה גם ביניהם ewelgiעמו  יחלקו והשוכר (המשכיר

מחצית  לו  משלם שהשוכר כלומר  העיבור ; לחודש הדירה שכר  את
החודש ), ixetvaשכר  dyrne,( בגליל õçøî(עיר  øëOL ãçàaÀÆÈÆÈÇÆÀÈ

áäæ øNò íéðLa ,Bøáçî– זהב דינרי  –áäæ øðécî ,äðMì ÅÂÅÄÀÅÈÈÈÈÇÈÈÄÄÇÈÈ
Lãçì,מעוברת השנה ונמצאה –ïBòîL ïaø éðôì äNòî àáe ÇÙÆÈÇÂÆÄÀÅÇÈÄÀ

øeaòä Lãç úà e÷Gçé :eøîàå éñBé éaø éðôìå ìàéìîb ïaÆÇÀÄÅÀÄÀÅÇÄÅÀÈÀÇÂÆÙÆÈÄ
לשון  לתפוס אם יודעים אנו שאין לפי טעמם, מבואר  במפרשים –

חולקים מספק הלכך  אחרון, לשון  או  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ראשון ברם,((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
בחזקת  שהקרקע לפי למשכיר , כולו העיבור  חודש  אלא כן, הלכה אין 

ברורה בראיה אלא הקרקע בעל  מיד  מוציאים ואין  axבעלים, zrc)
.(a ,f zexiky 'ld m"anx ;`xnba ongp
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ìôðå ,Bøáçì úéa øékNnä, שכירותו ימי בתוך הבית –áiç– ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÀÈÇÇÈ
úéaהמשכיר , Bì ãéîòäì.שכירותו לימי  לשוכר –ïè÷ äéä– ÀÇÂÄÇÄÈÈÈÈ

קטן, היה שנפל הבית ìBãbאם epNòé àG לעכב השוכר שיכול – ÇÂÆÈ
גדול ; בבית רצוני אין ולומר : ÷ïèעליו  epNòé àG ,ìBãb ואם – ÈÇÂÆÈÈ

קטן ; עכשיו יעשנו  לא גדול, היה אחד,ãçàהבית בית זה היה – ÆÈ
íéðL epNòé àG,בתים שני –íéðL,בתים שני היו  –epNòé àG ÇÂÆÀÇÄÀÇÄÇÂÆ

ãçà;אחד בית –úBðBlçäî úBçôé àG,שנפל בבית שהיו  – ÆÈÄÀÅÇÇ
ïäéìò óéñBé àGå,החלונות על –íäéðL úòcî àlàכלומר – ÀÄÂÅÆÆÈÄÇÇÀÅÆ

מבואר, בגמרא לעשות. המשכיר שרוצה לשינויים יסכים השוכר שאף
"בית  לו: ואמר לשוכר  בית הראה שהמשכיר  בכגון במשנתנו שמדובר

לומר, יכול שאינו להשמיענו, המשנה ובאה לך", משכיר  אני  כזה
וכיוצא  לו שהראה בית כאותו לנהר קרוב שיהא אלא התכוון שלא

לו: אמר אם אבל וכצורתו . כמידתו בית לו להעמיד  חייב אלא בזה,
בית, לו  להעמיד  חייב אינו בית, אותו ונפל  לך, משכיר  אני  זה בית

לו  בונה סתם, "בית" לו אמר  ואם לכך . גרם השוכר  של  שמזלו 
עליו לעכב יכול השוכר ואין  כרצונו , בית bw,המשכיר `rivn `aa)
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Bøáçî äãN ìa÷îä–z e q i x ` a, לעבדה השדה את שמקבל היינו  ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
עושה; שתהא מהיבול שליש או מחצה השדה לבעל  ונותן  בה, ולטפל 

שמקבלה zאו  e x i k g a, ה לבעל  התבואה,שנותן  מן קצוב דבר שדה
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שתעשה  ובין  הרבה השדה שתעשה בין לשנה, חיטים כור  שלושים כגון

שמקבלה או zמעט; e x i k y a, קצוב סכום השדה לבעל שנותן היינו 
לשנה ישראלישראלישראלישראל");");");");במעות """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות íB÷îÀ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

øBö÷ì eâäpL,במגל התבואה את –øö÷é; במגל המקבל – ÆÈÂÄÀÄÀÙ
øB÷òì היינו השרשים, עם השיבולים את לעקור שנהגו  מקום – ÇÂ

ביד , לקצור ,ø÷òéלתלשם רשאי ואינו  –åéøçà LBøçì מקום – ÇÂÙÇÂÇÂÈ
העשבים  שרשי  שימותו  כדי  העקירה, או הקצירה אחר לחרוש שנהגו

את øçéLהרעים, לנכש נוהגים שאין פי על שאף מבואר , בגמרא – ÇÂÙ
עצמו  לפטור יכול  אינו  מקום מכל ניכש, והמקבל הרעים, העשבים

בפירוש התנה ולא שהואיל  העקירה, או הקצירה לאחר  מלחרוש בזה
אסור אותה, יחרוש ולא השדה את שינכש השדה, את שקיבל  בשעה

המקום; ממנהג לשנות äðéãnäלו âäðîk ìkä בין ושניהם, – ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ
נוח  המקום ומנהג שיש  זה. על זה מעכבים המקבל , ובין השדה בעל 

טורח  שאינו  למקבל, נוחה הקצירה כגון לזה, נוח שהוא ויש  לזה,
הקש ידי  שעל  השדה, לבעל מועילה והיא בעקירה, כמו  כך  כל  בה

נוחה  העקירה וכן  השדה; מזדבלת הקצירה לאחר בקרקע הנשאר 
שדהו . שמתנקה השדה, לבעל ונוחה לבהמותיו, קש  לו שיהא למקבל,
שכנגדו , את לעכב אחריו הולכים אין  טעם, בלא מנהג יש  אם ברם,

סדום מנהג אלא ישראלישראלישראלישראל").").").").שאינו  """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  íLkÀÅ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות
ïé÷ìBçL וה השדה בעל כגון äàeázaאריס,– המוסכם, כפי  – ÆÀÄÇÀÈ

שני והאריס שליש  נוטל  השדה שבעל  או מחצה, נוטל אחד  שכל 
Lwáeשלישים, ïáza ïé÷ìBç Ckהנקצר מבואר : במפרשים – ÈÀÄÇÆÆÇÇ

נקרא השיבולים o"עם a z,"קרוי בארץ y"והנשאר w" תוספות תוספות תוספות תוספות"""" ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל");");");"); """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; ïé÷ìBçיום יום יום יום  Ck ,ïéia ïé÷ìBçL íLkÀÅÆÀÄÇÇÄÈÀÄ
úBøBîfa,שנקצצו בענפים –íéðwáe בהן שסומכים בסמוכות – ÇÀÇÈÄ

להעמידן. כדי  הגפנים והאריס,íäéðLeאת הכרם בעל –ïé÷tñî ÀÅÆÀÇÀÄ
íéðwä úà,מבואר בגמרא בשותפות. החדשים הקנים את קונים – ÆÇÈÄ

שלמעלה; להלכה טעם נתינת היא זו  miwlegשפיסקה mdipy mrh dn
mipwd z` miwtqn mdipyy itl ?mipwa אם אבל שנה. בכל החדשים

בלבד שלו  הם הרי אותם, סיפק מהם יייי).).).).אחד חחחח,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

מנהג שם שאין חדש , במקום מדובר שבסיפא מפרשים, ((((שיטה שיטה שיטה שיטה יש 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות  ומובא ומובא ומובא ומובא  והרשבוהרשבוהרשבוהרשב""""אאאא,,,, הרהרהרהר""""ןןןן בשם בשם בשם בשם  מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת 
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Bøáçî äãN ìa÷îä,בחכירות או באריסות –ïéçìMä úéa àéäå ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÀÄÅÇÀÈÄ

אותה  שמשקים מעיין בה ויש  לה, מספיקים הגשמים מי שאין שדה –

ïìéàäממנו, úéa Bà חביבה זה ובשביל  אילנות, בה שיש שדה – ÅÈÄÈ
המקבל, על מפירותיהם;היא הוא ïéònäשאוכל  Láé בית של – ÈÇÇÇÀÈ

ïìéàäהשלחין , õö÷ðå,שקיבל בשדה שהיו האילנות שנקצצו או – ÀÄÀÇÈÄÈ
BøBëç ïî Bì äkðî Bðéàמשיעור השדה לבעל מנכה המקבל אין – ÅÀÇÆÄÂ

בתחילה  פירש שלא מאחר  באריסותו , או בחכירותו עמו שפסק התבואה
זו . שדה בחכירות מרבה הוא האילנות בשביל או המעיין  שבשביל

la`Bì øîà íà:השדה לבעל המקבל  –éì øëçלי החכר – ÄÈÇÂÙÄ
äæ ïìéàä úéa äãN :Bà ,äæ ïéçìMä úéa äãN שגילה – ÀÅÅÇÀÈÄÆÀÅÅÈÄÈÆ

האילנות, את או המעיין את בחשבון  לוקח שהוא ïéònäדעתו, LáéÈÇÇÇÀÈ
BøBëç ïî Bì äkðî ,ïìéàä õö÷ðå השדה לבעל  המקבל מנכה – ÀÄÀÇÈÄÈÀÇÆÄÂ

עמו . שפסק התבואה משיעור

ג ה נ ש מ ר ו א ב

השדה. לבעל משלם הוא מה השדה, את עיבד  שלא באריס דנה משנתנו 

Bøáçî äãN ìa÷îä,לרביע או  לשליש או  למחצה באריסות, – ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
døéáBäå,זרע ולא בה חרש שלא בורה, והניחה –dúBà ïéîL ÀÄÈÈÄÈ

השדה, את –úBNòì äéeàø änk היתה אילו  יבול, להוציא – ÇÈÀÈÇÂ
כראוי , Bìמעובדת ïúBðå,היבול משומת רבע או שליש  או  מחצה – ÀÅ

ביניהם, שהתנו Bìכפי áúBk CkL:האריסות בשטר האריס –íà ÆÈÅÄ
øéáBà,בורה אניחנה –ãéáòà àGå השדה את אעבד  שלא או  – ÄÀÇÂÄ
ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),כראוי àáèéîa("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ílLà ראויה שהיתה מה כפי  – ÂÇÅÀÅÀÈ

שאפילו  מבואר , במפרשים כראוי . וזרועה חרושה היתה אילו לעשות
הוא דין  בית שכתנאי לו, כתב כאילו  זה הרי  כך, לו כתב ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;לא

יגיגיגיג).).).). ח ח ח ח ,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""םםםם –––– משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"מגידמגידמגידמגיד הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

"שמין לומר  שייך לא בחכירות שכן שבארנו , כמו  באריסות, שנויה משנתנו 
שפסק  קצוב דבר  השדה לבעל  נותן  החוכר  שהרי לעשות", ראויה כמה אותה

.(i"yx)עמו

y c e w z a y
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בכך. נפחת הקרקע ונמצא כראוי , השדה את מעבד שאינו  בחוכר דנה משנתנו 

Bøáçî äãN ìa÷îä,לשנה כורים וכך  בכך בחכירות, –àGå ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÀ
äöø, החוכר –Lkðì,הרעים העשבים את לעקור  –Bì øîàå– ÈÈÀÇÅÀÈÇ

השדה: Cìלבעל  útëà äîמפסיד אינך  אתה והרי מנכש , שאיני – ÈÄÀÇÈ
døBëçבזה, Cì ïúBð éðàå ìéàBäעמך שפסקתי כורים וכך כך  – ÄÇÂÄÅÈÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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îïnà äNò–eäNBò øëBOä.ìáfä–úéaä ìòa ìL,ãáìa íéøékä ïîe øepzä ïî àöBiä àlà øëBOì ïéàå. ©£¥ª¨©¥¥©¤¤¤©©©©¦§¥©¥¤¨©¥¦©©¦©¦©¦¦§©
ÁäðMì Bøáçì úéa øékNnä,äðMä äøaòúð–øëBOì äøaòúð.íéLãçì Bì øékNä,äðMä äøaòúð– ©©§¦©¦©£¥©¨¨¦§©§¨©¨¨¦§©§¨©¥¦§¦¨¢¨¦¦§©§¨©¨¨

øékNnì äøaòúð.éøBtöa äNòî,Bøáçî õçøî øëOL ãçàa,äðMì áäæ øNò íéðLa,Lãçì áäæ øðécî, ¦§©§¨©©§¦©£¤§¦¦§¤¨¤¨©¤§¨¥£¥¦§¥¨¨¨¨©¨¨¦¦©¨¨©Ÿ¤
éðôì äNòî àáeìàéìîb ïa ïBòîL ïaøéðôìåéñBé éaøeøîàå:øeaòä Lãç úà e÷Gçé. ¨©£¤¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§¦§¥©¦¥§¨§©£¤Ÿ¤¨¦

ËBøáçì úéa øékNnä,ìôðå–úéa Bì ãéîòäì áiç.ïè÷ äéä–ìBãb epNòé àG;ìBãb–ïè÷ epNòé àG; ©©§¦©¦©£¥§¨©©¨§©£¦©¦¨¨¨¨©£¤¨¨©£¤¨¨
ãçà–íéðL epNòé àG;íéðL–ãçà epNòé àG.éñBé àGå úBðBlçäî úBçôé àGïäéìò ó,íäéðL úòcî àlà. ¤¨©£¤§©¦§©¦©£¤¤¨¦§¥©©§¦£¥¤¤¨¦©©§¥¤

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡Bøáçî äãN ìa÷îä,øBö÷ì eâäpL íB÷î–øö÷é;øB÷òì–ø÷òé;åéøçà LBøçì–Løçé;âäðîk ìkä ©§©¥¨¤¥£¥§¤¨£¦§¦§Ÿ©£©£Ÿ©£©£¨©£Ÿ©Ÿ§¦§©

:øëåùä ìù.xepzd on `veid:ìáæ äùòðå øôà
gggg.xkeyl dxarzp:äðù ììëá øåáéòäù ,ùãåç øëù åì äáøé àì.ixetva dyrnåà øëåùã äìåë åà àðú àùéø àäã ,øåúñì äùòî ,êéøô àøîâá

ñåôú éà ïðéòãé àìã ,å÷åìçé ,ùãåçì áäæ øðéãî äðùì íéáåäæ á"éá åì øîà íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ,éðùîå .å÷åìçéã äùòî éúééîå ,øéëùîã äìåë
åìåë êëéôì .àîéé÷ äøî ú÷æçá ò÷ø÷ã .úåðåùìáù úåçô øçà êìä àìà .éñåé 'øå â"áùøë äëìä ïéàå .'åëå éîð äùòîå ,ïåøçà ïåùì åà ïåùàø ïåùì

:úåçô ïåøçà ïåùì äéäù ïéá úåçô ïåùàø ïåùì äéäù ïéá ,øéëùîì
hhhh.zia el cinrdl aiig:[åúøéëù éîéì].'eke ohw epyri `l lecb didúéáä ìò åãéîòä ìáà .êì øéëùî éðà äæë úéá åì øîàå úéá åì äàøäã àåäå

:ïè÷ ïéá ìåãâ ïéá ,úéá àø÷éù íå÷î åì ãéîòé ,íúñ úéá åì øîà íàå .åúåðáì áééç åðéà ,ìôðå ,êì øéëùî éðà äæ úéá åì øîàå
h`̀̀̀.dcy lawnd:äðùì ïéøåë êëå êëá ,úåøéëçá åà .òéáøìå ùéìùì äöçîì ,úåñéøàá.eixg` yexglíéùøù êåôäì éãë ,äøé÷òä åà äøéö÷ä øçà

`xephxa yexit

eäNBò המדינה מנהג אחר  הולכים הללו  הדברים ובכל חשבונו ; על  – Å
בימיהם ìáfä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) שכן אחרים, של  מבהמות בחצר המצטבר  – ÇÆÆ

בחצר השתמשו  הבתים את והשוכרים חצר , לתוך  פתוחים הבתים היו 

להכניס  השוק, ביום הבאים הכפרים, בני  היו ונוהגים דברים; בהרבה
בהמותיהם, את שם ומאכילים בתים בעלי  של  בחצרות בהמותיהם

וכולו  אותו , מפקירים הבהמות בעלי  הסתם ומן  זבל, שם מצטבר וכך 
החצר הבית ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לבעל את השוכר שאם ללמדנו, המשנה ובאה

שדרכם  בדברים בה להשתמש רשות לו  שיש אלא החצר את שכר  לא
זה  הרי  אחרים, של בהמות מחמת שם שנזדבל כל  בחצר, לעשות

úéaä ìòa ìL,כך על ידע שלא פי  על ואף המשכיר; של היינו  – ÆÇÇÇÇÄ
שנצטבר הזבל  ברם, מדעתו . שלא קונה אדם של  חצרו מקום מכל

לשוכר זה הרי  השוכר , אאאא).).).).מבהמות קבקבקבקב,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבא בבא בבא בבא  ורשורשורשורש""""יייי ויש((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
אחרים, של  מבהמות הבא הזבל  שכורה, היתה החצר שאפילו  מפרשים,

המש של זה הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;;כירהרי  השגות השגות השגות השגות  עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; וווו,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

משנה משנה משנה משנה ");");");"); øëBOì""""מגיד מגיד מגיד מגיד  ïéàå,הבית את –øepzä ïî àöBiä àlà ÀÅÇÅÆÈÇÅÄÇÇ
ãáìa íéøékä ïîe ה המשכיר– של  וכיריים מהתנור  היוצא אפר ÄÇÄÇÄÄÀÇ

המשנה  ובאה בהם, לבשל  הבית לשוכר  ושכורים בחצר , העומדים
ולאפות  לבשל אחרים באו אפילו לו, ושכורים שהואיל  להשמיענו,

השוכר  של האפר  ועיין ועיין ועיין ועיין בהם, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; הרמ הרמ הרמ הרמ """"הההה;;;; בשם בשם בשם בשם  שישישישי""""גגגג סימןסימןסימןסימן ((((הטור הטור הטור הטור 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

עיבור  גם היה בחידושה, הלבנה ראיית פי על החודש את מקדשים שהיו  בזמן
רואים  שהיו מה לפי  הדין  בית ידי  על נקבע שני , אדר  חודש הוספת היינו  השנה,
אומרת  התורה שהרי  לאו, אם אביב בזמן  בה יחול הפסח חג אם שנה, באותה
אחרים  גורמים מחמת או פסח", ועשית האביב חודש את "שמור  א): טז , (דברים

± .(a ,`i oixcdpq `xnba x`eank),לחדשים או לשנה בית בשוכר  דנה משנתנו
העיבור. חודש בעד  לשלם הוא חייב אם השנה, את עיברו דין בית כך  ואחר

äðMì Bøáçì úéa øékNnä:לשנה מסויים בסכום –äøaòúð ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÇÈÈÄÀÇÀÈ
äðMä כמו שני, אדר  חודש  לשנה שהוסיפו  הדין, בית ידי על  – ÇÈÈ

למשנתנו , בהקדמה øëBOìשבארנו  äøaòúð,השוכר לטובת – ÄÀÇÀÈÇÅ
בכלל שהוא לפי  העיבור, חודש בשביל  דירה שכר להוסיף חייב ואינו 

íéLãçìהשנה. Bì øékNä:לחודש וכך  כך עמו שפסק –äøaòúð ÄÀÄÈÃÈÄÄÀÇÀÈ
øékNnì äøaòúð ,äðMä לשלם השוכר וחייב המשכיר , לטובת – ÇÈÈÄÀÇÀÈÇÇÀÄ

העיבור. חודש בשביל גם éøBtöaלו äNòî,מבואר בגמרא – ÇÂÆÀÄÄ
במשנה החסרה פיסקה כאן  להקדים `xnשיש  m`e :("`xqgn ixeqg")

el:(לשוכר ycegl(המשכיר adf xpicn dpyl mixpic xyr mipya שפסק)

לחדשים), וגם לשנה גם ביניהם ewelgiעמו  יחלקו והשוכר (המשכיר

מחצית  לו  משלם שהשוכר כלומר  העיבור ; לחודש הדירה שכר  את
החודש ), ixetvaשכר  dyrne,( בגליל õçøî(עיר  øëOL ãçàaÀÆÈÆÈÇÆÀÈ

áäæ øNò íéðLa ,Bøáçî– זהב דינרי  –áäæ øðécî ,äðMì ÅÂÅÄÀÅÈÈÈÈÇÈÈÄÄÇÈÈ
Lãçì,מעוברת השנה ונמצאה –ïBòîL ïaø éðôì äNòî àáe ÇÙÆÈÇÂÆÄÀÅÇÈÄÀ

øeaòä Lãç úà e÷Gçé :eøîàå éñBé éaø éðôìå ìàéìîb ïaÆÇÀÄÅÀÄÀÅÇÄÅÀÈÀÇÂÆÙÆÈÄ
לשון  לתפוס אם יודעים אנו שאין לפי טעמם, מבואר  במפרשים –

חולקים מספק הלכך  אחרון, לשון  או  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ראשון ברם,((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
בחזקת  שהקרקע לפי למשכיר , כולו העיבור  חודש  אלא כן, הלכה אין 

ברורה בראיה אלא הקרקע בעל  מיד  מוציאים ואין  axבעלים, zrc)
.(a ,f zexiky 'ld m"anx ;`xnba ongp
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ìôðå ,Bøáçì úéa øékNnä, שכירותו ימי בתוך הבית –áiç– ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÀÈÇÇÈ
úéaהמשכיר , Bì ãéîòäì.שכירותו לימי  לשוכר –ïè÷ äéä– ÀÇÂÄÇÄÈÈÈÈ

קטן, היה שנפל הבית ìBãbאם epNòé àG לעכב השוכר שיכול – ÇÂÆÈ
גדול ; בבית רצוני אין ולומר : ÷ïèעליו  epNòé àG ,ìBãb ואם – ÈÇÂÆÈÈ

קטן ; עכשיו יעשנו  לא גדול, היה אחד,ãçàהבית בית זה היה – ÆÈ
íéðL epNòé àG,בתים שני –íéðL,בתים שני היו  –epNòé àG ÇÂÆÀÇÄÀÇÄÇÂÆ

ãçà;אחד בית –úBðBlçäî úBçôé àG,שנפל בבית שהיו  – ÆÈÄÀÅÇÇ
ïäéìò óéñBé àGå,החלונות על –íäéðL úòcî àlàכלומר – ÀÄÂÅÆÆÈÄÇÇÀÅÆ

מבואר, בגמרא לעשות. המשכיר שרוצה לשינויים יסכים השוכר שאף
"בית  לו: ואמר לשוכר  בית הראה שהמשכיר  בכגון במשנתנו שמדובר

לומר, יכול שאינו להשמיענו, המשנה ובאה לך", משכיר  אני  כזה
וכיוצא  לו שהראה בית כאותו לנהר קרוב שיהא אלא התכוון שלא

לו: אמר אם אבל וכצורתו . כמידתו בית לו להעמיד  חייב אלא בזה,
בית, לו  להעמיד  חייב אינו בית, אותו ונפל  לך, משכיר  אני  זה בית

לו  בונה סתם, "בית" לו אמר  ואם לכך . גרם השוכר  של  שמזלו 
עליו לעכב יכול השוכר ואין  כרצונו , בית bw,המשכיר `rivn `aa)

.(`
א ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáçî äãN ìa÷îä–z e q i x ` a, לעבדה השדה את שמקבל היינו  ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
עושה; שתהא מהיבול שליש או מחצה השדה לבעל  ונותן  בה, ולטפל 

שמקבלה zאו  e x i k g a, ה לבעל  התבואה,שנותן  מן קצוב דבר שדה

izdw - zex`ean zeipyn
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äðéãnä.äàeáza ïé÷ìBçL íLk,ïáza ïé÷ìBç CkLwáe;ïéia ïé÷ìBçL íLk,íéðwáe úBøBîfa ïé÷ìBç Ck; ©§¦¨§¥¤§¦©§¨¨§¦©¤¤©©§¥¤§¦©©¦¨§¦©§©¨¦
úà ïé÷tñî íäéðLeíéðwä. §¥¤§©§¦¤©¨¦

·ïéçìMä úéa àéäå Bøáçî äãN ìa÷îä,ïìéàä úéa Bà;ïìéàä õö÷ðå ïéònä Láé–ïî Bì äkðî Bðéà ©§©¥¨¤¥£¥§¦¥©§¨¦¥¨¦¨¨©©©§¨§¦§©¨¦¨¥§©¤¦
BøBëç.Bì øîà íà:äãN Bà äæ ïéçìMä úéa äãN éì øëçäæ ïìéàä úéa;ïìéàä õö÷ðå ïéònä Láé– £¦¨©£Ÿ¦§¥¥©§¨¦¤§¥¥¨¦¨¤¨©©©§¨§¦§©¨¦¨

BøBëç ïî Bì äkðî. §©¤¦£
‚døéáBäå Bøáçî äãN ìa÷îä–ïéîLúBNòì äéeàø änk dúBà,Bì ïúBðå;CkLBì áúBk:øéáBà íà ©§©¥¨¤¥£¥§¦¨¨¦¨©¨§¨©£§¥¤¨¥¦¦

ãéáòà àGå,àáèéîa ílLà. §©£¦£©¥§¥§¨
„Lkðì äöø àGå Bøáçî äãN ìa÷îä,Bì øîàå:Cì útëà äî,ïúBð éðàå ìéàBädøBëç Cì–ïéòîBL ïéà ©§©¥¨¤¥£¥§¨¨§©¥§¨©¨¦§©¨¦©£¦¥¨£¨¥§¦

:åúåîéå äáù íéòø íéáùò ìù.mipwae:íéðôâä úà íéãéîòîä.mipwd z` miwtqn mdipyeíé÷ôñî íäéðùù éôì ,íéð÷á íé÷ìåç íòè äî ,øîà íòè äî
:äðù ìëá íéùãçä íéð÷ä úà

aaaa.oiglyd zia:íéîùâ éî äì éã ïéàù äùáé ò÷ø÷.oli`d zia e`:çøåè àìá úåøéôá ÷ìç ìèåðù ,ñéøàä ìò äáéáç àéä ïìéàä ìéáùáå.oirnd yai
:äúåà ïé÷ùî åðîîù .äáù.exekg on:äéúåøéëçá äì éôè ïìéà åà ïéòî íåùîã äéúòã éìâ àì àø÷éòîã .äðùì ïéøåë êëå êë úåøéëçá äìá÷ íàxekg

.ef oiglyd zia il:åðîî äøëçå äì éôè ïéçìùä úéá àéäù ìéáùáã äéúòã éìâ
bbbb.dcy lawnd:òéáøìå ùéìùì äöçîì.dxiaede:äòøæ àìå äá ùøç àìù.xiae` m`:äøåá äðùòà.ciar` `le:äì äéåàøä äìåòô äá äùòà àìå

.`ahina mly`:éåàøë äòåøæå äùåøç äúéä íà úåùòì äéåàø äúéäù äî éôë
cccc.ykpl dvx `le:úåìòìî äàåáúä ïéáëòîå ò÷ø÷ä çë íéùéúîù ,íéòø íéáùòî äàåáúä úå÷ðì.jl ztki` dnïéùéçëî íéáùòäù é÷ìç øñçé íà

`xephxa yexit

שתעשה  ובין  הרבה השדה שתעשה בין לשנה, חיטים כור  שלושים כגון

שמקבלה או zמעט; e x i k y a, קצוב סכום השדה לבעל שנותן היינו 
לשנה ישראלישראלישראלישראל");");");");במעות """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות íB÷îÀ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

øBö÷ì eâäpL,במגל התבואה את –øö÷é; במגל המקבל – ÆÈÂÄÀÄÀÙ
øB÷òì היינו השרשים, עם השיבולים את לעקור שנהגו  מקום – ÇÂ

ביד , לקצור ,ø÷òéלתלשם רשאי ואינו  –åéøçà LBøçì מקום – ÇÂÙÇÂÇÂÈ
העשבים  שרשי  שימותו  כדי  העקירה, או הקצירה אחר לחרוש שנהגו

את øçéLהרעים, לנכש נוהגים שאין פי על שאף מבואר , בגמרא – ÇÂÙ
עצמו  לפטור יכול  אינו  מקום מכל ניכש, והמקבל הרעים, העשבים

בפירוש התנה ולא שהואיל  העקירה, או הקצירה לאחר  מלחרוש בזה
אסור אותה, יחרוש ולא השדה את שינכש השדה, את שקיבל  בשעה

המקום; ממנהג לשנות äðéãnäלו âäðîk ìkä בין ושניהם, – ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ
נוח  המקום ומנהג שיש  זה. על זה מעכבים המקבל , ובין השדה בעל 

טורח  שאינו  למקבל, נוחה הקצירה כגון לזה, נוח שהוא ויש  לזה,
הקש ידי  שעל  השדה, לבעל מועילה והיא בעקירה, כמו  כך  כל  בה

נוחה  העקירה וכן  השדה; מזדבלת הקצירה לאחר בקרקע הנשאר 
שדהו . שמתנקה השדה, לבעל ונוחה לבהמותיו, קש  לו שיהא למקבל,
שכנגדו , את לעכב אחריו הולכים אין  טעם, בלא מנהג יש  אם ברם,

סדום מנהג אלא ישראלישראלישראלישראל").").").").שאינו  """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  íLkÀÅ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות
ïé÷ìBçL וה השדה בעל כגון äàeázaאריס,– המוסכם, כפי  – ÆÀÄÇÀÈ

שני והאריס שליש  נוטל  השדה שבעל  או מחצה, נוטל אחד  שכל 
Lwáeשלישים, ïáza ïé÷ìBç Ckהנקצר מבואר : במפרשים – ÈÀÄÇÆÆÇÇ

נקרא השיבולים o"עם a z,"קרוי בארץ y"והנשאר w" תוספות תוספות תוספות תוספות"""" ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל");");");"); """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; ïé÷ìBçיום יום יום יום  Ck ,ïéia ïé÷ìBçL íLkÀÅÆÀÄÇÇÄÈÀÄ
úBøBîfa,שנקצצו בענפים –íéðwáe בהן שסומכים בסמוכות – ÇÀÇÈÄ

להעמידן. כדי  הגפנים והאריס,íäéðLeאת הכרם בעל –ïé÷tñî ÀÅÆÀÇÀÄ
íéðwä úà,מבואר בגמרא בשותפות. החדשים הקנים את קונים – ÆÇÈÄ

שלמעלה; להלכה טעם נתינת היא זו  miwlegשפיסקה mdipy mrh dn
mipwd z` miwtqn mdipyy itl ?mipwa אם אבל שנה. בכל החדשים

בלבד שלו  הם הרי אותם, סיפק מהם יייי).).).).אחד חחחח,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

מנהג שם שאין חדש , במקום מדובר שבסיפא מפרשים, ((((שיטה שיטה שיטה שיטה יש 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות  ומובא ומובא ומובא ומובא  והרשבוהרשבוהרשבוהרשב""""אאאא,,,, הרהרהרהר""""ןןןן בשם בשם בשם בשם  מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת 
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Bøáçî äãN ìa÷îä,בחכירות או באריסות –ïéçìMä úéa àéäå ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÀÄÅÇÀÈÄ

אותה  שמשקים מעיין בה ויש  לה, מספיקים הגשמים מי שאין שדה –

ïìéàäממנו, úéa Bà חביבה זה ובשביל  אילנות, בה שיש שדה – ÅÈÄÈ
המקבל, על מפירותיהם;היא הוא ïéònäשאוכל  Láé בית של – ÈÇÇÇÀÈ

ïìéàäהשלחין , õö÷ðå,שקיבל בשדה שהיו האילנות שנקצצו או – ÀÄÀÇÈÄÈ
BøBëç ïî Bì äkðî Bðéàמשיעור השדה לבעל מנכה המקבל אין – ÅÀÇÆÄÂ

בתחילה  פירש שלא מאחר  באריסותו , או בחכירותו עמו שפסק התבואה
זו . שדה בחכירות מרבה הוא האילנות בשביל או המעיין  שבשביל

la`Bì øîà íà:השדה לבעל המקבל  –éì øëçלי החכר – ÄÈÇÂÙÄ
äæ ïìéàä úéa äãN :Bà ,äæ ïéçìMä úéa äãN שגילה – ÀÅÅÇÀÈÄÆÀÅÅÈÄÈÆ

האילנות, את או המעיין את בחשבון  לוקח שהוא ïéònäדעתו, LáéÈÇÇÇÀÈ
BøBëç ïî Bì äkðî ,ïìéàä õö÷ðå השדה לבעל  המקבל מנכה – ÀÄÀÇÈÄÈÀÇÆÄÂ

עמו . שפסק התבואה משיעור

ג ה נ ש מ ר ו א ב

השדה. לבעל משלם הוא מה השדה, את עיבד  שלא באריס דנה משנתנו 

Bøáçî äãN ìa÷îä,לרביע או  לשליש או  למחצה באריסות, – ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
døéáBäå,זרע ולא בה חרש שלא בורה, והניחה –dúBà ïéîL ÀÄÈÈÄÈ

השדה, את –úBNòì äéeàø änk היתה אילו  יבול, להוציא – ÇÈÀÈÇÂ
כראוי , Bìמעובדת ïúBðå,היבול משומת רבע או שליש  או  מחצה – ÀÅ

ביניהם, שהתנו Bìכפי áúBk CkL:האריסות בשטר האריס –íà ÆÈÅÄ
øéáBà,בורה אניחנה –ãéáòà àGå השדה את אעבד  שלא או  – ÄÀÇÂÄ
ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),כראוי àáèéîa("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ílLà ראויה שהיתה מה כפי  – ÂÇÅÀÅÀÈ

שאפילו  מבואר , במפרשים כראוי . וזרועה חרושה היתה אילו לעשות
הוא דין  בית שכתנאי לו, כתב כאילו  זה הרי  כך, לו כתב ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;לא

יגיגיגיג).).).). ח ח ח ח ,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""םםםם –––– משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"מגידמגידמגידמגיד הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

"שמין לומר  שייך לא בחכירות שכן שבארנו , כמו  באריסות, שנויה משנתנו 
שפסק  קצוב דבר  השדה לבעל  נותן  החוכר  שהרי לעשות", ראויה כמה אותה

.(i"yx)עמו

y c e w z a y
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בכך. נפחת הקרקע ונמצא כראוי , השדה את מעבד שאינו  בחוכר דנה משנתנו 

Bøáçî äãN ìa÷îä,לשנה כורים וכך  בכך בחכירות, –àGå ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÀ
äöø, החוכר –Lkðì,הרעים העשבים את לעקור  –Bì øîàå– ÈÈÀÇÅÀÈÇ

השדה: Cìלבעל  útëà äîמפסיד אינך  אתה והרי מנכש , שאיני – ÈÄÀÇÈ
døBëçבזה, Cì ïúBð éðàå ìéàBäעמך שפסקתי כורים וכך כך  – ÄÇÂÄÅÈÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn



dריב dpyn iriyz wxt `rivn `aa zkqn

Bì,Bì øîBì ìBëiL éðtî:äpnî àöBé äzà øçîì,íéáNò éðôì äìòî àéäå. ¦§¥¤¨©§¨¨©¨¥¦¤¨§¦©£¨§¨©£¨¦
‰äúNò àGå Bøáçî äãN ìa÷îä,éøk ãéîòäì éãk da Lé íà–da ìtèì áiç.øîàäãeäé éaø:äî ©§©¥¨¤¥£¥§¨§¨¦¤¨§¥§©£¦§¦©¨§©¥¨¨©©¦§¨©

éøka äáöw?äìéôð éãk da Lé íà àlà. ¦§¨©§¦¤¨¦¤¨§¥§¦¨

:êîò éú÷ñôù ïéøåë êëå êë úåøéëç êì ïúà ,íéìáùä
dddd.exiagn dcy lawnd:ñéøàë òéáøìå ùéìùì äöçîì.dzyr `le:åçøè éãë äá ïéàù ,ãåò äá ÷ñòúäìî òåðîì ñéøàä åì àáå .èòî àìà äàåáú

.ick da yi m`:åçøë ìòá äá ìôèì áééç .íéúàñì áåø÷ àåäå ,äàåáúä äá íéøåæù úçøä úåñëì éãë åá ùéù .éøë äúàåáúî úåùòì.ixka davw dn
:äðè÷ äãù ìù äìåôéèì äìåãâ äãù ìù äìåôéè äîåã äðéàå .éøë øåòéùá äðè÷ äãùå éøë øåòéùá äìåãâ äãù äéäúù äéåàø åæ äáö÷ ïéàm` `l`
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השדה! Bìבחכירת ïéòîBL ïéà, טענותיו את מקבלים אין אלא – ÅÀÄ
לנכש, הוא Bìחייב øîBì ìBëiL éðtîלומר השדה בעל  יכול  – ÄÀÅÆÈÇ

לאחרøçîìלחוכר: äpnîזמן,– àöBé äzà את לי ומוסר  – ÀÈÈÇÈÅÄÆÈ
בחזרה, íéáNòהשדה éðôì äìòî àéäå– עשבים מגדלת שתהא ÀÄÇÂÈÀÈÇÂÈÄ

באחרונה  לו : אמר  שאפילו מבואר , בגמרא תבואתי . את ומכחישה רעים
הרעים  מהעשבים הזרעים שיפלו  לפי לו , שומעים אין  אותה, חורש  אני

שנה. שנה אותה לנכש החוכר חייב אלא ויצמחו, ויחזרו  לארץ

לנכש, האריס שחייב הדבר פשוט באריסות שכן  בחכירות, מתפרשת משנתנו 
מקבל השדה ובעל  שהואיל  לך "... איכפת "מה השדה לבעל לומר יכול  ואינו
יכחישו לא הרעים שהעשבים כדי בניכוש, הוא מעוניין הרי  מהיבול, חלק

השיבולים .(i"yx)את
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טרחו. כדי בה ואין  רעה שהיא מפני בשדה, מלטפל  שנמנע באריס דנה משנתנו 

Bøáçî äãN ìa÷îä,לרביע או  לשליש או  למחצה באריסות, – ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
äúNò àGå אין כך  ומתוך  תבואה, מעט אלא השדה הוציאה ולא – ÀÈÀÈ

טרחו , כדי  בה שאין מאחר  בה, לטפל רוצה éãkהאריס da Lé íàÄÆÈÀÅ
éøk ãéîòäìששיעור בגמרא, ומבואר מתבואתה; ערימה לעשות – ÀÇÂÄÀÄ

התבואה, את בה לזרות הרחת את בו להעמיד  שאפשר כדי הכרי ,
סאתיים, שיעור  האריס,áiçוהוא –da ìtèì בגמרא בברייתא – ÇÈÀÇÅÈ

האריסות: בשטר  השדה לבעל האריס כותב שכך הטעם, "`p`מבואר 
xip`e mewi`,( ואחרוש אעמוד  dxf`e(אני yec`e xnr`e xevw`e rxf`e

j i p t l i x k c i n r ` eeivg z` lehze כפי, רביעו, או  שלישו (או 
ביניהם), iz`vedyשהוסכם dnae ilnr xkya x`yd leh` ip`e רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

יביביביב).).).). ח ח ח ח ,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  éøkaהלהלהלהל'''' äáöw äî :äãeäé éaø øîà האם – ÈÇÇÄÀÈÇÄÀÈÇÀÄ
קטנה? לשדה בין  גדולה לשדה בין קצובה מידה לשמש כרי יכול

קטנה? שדה של לטיפולה גדולה שדה של  טיפולה דומה אינו  והרי 
äìéôð éãk da Lé íà àlà בזריעת שהפיל הזרע כמידת – ÆÈÄÆÈÀÅÀÄÈ

בה. לטפל חייב הריהו  בה, שזרע כשיעור כלומר  pzk`השדה, dklde
yiwl yix zrcke `nw,(בגמרא)ixk cinrdl ick da yi m`y היינו)

daסאתיים) lthl qix`d aiig ,d`vedd lr xizi שכירות שכירות שכירות שכירות הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

הרמ הרמ הרמ הרמ """"ך ך ך ך ).).).). בשם בשם בשם בשם  מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  שיטהשיטהשיטהשיטה יביביביב;;;; ח ח ח ח ,,,,

החוכר אין אפילו בחכירות שאילו באריסות, אלא מתפרשת אינה משנתנו 
חכירתו. את השדה לבעל  לתת הוא צריך  בשדה, מטפל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שאול דוב שי'

שלום וברכה!

גם  ובקשה  לי, ת"ח ת"ח על העבר  לכל לראש הנני בזה בת"ח על הביכלעך חסידות ששלח 

על להבא אם יהי' ביד כת"ר שי' לכבד אותי בהני מילי מעלייתא ובפרט שהרי סוכ"ס הנני משתמש 

בהמתקבל לידי גם בהנוגע לענינים הנדפסים ובמילא ה"ז ג"כ ענין של זכות הרבים.

ב( בחבילה בפ"ע נשלח לו מכאן התניא שהו"ל כאן, ובסופו מפתח הענינים וכו' וכיון שסיפרו 

לי מכמה צדדים שיש ביד כת"ר מסורת חסידים וכן גם משל עצמו בהנוגע לתניא, הנה א"ת אהי' לו אם 

יעתיק ע"י עושי רצונו את כל הנ"ל, כי אף שכבר הו"ל את הערות וכו', הרי בודאי במשך הזמן יהי' עוד 

מילואים ותוספת וכו'. מובן מעצמו שבאם השמועות והפירושים שבידו יודע גם שם המספר והמפרש, 

הרי ידוע עד כמה דקדק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיודיעו הדברים לפרטיהם, וה"ה 

גם בנדון דידן וכן אפי' במקום שיש ספיקא דשמעתתא...

בכבוד וברכה.



ריג d dpyn iriyz wxt `rivn `aa zkqn

Bì,Bì øîBì ìBëiL éðtî:äpnî àöBé äzà øçîì,íéáNò éðôì äìòî àéäå. ¦§¥¤¨©§¨¨©¨¥¦¤¨§¦©£¨§¨©£¨¦
‰äúNò àGå Bøáçî äãN ìa÷îä,éøk ãéîòäì éãk da Lé íà–da ìtèì áiç.øîàäãeäé éaø:äî ©§©¥¨¤¥£¥§¨§¨¦¤¨§¥§©£¦§¦©¨§©¥¨¨©©¦§¨©

éøka äáöw?äìéôð éãk da Lé íà àlà. ¦§¨©§¦¤¨¦¤¨§¥§¦¨

:êîò éú÷ñôù ïéøåë êëå êë úåøéëç êì ïúà ,íéìáùä
dddd.exiagn dcy lawnd:ñéøàë òéáøìå ùéìùì äöçîì.dzyr `le:åçøè éãë äá ïéàù ,ãåò äá ÷ñòúäìî òåðîì ñéøàä åì àáå .èòî àìà äàåáú

.ick da yi m`:åçøë ìòá äá ìôèì áééç .íéúàñì áåø÷ àåäå ,äàåáúä äá íéøåæù úçøä úåñëì éãë åá ùéù .éøë äúàåáúî úåùòì.ixka davw dn
:äðè÷ äãù ìù äìåôéèì äìåãâ äãù ìù äìåôéè äîåã äðéàå .éøë øåòéùá äðè÷ äãùå éøë øåòéùá äìåãâ äãù äéäúù äéåàø åæ äáö÷ ïéàm` `l`

`xephxa yexit

השדה! Bìבחכירת ïéòîBL ïéà, טענותיו את מקבלים אין אלא – ÅÀÄ
לנכש, הוא Bìחייב øîBì ìBëiL éðtîלומר השדה בעל  יכול  – ÄÀÅÆÈÇ

לאחרøçîìלחוכר: äpnîזמן,– àöBé äzà את לי ומוסר  – ÀÈÈÇÈÅÄÆÈ
בחזרה, íéáNòהשדה éðôì äìòî àéäå– עשבים מגדלת שתהא ÀÄÇÂÈÀÈÇÂÈÄ

באחרונה  לו : אמר  שאפילו מבואר , בגמרא תבואתי . את ומכחישה רעים
הרעים  מהעשבים הזרעים שיפלו  לפי לו , שומעים אין  אותה, חורש  אני

שנה. שנה אותה לנכש החוכר חייב אלא ויצמחו, ויחזרו  לארץ

לנכש, האריס שחייב הדבר פשוט באריסות שכן  בחכירות, מתפרשת משנתנו 
מקבל השדה ובעל  שהואיל  לך "... איכפת "מה השדה לבעל לומר יכול  ואינו
יכחישו לא הרעים שהעשבים כדי בניכוש, הוא מעוניין הרי  מהיבול, חלק

השיבולים .(i"yx)את

ה ה נ ש מ ר ו א ב

טרחו. כדי בה ואין  רעה שהיא מפני בשדה, מלטפל  שנמנע באריס דנה משנתנו 

Bøáçî äãN ìa÷îä,לרביע או  לשליש או  למחצה באריסות, – ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
äúNò àGå אין כך  ומתוך  תבואה, מעט אלא השדה הוציאה ולא – ÀÈÀÈ

טרחו , כדי  בה שאין מאחר  בה, לטפל רוצה éãkהאריס da Lé íàÄÆÈÀÅ
éøk ãéîòäìששיעור בגמרא, ומבואר מתבואתה; ערימה לעשות – ÀÇÂÄÀÄ

התבואה, את בה לזרות הרחת את בו להעמיד  שאפשר כדי הכרי ,
סאתיים, שיעור  האריס,áiçוהוא –da ìtèì בגמרא בברייתא – ÇÈÀÇÅÈ

האריסות: בשטר  השדה לבעל האריס כותב שכך הטעם, "`p`מבואר 
xip`e mewi`,( ואחרוש אעמוד  dxf`e(אני yec`e xnr`e xevw`e rxf`e

j i p t l i x k c i n r ` eeivg z` lehze כפי, רביעו, או  שלישו (או 
ביניהם), iz`vedyשהוסכם dnae ilnr xkya x`yd leh` ip`e רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

יביביביב).).).). ח ח ח ח ,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  éøkaהלהלהלהל'''' äáöw äî :äãeäé éaø øîà האם – ÈÇÇÄÀÈÇÄÀÈÇÀÄ
קטנה? לשדה בין  גדולה לשדה בין קצובה מידה לשמש כרי יכול

קטנה? שדה של לטיפולה גדולה שדה של  טיפולה דומה אינו  והרי 
äìéôð éãk da Lé íà àlà בזריעת שהפיל הזרע כמידת – ÆÈÄÆÈÀÅÀÄÈ

בה. לטפל חייב הריהו  בה, שזרע כשיעור כלומר  pzk`השדה, dklde
yiwl yix zrcke `nw,(בגמרא)ixk cinrdl ick da yi m`y היינו)

daסאתיים) lthl qix`d aiig ,d`vedd lr xizi שכירות שכירות שכירות שכירות הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

הרמ הרמ הרמ הרמ """"ך ך ך ך ).).).). בשם בשם בשם בשם  מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  שיטהשיטהשיטהשיטה יביביביב;;;; ח ח ח ח ,,,,

החוכר אין אפילו בחכירות שאילו באריסות, אלא מתפרשת אינה משנתנו 
חכירתו. את השדה לבעל  לתת הוא צריך  בשדה, מטפל 

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: יא ד :'וסוחרת 'דר מהו  הגמרא מבארת  היינו 'דר' 

והיינו  'סביב', שפירושו  סחור, סחור מלשו הוא ו 'סוחרת' שורה ,  שורות  
סביב  .שורות      לי שמעבר  בערי][ 

  ו אחשורושה  מקו   האב 
ה ואור.אור סיהרא מלשו היא ו 'וסוחרת'    דר' 

היינו  וסוחרת'    . סחורת על  ממכס   ופטר 
     :הגמרא 'שוני ',מבררת לשו מהו  

כ  א לחבירו , אחד  דומי היו  לא  שהכלי הכוונה   א  ,לכתוב 
וכפילות. חזרה  שמשמעותו  ' שוני' לשו נקט  ומדוע שינוי, לשו הגמרא:שהוא מבארת

  ש ללמד בא   השמי מ , ושריו לאחשורוש  
[ וחבורתו ]בלשצר  ב המקדש ,שנשתמשו  בית של  

 שהיה זה  עו על   וחוזרי 
  ' הרבה' נכתב לא מדוע לבאר הגמרא:.ויש  מבארת 'רב' 

ו  גדול , היינו     מהמסוביהמליש 
 

   .(:הגמרא מבארת      
  השתיה שהיתה  ללמד בא  האמורה המזבח  כשתיית  

בתורה ,   , במזבח הקרבנות הקרבת    
המזבח  על  שמנס מהיי מרובה  שעמה , הסולת ומנחת ב ,הבהמה   

  היתה  . 
         מהמסוביהמל  ישתכר ולא בו , שרגיל  

.ממנו 

      הכוונה   הצדיק במשתה .הרשע המשקי שרי שהיו  , 
שכ ואיש', 'איש בתיבות 'איש ',ומרומז ה )נקרא ב  (אסתר   וכשכתוב 'איש ' ו )נקרא ז ש) 

 
       :הגמרא הלאמבררת המלכות', 'בית לשו נקט  מדוע  

 לש  נכנסי  האנשי ואי , לנשי המיועד צנוע  מקו שהוא הגמרא:.לומר, מבארת  ש ללמד בא 
וושתי] ]אחשורוש    לידי שיבואו  כדי המלכות, בבית בתערובת יחד  והנשי  האנשי את שהושיבו   

עבירה .

ו   , העול בפי ששגור מה  זה   , גדולי  בדלועי האיש   אשתו  דלועי  
יופיה . את שיראו  אחת,  שניה כוונת כלומר קטנות.

     .'י ו את להביא וגו ' הגמרא:אמר מקשה   השביעי  יו עד   ְְִִֶַַָָ
 אחשורוש יי.של  שתה   יו כל  הלא ,ביי    , המשתה מימי השביעי  ליו הכוונה  אי 

אלא  בשבוע השביעי  יו לגויי,שהוא ישראל בי מה  ללמד  ובא , כש ,שבת לכבוד 
לדבר   .' לה      לדבר  

. ועבירה זנות  היה   , אמרו וכ תיפלות, דברי דיברו  אחשורוש , [מדי [בני 
 נשי . נשי פרס ]משאר ה]בני  הנשי .מכול  

    ,[אשתי]       הא מאד, היא ונאה  
  , המסובי, אותה הבא  . 
בשבת  ערומה  לבא  משמי עליה  שנגזר  והטעמשו ,  ,רע שעושה  במה  –   נענש בכ  

ו  . משמי      , לשרתה      
בשבת. ערומה  שתבא עליה  נגזר ולכ ,ולצער לבזות הגמרא:כדי מדייקת (א ב  (אסתר    

              ש ללמד  להעביד 
בשבת, ערומות ישראל  בנות   בשבת ערומה  .לבא 



   
   

  
    

   
    


   

   
   

   
   

    
  

   
 

    
     
    
   



ריד             

         
        

           
         

    
        

         
      

            
     

          
          

        
        

         
        
        
        
         
          


           

    
          

       
          

           
    

          
       

        
         

          
          

  
         

           
      

           
        

         
            
           

    
       

       
         

         
            

         
          

         
        

         
         

          
           

         
          

        
            
        

          































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

אנ"ש אשר בעי"ת טאראנטא

ד' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מאור יום הילולא של כ"ק רבינו הזקן אשר נתועדו אז יחד, ובטח כפסק 

וסיוע  כח  נתינת  שזהו  גו'  זכרון  ספר  ויכתב  וישמע  ה'  ויקשב  רעהו  אל  איש  ד'  יראי  נדברו  תוה"ק 

מלמעלה על עבודת השי"ת שאחרי זה, כיון שכבר בא לידי כתיבה ובספר זכרון, היינו שאין שייך שם 

שכחה כי הוא לפני כסא כבודך, ולהעיר מהלכות ת"ת לרבינו הזקן פרק ב' סוף סעיף יו"ד.

בטח כמנהגם הטוב הנ"ל יתועדו ג"כ ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מנהיג הדור בהתעוררות ובקבלת החלטות טובות במחשבה דבור ומעשה בפועל בחיי היום יומים 

ומוסג"פ המאמר שנאמר ביום ההילולא דאשתקד שיצא זה עתה לאור שתקותי שיסייעם בהנ"ל.

בברכה להצלחה בהליכה בדרכי בעל ההילולא אשר סלל לפנינו ואשר אשתכח עתה גם בעלמא 

דין יתיר מבחיוהי.



רטו
       

             
              
               
            

      
        
     
     
    
      

    
        
     
      
      

    
     
     
        

     
        
      

   
    

     
         

           
            

           
   































































                
           
           
              
       
      
       
       
      
       
      
      
       

       

        
       

      
       
       
      
        
      
       
       
       
              

        
             
             
              
              

                             
                         

                            
                              
                              
                               
                             
                           
                             
                              
                              
                           

                             
                           
                            
                          

                            
                                
                              

                      
                           
                              
                            
                           
                           
                             
                            

                           
                             

                            
                              































































































































        
     

        
       
       

        
      

        
     

       
       

       
        
        

        
































       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

 הנהלת כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...במשך הזמן שאלוני כמה אנשים אודות התיישבות בכפר חב"ד, ולחלק מהם עניתי בחיוב, 

ואתענין לדעת אם פנו אליהם ומה הי' סוף דבר.

בברכת הצלחה למעלה מהטבע בטבע המחכה לבשו"ט.
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במתן-תורה נעשית ההבדלה של בני-ישראל מכל שאר אומות העולם.
ממאמר שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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החידוש של מתן תורה הוא – החיבור של עליונים ותחתונים, שעליונים ירדו למטה, ותחתונים יעלו למעלה.
ממאמר שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד לח
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד ממ
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אגרות קודש
 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

יומו ליום ההילולא של  ונהניתי לקרות בו אשר נקבע  מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג טבת 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג הדור אשר יום סגולה הוא שכל ההולכים בעקבותיו 

מצליחים אז בענינים הכללים ובמילא גם בעניניהם הפרטים, ומטובו למסור פ"ש בשמי לחבריו שי' 

אשר בודאי גם הם לומדים תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר ושומרים הדרכותיו ובמילא זכותו הק' מגינה 

עליהם בזה ובבא, ועיין באגה"ק בתניא סי' כ"ז ובביאורו.

המחכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר:
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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על־ידי שהאדם עושה למטה צדקה וחסד שנותן לעני דלית ליה מגרמיה כלום . . "יש לומר על־ידי שעושה גמילות חסדים יותר מכפי 
כוחו ויכולתו ממשיך מלמעלה גם כן אתערותא דלעילא שלמעלה מכדי שאתערותא דלתתא מגעת".

ממאמר שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז
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כל התכלית של יציאת־מצרים היא לבוא למתן־תורה, כמו שנאמר "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה".
ממאמר שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלב
       

           
             
             
             

    
      

     
   

      
     
      
      
     
      
      

     
      

      
    

    
     

       
      

     
      

      
    
       

       
          

      
      

     
    

    
      

        
       
         

       
      
      
     
      
      

          
         
           

          
            
            

              
              
           

           
             
             
                            

                          
                       

                             
                     































































































































              
              
               
            

      
      
      
       
        
     
        
      
       
        

       
        
       
      
       
        
      
       

      
       
       

     
       
       
        
        
       

       
        
       
       
       
      

    
      
      
     
     
       
       
        

                
             

              
               
              
              
              
            
                
             
           



















































































































         
       

      
         

          
    

          
          

      
          

        
       

       
        

      
       

       
      

       
       

        
       
        

       
        

        
       

     
        

        
      

































































       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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על־ידי הקרבנות נעשה לא רק עניין העלייה )עולה עד רזא דאין־סוף(, אלא גם עניין ההמשכה למטה.
ממאמר שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד מט
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המשך בעמוד מט
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קא



אגרות קודשרמב

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתם קבלתי מכתביו, מתחלה אודות מחשבה לא נכונה ואח"כ מהחלטתו הטובה שימשיך 

ללמוד בישיבת תומכי תמימים ובודאי השי"ת יצליחו.

ומה שכותב שעלה בדעתו שלמען יוכל ללמוד הדרך הוא לנסוע לארצוה"ב ללמוד בהישיבה 

כאן, הנה המונע את הלימוד הוא היצר הרע שבאדם, ובמילא איני יודע מה תהי' התועלת בהנסיעה 

לכאן אם יקח עמו את היצה"ר, וענינים של פיזור הנפש ישנם בארצוה"ב יותר מאשר באה"ק ת"ו, וגם 

הנסיונות כאן גדולים לא פחות מאשר שם.

ולכן דעתי אשר יוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וימצא גם כן איזה אופן 

לעשות חסד עם אחדים מחביריו לקרב את לבם לאבינו שבשמים אשר צדקה רוחנית זו מזככת את 

המוח והלב אלף פעמים ככה, כלשון רבינו הק' הזקן בתורה אור בתחלתו.

מובן אשר זה צ"ל נעשה בהסכמת המשפיע והר"י שלו ובאופן שלא יבלבל סדרו בהישיבה, 

ואם יאחז בדרכו זו בהחלטה גמורה אשר אי אפשר אחרת, והחלטה זו אמיתית הוא וכמ"ש לא ידח 

ממנו נדח, הרי בטח יצליח.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס

כו' וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"א טבת, ובמ"ש אודות השדי חמד כרך עשירי הנה זה מזמן שכתבתי 

להוו"ח אי"א מוהר"י שי' שמוטקין שימסור לכת"ר שי' הנ"ל. ולפלא שעד עתה לא קיים הדבר, ואם 

גם לעת קבלת מכתבי זה לא בא עדיין ליד כת"ר - מטובו להודיעני ויושלח מכאן.

יהל אור, והתניא שהו"ל כאן בקשר עם  פי'  כן נשלח לכת"ר בחבילה בפ"ע התהלים עם  ב( 

חג הגאולה י"ט כסלו העבר, והוא בפעם הראשונה בארצוה"ב וכו' - וכמו שכתבתי במכתבי הקודם 

ובודאי נתקבל לכת"ר שי'.

ג( ועל של עתה באתי, אשר בטח נשמע גם לכת"ר על סערות הרוחות שהעלה הענין דשירות 

של  בההרשמה  התחילו  שכבר  לאחר  עתה,  ובודאי  בפרט,  ונויארק  ובארצוה"ב  בכלל  בחו"ל  לאומי 

כיון  ביותר,  מצומצם  למספר  אלא  שייך  זה  שאין  החוגים  כל  כבר  נוכחו  לאומי,  לשירות  השייכות 

שהנערות הדתיות דמאה שערים וכה"ג הרי תשוחררנה, ולאידך גיסא הרי ישנן כאלו שרוצים לקחתם 

לגיוס, והאמצעיות הרי הם מתי מספר, ובפרט שהרי תהינה כאלו שכבר עובדות במשרדים המתאימים, 

ואלו שאין לוקחים מפני טעמי בריאות וכה"ג. וכיון, שלכאורה, כבר הי' זמן שיעבור שכרון הנצחנות 

ובפרט לחץ הבא מדתיים, הרי שעת  זה, להראות שהם אינם מתרשמים מאיזה לחץ שיהי'  שבענין 



רמג

הכושר הוא להשתדל שיקברו את הענין בלחש ובחשאי, באופן דשב ואל תעשה, שאז ה"ה ג"כ דרך 

כבוד.

נוסף על כל הנ"ל, הנה, עפ"י הידיעות שיש לי מאחורי הפרגוד, הרי גם בהחוגים דמפא"י וכו' 

אבדו ה'געשמאק בכל הענין הנ"ל, ובפרט כאשר כבר הראו שידם על העליונה, ואם היו מוצאים אופן 

של כבוד, וואלטען זיי וועלען פטור ווערען מכל עסק ביש זה, און וואלטען זיך אנגעכאפט אין דעם.

בהתאם לכל הנ"ל... שעת הכושר היא להשפיע עליו, שיצא בפס"ד ברור לביטול שרות הלאומי, 

שהרי עכ"פ לא גרע מהענין דתספר עמו מאחורי הגדר, או דב"ד מכין ועונשים בהוראת שעה וכו'.

ובפרט שבכמה משפחות ובכמה חוגים תופסים את כל הענין כאביזרייהו דגילוי עריות ממש 

)ולו גם יהא שזהו ע"י תעמולה מחוגים ידועים, אבל הרי סו"ס נתקבל הדבר בחוגים - לפ"ע רחבים 

- הן של בני ישראל והן של אינם יהודים, כמו מלחמה בדת בכלל ובענין של גילוי עריות בפרט, וא"כ 

אצלם הוא ענין של העברה על דת ומחויבים להתנהג בהתאם(.

נו"נ עוסק בצ"צ איש בעל מרץ כו'  ובאשר ימים אלו נוסע לאה"ק ת"ו הרה"ג הוו"ח אי"א 

הרב שמשון רפאל שי' ווייס, אשר בטח שמע כת"ר שי' אודותו בעת ביקורו באה"ק ת"ו לפני שנה, 

והוא העקזעקוטיוו דירעקטאר של "ישראל הצעיר" כאן, ופעל שם גדולות בענינים דיר"ש במרץ גדול 

ולמרות ההתנגדות שהיתה לו מכמה צדדים, הנה בקשתי את הנ"ל שיבקר בשמי... ולאחר שימסור 

לו כפי ידיעות עצמו ע"ד סערת הרוחות שחולל כאן ענין השירות לאומי ואשר בלי ספק יפסידו עי"ז 

במגביות השונות ובהיחס לישוב ארץ ישראל כו' וכו', הרי ימסור... את השקפתי ובקשתי אודות המצב 

מחפשים  השמאלים  שגם  הפרגוד  שמאחורי  הנ"ל  הידיעות  מצד  ואשר  לאומי,  השירות  בענין  עתה 

דרך של כבוד לחרטה... הרי שעת הכושר היא... שיקחו בידם את היוזמה, והתחלה בזה היא הוראה 

שכת"ר  ויבקשו  שי',  כת"ר  את  יבקר  לכל  שקודם  שי'  ווייס  הרב  את  בקשתי  הנ"ל.  לביטול  ברורה 

יסדר בעדו ראיון אצל... במיוחד לענין זה, ומה טוב הי' שגם כת"ר שי' יהי' נוכח בעת ראיון זה, וינצל 

השפעתו ותפיסת המקום שלו אצל... בכדי להביא הענין לפו"מ ובהקדם, כי כל פארשלעפעניש בזה 

עלולה להביא נזק מכמה מובנים...

ה( בודאי למותר לעורר, שאם ישנם איזה הערות והארות בהנוגע לההוספות בתניא, יודיעני 

גלוי, ות"ח מראש.

ו( נהניתי ממה שכבדו את כת"ר שי' ומסרו לו את השיעור גמרא ע"י הרדיו )ובודאי לא יפריע 

ע"י  לעשותה  שא"א  מצוה  היא  שלו  שבגדר  התלמודית,  בהאנציקלופדיא  נחוצה  הכי  בעבודתו  זה 

אחרים, ובמילא מבטלין ג"כ ת"ת מפני זה( ובודאי מזמן לזמן ימצא הזדמנות לתבל את השיעורים 

בענינים של יר"ש ובהנוגע למצות מעשיות - שהרי זה כל האדם, וכמ"ש ויצונו לעשות את כל כו' ליראה 

את ה"א. וחפץ ד' בידו יצליח להפיץ מאור שבתורה במקומות הקרובים והרחוקים ולראות פרי טוב 

בעמלו לאריכות ימים ושנים טובות ופוריות.

בכבוד וברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. ...בקשתיו, להרב ווייס שי', שאם ישמע מכת"ר שי' שיש תועלת להנ"ל שיתראה ג"כ עם... 

שי' וידבר עמדו ע"ד הנ"ל בשמי, הרי הרשות בידו לעשות כזה. ואז יפנה להרה"ג והרה"ח כו' מוהרש"ד 

שי' זיסלין לסידור הראיון עם... שי', ולמצוא דרכים המתאימים איך להשפיע עליו, כן אמרתי להרב 

ווייס שי', שאם ישמע מכת"ר שי' שכדאי שיתראה בהנ"ל עם... שי' ישתדל בסידור הראיון, ואם יהי' 

ביד כת"ר לסייע גם בזה בטח יסייע, ויה"ר שמני' ומני' יתקלס שם עילאה.

אגרות קודש



רמד   


             

           
               

     

1

2

3

 
   מימיו על  שמקפידים רטוב בגד  -

בידו  שעודו  כל  ולכן  המוקצה, חפצי שאר  ככל  דינו 
מידו  שיניחו  עד  שירצה מקום לכל  לטלטלו  .רשאי

   בין כל  במשך  רטוב שהיה בגד  -
בטלטול  מותר  השבת, במהלך  והתייבש .השמשות

   עליו כשהן  מהֿשאין ֿכן  -.
   ראויים אחרים בגדים לו  אין  אם -

שלא  וייזהר  שוב, ללבשו  רשאי הרטוב, הבגד  מלבד 

יסחטנו ,
רשאי  מים לשלולית שנפלו  טלית או  צעיף מגבעת, וכן 

וללובשם  .להגביהם
    ששרויים וסמרטוטים סחבות -

בטלטול  ומותרים לחוש, אין  במים .תמיד 
   שאין היינו  מועטת, שריה -

להטפיח ' מנת על  'טופח  הבגד  שעל  .ברטיבות

 
שאסרו 479) מכך זאת שהוכיח  סקמ "ג תהל"ד ראה

שבעודו  משמע  מוקצה, משום ולא מלבן משום לשוטחו
חל  גם ולפי "ז מוקצה, משאר יותר בזה מחמירים לא בידו

עליהם. מונח  שהבגד זמן כל ושלחן כסא על 'בסיס ' דין
ס "ק 480) שח  סי ' כמשנ"ב  (ודלא סמ "ו שח  מסי ' משמע  כן

בידיים", כ"דחאם נחשב  אינו רטוב  שבגד משום והוא סג),
אפילו  בטלטול מותרים ולכך מיד, מייבשם היה יכול ולו
הלכות  משנה בשו"ת בזה הביאור (ראה מדעתו הרטיבם
פכ"ב  בשש"כ גם הכריעו וכן שוע "ר, פי  על סה סי ' ח "ו

ועוד). פא סי ' ח "א יצחק  מנחת שו"ת כג, הערה
סנ"ו.481) כדלעיל
לו 482) כשאין רטוב  בגד ללבוש התיר קסב  ס "ק  במשנ"ב 

בגד  לטלטל התיר מב  ס "ק  ובתהלהֿלדוד אחרים, בגדים
אמנם  אחרים, בגדים לו כשיש אפילו לבישה לצורך רטוב 
מלשון  'נשרו' שפירש משוע "ר דייק  רנד ס "ק  החיים  בכף 
דווקא  בהם לילך שהתירו ומשמע  נפילה, מלשון ולא שרייה
ללובשם  היתר אין כן ואם עליו, בעודם במים כשנשרו

עליו, כשאינם
כל  בהם לילך התיר סנ"ו דבשוע "ר מהא דיוק  להוסיף  ויש
כהלבוש  סובר ואםֿכן כשאפשר, מיד לפושטם ולא היום
זמן  כל שיסחוט  חששו שלא מטעם הוא ההליכה שהיתר
אלו  בבגדים ההליכה שהיתר יו"ט  כהתוס ' ולא עליו, שהם
התחשב  לא בשוע "ר ואםֿכן הבריות, כבוד מטעם הוא

יסחוט . שמא בגזירת הבריות' ב 'כבוד
לחומרא, הבריות' ב 'כבוד התחשב  שלא לומר ניתן עדיין אך
כשממש  לקולא אך כשאפשר, מיד להחליף  שצריך היינו
הבריות  כבוד משום בזה יש סוכ"ס  אחרים בגדים לו אין
זה  הרי  אחרים שבת בגדי  לו אין אם מסויימים (ובמקרים
אם  וכן חול), בגדי  לו שיש אף  - הבריות' ב 'כבוד נכלל

רשאי - הרטוב  הבגד לבישת ללא וכיו"ב  להצטנן חושש
בזה. להחמיר בשוע "ר מוכח  ולא ללובשם,

על 483) מים הרבה ליתן (שאין סכ"א שב  סי ' לקמן עד"ז
הקיים  - מלבן משום לאיסור (בנוסף  לסחטו יבוא שמא בגד
על  מקפיד שאינו בגד הוא כן אם אלא מים), במעט  גם
לסנן  (מותר סי "ג שיט  סי ' בחול). אף  ממנו לסחטם מימיו
ולכך  מים או יין לסינון עשויה שהיא במשמרת מים או יין
(מותר  סכ"א שכ סי ' בסודרין). משא"כ לסחטה, חושש אינו
יבואו  שלא מים, של חבית פי  על לכך העשוי  סודר לפרוס 

לסוחטו).
אלא  כיבוס  משום איסור בזה אין ממש יסחטו שאף  ועוד

א). ס "ק  קו"א שב  בסי ' (כדמשמע  מפרק  מטעם
הסמרטוטים 484) סוגי  כל זה ובכלל קע "ב , ס "ק  מ "ב 

הם  אם ואף  והכלים, והשלחנות הריצפה לניקוי  המיועדים
שיבוא  כיון בהם להשתמש אפשר שאי  עד ביותר רטובים
מותר  מכלֿמקום שב ), בסי ' שיתבאר (כפי  לסחיטה
שלא  כדי  או בו שיתייבשו למקום להוזיזם (כגון לטלטלם
 ֿ מכל שימושם, במהלך לסוחטם שרגילים ואף  יפריעו),
(כפי חששו ולא עצמם, מחמת לסוחטם מקפידים אין מקום

שב ). בסי ' שיתבאר
כשיש 485) אבל סט "ז, תריג סי ' בשוע "ר משמע  וכן

הבגד  כל על אינו אפילו להטפיח ', מנת על 'טופח  ברטיבות
(שש"כ  בטלטול אסור - עליו שמקפיד חלק  על  רק  אלא

הגרשז"א). בשם נ הערה פט "ו
שמוציאים  שהכבסים העיר 446 הערה תשובות ובפסקי 
בהם  אין הסחיטה פעולת לאחר שלנו כביסה ממכונת
הם  מותרים ולכן להטפיח ' מנת על 'טופח  של בגדר רטיבות

בטלטול.



רמה    

               
           

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נט סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

 
   מדרבנן סחיטתם שאיסור  סינטטים ואריגים עור  לבגדי הדין  והוא -.

 
וש"נ.486) סי "ג שיט  סי ' כדלקמן
לנגוע 487) שיאסר מצינו דלא מז: הערה פט "ו שש"כ

לומר  אין וגם יסחטם, שמא מחשש רטובות בשערות
דבגדים  ללבישה, רואיים שאינם מחמת מוקצה דחשיבי 

נחשב  הדחק .רטובים ע "י  ללבישה לראויים ים
יין 488) אבל משקין): בסינון בורר איסור (לעניין יג סעיף 

חוששין  שאין מלבנין שאין משקין שאר או שכר או אדום

בסודרין. לסננן מותר לסחיטה... בהם
גזרו 489) לא ולכן הבגד): שריית איסור (לעניין כא סעיף 

שמא  גזרה משום מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא
כן  אם אלא חייב  שאינו כיון מפרק  משום ויתחייב  יסחוט 
הבגד  שיסחוט  כלל לחוש אין וזה הנסחטין למשקין צריך
כלום  חשובים שאינן מפני  ממנו שיסחטו המשקין לצורך

כן. לעשות כלל דרך ואין

•
           

אחר ‚ תיכף  הכנסת לבית כשהולכין אמורים דברים במה
אסור  אבל הברכות סדר לסדר מיד ומתחילין ידים נטילת
שכן  וכל תפלה בשום או בלימוד לברכה נטילה בין להפסיק 
אלו  כגון בינתיים להפסיק  שרוצה ומי  אחרים בדברים
שאומרים  סליחות בימי  וכן התפלה קודם תהלים שאומרים
ידים  נטילת על לברך יזהר התפלה התחלת קודם סליחות

הנטילה: אחר תיכף  בביתו

נוראים „ ובימים הסליחות בימי  שנוהגים מה לפיכך
שמפסי באמירת שלאחר או הסליחות באמירת קין

ואשר  ידים נטילת על לברך מתחילין דברים ושאר תהלים
לא  אם בידם למחות וצריך עושים הם יפה לא ממ "נ יצר
הפסק  הוי  כן אם יצר ואשר ידים נטילת על עדיין ברכו
ברכו  כבר ואם שנתבאר כמו כן לעשות נכון ולא מרובה
יברך  לא הש"ץ  ואפילו לבטלה ברכה עכשיו עושים הם א"כ
את  להוציא כדי  הב ' בפעם מכוין הוא אם ואפילו פעמים ב '
הזה  בזמן שהרי  לבטלה ברכה הוי  אפ "ה חובתן ידי  הרבים
וש"ץ  לעצמו מברך אחד וכל לברך ויודעים בקיאים כולם
ואשר  ידים נטילת על לברך שלא המנהג לשנות רוצה שאינו
ירידתו  קודם הברכות אלו לברך שלא יזהר התיבה לפני  יצר
לברכת  ידים נטילת בין להפסיק  שלא יזהר וגם התיבה לפני 
שכן  וכל בלימוד ולא תהלים באמירת ידים נטילת על

אחרים: בדברים

בביתם ‰ יצר ואשר ידים נטילת  על לברך נוהגין יש אבל
ברכת  כל מברכים לבהכ"נ וכשבאים הנטילה אחר מיד
מברכים  שאין בביתם שברכו ברכות מאותן לבד השחר
כל  שהרי  כן לנהוג וראוי  הוא יפה זה ומנהג ב ' פעם אותם
שבנטילת  אלא לעשייתן קודם עליהן לברך צריך המצות
עד  הברכה נדחית לכן הנטילה קודם לברך אפשר אי  ידים

שתהא  הברכה לקרב  דאפשר מה כל א"כ הנטילה לאחר
בינתיים: להפסיק  ולא לקרב  צריך להנטילה סמוכה

*
Â הסמוכה מברכה חוץ  בברוך פותחין הברכות כל

ודי אור ליוצר סמוכה שהיא רבה אהבה כגון לחברתה
כגון  ההודאה מברכת וחוץ  אור יוצר שבפתיחת בברוך לה
על  שמברכים כו' וטפה טפה כל על לך אנחנו מודים
לשון  כולה שהיא כיון בברוך בה לפתוח  שא"צ  הגשמים

באלו: כיוצא כל וכן הודאה

Êשהרי יצר אשר לברכת סמוכה אינה נשמה אלהי  ברכת
מדינא  נשמה אלהי  לברך צריך משנתו שניעור מיד
שאינה  ומה צרכיו שיעשה עד לברך א"צ  יצר ואשר דגמרא
מקום  ומכל ההודאה. ברכת שהיא לפי  היינו בברוך פותחת
הסמוכה  ברכה שתהא כדי  יצר אשר לברכת לסמכה טוב 

ראשונה: ברכה שבתחלת בברוך לה שדי  לחברתה

Á שינת ב ' פעם לישן עוד שיצטרך ויודע  לקום המשכים
פעם  לישן וכשירצה חתימה בלי  נשמה אלהי  יאמר קבע 
המפיל  ברוך יאמר רק  פתיחה בלי  המפיל ברכת יאמר ב '

בכלל עד ולא החתימה עד כו' ב 'חבלי  בפעם וכשיקום
נטילת  על ברכת אבל חתימתה עם כו' נשמה אלהי  יאמר
כמ "ש  ראשונה בפעם ממטתו כשקם רק  יברך לא ידים

ד': בסימן

Ë אחריו וענו השחר ברכת אחד שבירך שאחר נוהגין יש
ברכת  כל ג"כ ומברך אמן מהעונים אחד חוזר אמן
שענו  אותן כל עושין הזה וכסדר אמן אחריו ועונין השחר
ואין  יום בכל אמנים צ ' לענות כדי  כן ועושין תחלה אמן
שענו  באמן חובתן ידי  יצאו שכבר ולומר עליהם לערער
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רמו   

חובתן  ידי  אחרים להוציא מכוין אינו שהמברך מפני  תחלה
הם  חובתן ידי  אחרים להוציא מכוין המברך היה אם ואפילו

בברכתו: לצאת מכוונים אינם

ופירושיו:סימן נשמה  ואלהי יצר אשר ברכות  דין ו

מברך ‡ גדולים בין קטנים בין צרכיו כשעושה היום כל
היו  אפילו ידים נטילת על לברך א"צ  אבל יצר אשר
רוצה  ואפילו בהם קנח  או בהם ששפשף  מלוכלכות ידיו
להתפלל  לו אפשר שאי  ואע "פ  מיד להתפלל או ללמוד
תיקנו  לא מקום מכל מים לו יש אם במים ידיו נטל אא"כ
כבריה  דנעשה משום בשחר אלא הנטילה על לברך חכמים
משום  לאכילה ידים ובנטילת ד' בסי ' שנתבאר וכמו חדשה

תרומה: סרך

 בערותו ליגע  שלא נזהר אם שפשף  ולא מים המטיל
מכל  מיד להתפלל רוצה אם  אפילו כלל  ידיו ליטול א"צ 
את  שיזכור או שילמוד קודם ידיו שירחוץ  הדבר נכון מקום

ישראל: אלהיך לקראת הכון שנאמר משום השם

שהסיח ‚ אע "פ  יצר אשר לברך ושכח  מים שהטיל מי 
מים  עוד והטיל נמלך ואח "כ מים עוד מלהטיל דעתו
אחת  פעם מברך אלא יצר אשר פעמים ב ' לברך א"צ  אפ "ה
למי דומה זה למה הא בתחלה שהטיל למה  אף  לו ועולה
ברכת  בירך ולא ושכח  עוד מלאכול דעתו והסיח  שאכל
ב ' המזון ברכת לברך שא"צ  ואכל וחזר נמלך ואח "כ  המזון
בתחלה: שאכל למה אף  לו ועולה אחת פעם אלא פעמים

חייב „ אחת לטיפה אפילו כי  מים להטלת שיעור אין
היה  ההיא הטיפה מלהוציא הנקב  יסתם שאם לברך
לבית  לילך רוצה כשאדם ולכן להודות וחייב  לו קשה
שמא  עצמו את ובודק  לאכול הולך או להתפלל הכנסת
כיון  יצר אשר לברך צריך מעט  ומטפטף  לנקביו יצטרך

נקביו: שנפתחו

בשר:‰ כל רופא אלא בשר כל חולי  רופא יאמר לא

Â עד מעיים הבני  לפנות ובדעתו המשלשל סם ששותה מי 
מעשיית  דעתו הסיח  שלא כיון מהם הזוהמא שתכלה

ההוצאה: גמר אחר עד יצר אשר יברך לא לפיכך צרכיו

Ê ולא ושכח  אחרונה ברכה לברך שצריך דבר שאכל מי 
יברך  יצר אשר שבירך קודם ונזכר מים והטיל בירך
קודם  שתדיר מפני  האחרונה הברכה ואח "כ יצר אשר תחלה

תדיר: לשאינו

מים :סימן הטלת  אחר היום  כל  יצר אשר ברכת  דין ז

*
שקר ‡ עדות מעיד ציצית בלא שמע  קריאת הקורא כל

וזריז  זהיר להיות צריך אדם שכל והואיל בעצמו
נטילת  אחר ומיד תיכף  לכן דאפשר מה בכל המצוה להקדים

בציצית: יתעטף  לברך ויכול נקיות שידיו ידים

 מעומד יברך לגמרי  שיתעטף  קודם להתעטף  וכשיתחיל
הב ' ע "ז) טעם ותמצא כ"ה בסי ' (עיין בציצית להתעטף 

בפתח : נקודה תהא בציצית של

מברכת ‚ חוץ  מעומד להיות צריך המצות ברכות כל
עושה  שאינו כך כל מצוה שאינן חלה והפרשת השחיטה
שא"צ  מהן יש עצמן המצות עשיית אבל מאכלו לתקן אלא
אחד  כל יתבאר כאשר שצריכין מהן ויש מעומד להיות

בס "ד: במקומו ואחד

מעומד „ דוקא להיות שצריך חז"ל אמרו בציצית העטיפה
בציצית  כאן נאמר התורה מן ורמז סמך להם ומצאו
האמור  לכם מה לכם וספרתם בעומר ונאמר לכם והיה
תפ "ט  בסימן לקמן שיתבאר כמו מעומד להיות צריך בעומר

מעומד: כאן אף 

מכלל ‰ בציצית להתעטף  לברך חז"ל מדתקנו אומרים יש
שאינה  עטיפה וכל דוקא להתעטף  היא דהמצוה
ולכן  לבישה אלא עטיפה נקראת אינה הישמעאלים כעטיפת
לכסות  דהיינו הישמעאלים כעטיפת בטליתו להתעטף  צריך
ולדבריהם  מפיו למטה שבלחי  גומות עד הפנים עם הראש
פטורים  הראש עטיפת בהם שאין שלנו קטנות טליתות

לגמרי : מציצית

Â שאין אע "פ  כנפות ד' של כסות שכל אומרים יש אבל
כנפי על בתורה נאמר שהרי  בציצית חייבת עיטוף  בה

וה  במשמע  ובגד מלבוש וכל אפילו בגדיהם לו אין עיטוף 
בציצית  להתעטף  לברך חכמים שתקנו ומה כלל בתורה רמז
בימיהם  ואף  בטליתם ראשם לעטוף  מנהגם שהיה לפי  היינו
אדם  בני  כדרך אלא הישמעאלים כעטיפת מתעטפין היו לא
הראש  בכיסוי  פעם במלאכתם ועוסקין בכסותם שמתעטפין
מברכין  שאנו אף  אנחנו אף  לכן הראש בגילוי  ופעם
הב '. כסברא והלכה יותר צריכין אנו אין בציצית להתעטף 
הדבר  נכון המובחר מן ציצית מצות לקיים כדי  מקום ומכל
כדי כך ויעמוד ברכה בשעת הישמעאלים כעטיפת להתעטף 
דעיקר  הראשונה לסברא אף  יוצא ובזה אמות ד' הילוך
מסירה  היה רוצה היה אם דהא לבישה בשעת היא הקפידא

כך: אחר לגמרי  ממנו

*
Ê לן דקיימא אע "פ  שלנו קטנים בטליתות יעשה וכן

עיטוף  בהם שאין אע "פ  ציצית חובת ידי  בה דיוצאין
להתעטף  לברך רוצה אם הכל לדברי  לצאת כדי  מקום מכל
הטלית  ורוחב  ראשו על קטן הטלית שיניח  טוב  בציצית
מעוטף  כך ויעמוד העיטוף  דרך הוא שכן לקומתו יהיה
ראשו  מעל ימשכנו ואח "כ אמות ד' הילוך כדי לפחות
מרובעת  אחת חתיכה כעין שעושין בבגד ודוקא וילבשנו
ראשו  [סביב ] בארכו כשמתעטף  וא"כ באמצע  הצואר ובית
ליה  הוי  עיטוף  מיקרי  דוקא דזהו שנתבאר כמו גופו ורוחב 
תפור  הבגד אם אבל זה מצד ציצית וב ' זה מצד ציצית ב '
כל  יבאו אזי  גופו ורוחב  ראשו סביב  בארכו כשיתעטף  א"כ
שיתבאר  כמו כן לעשות נכון ולא אחד מצד ציצית הד'
ולא  ראשו על כלל בו יתעטף  ולא כדרכו ילבשנו לכן לקמן
קדשנו  אשר יברך אלא בציצית להתעטף  עליו יברך
קטן  טלית על אפילו וכן ציצית מצות על וצונו במצותיו
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רמז    

כדרכו  לובשו אם תפור ואינו מרובעת אחת מחתיכה העשוי 
ציצית: מצות על ג"כ מברך ראשו בו מעטף  ואין

Á הצואר וסביב  הראש אלא בטליתם מתכסים שאין אותן
בידם  למחות צריך הגוף  את לכסות מקפידין ואין בלבד
בסעיף  נחלקו ולא עלמא לכולי  בגוף  הוא העיטוף  דעיקר
כסוי אבל בטליתו הראש לכסות ג"כ צריך אם אלא ה'

נקר  לא עלמא לכולי  הגוף  כסוי  בלי  בלבד כסות הראש א
יו"ד): סי ' (עיין כלל

Ë שאותן לסימן משי  מחתיכת לטלית עטרה לעשות נהגו
למטה  יורידן ולא לפניו לעולם יהיו שלפניו ציצית
מקפיד  היה לא ז"ל והאר"י  מורידין ואין בקודש שמעלין
לצד  ציצית הד' כל יזרוק  עטיפה שבשעת ליזהר טוב  זה. על

אמות: ד' הילוך כדי  הישמעאלים כעטיפת שמאל

È שיהא כדי  לאחריו ציצית וב ' לפניו ציצית ב ' יחז[י ]ר
שמאל  כתף  על ימין צד לשום נוהגין יש במצות מסובב 

במצות: מסובב  שיהיה כדי 

*
‡È אחת בבת בטליתו אחד כל מתעטפים אנשים כמה אם

והאחרים  מברך האחד רצו ואם לעצמו מברך אחד כל
אדם  אבל כמדבר. דשומע  בזה ויוצאין אמן ועונין שומעין
כדי לברך יכול אינו בציצית עכשיו מתעטף  שאינו אחר
עכשיו  לברך צריך אין עצמו שהוא כיון המתעטף  את לפטור
לברך  יכול לברך יודע  שאינו בור הוא המתעטף  ואם ברכה
ישראל  שכל כיון זו לברכה עכשיו צריך שאין אע "פ  אחר לו
(לכן  עכשיו זו לברכה צריך הוא גם א"כ בזה זה ערבים
שאינו  מי  את להוציא כדי  רם בקול מברך שהש"ץ  נוהגין

המצות: ברכות בכל הדין וכן בקי )

È חוטין אלא ציצית לשון ואין ציצית קראתן התורה
בציצית  ויקחני  כמ "ש הנפרדין שערות כמו נפרדין
הברכה  קודם מזה זה החוטין להפריד צריך כן על ראשי 
הציצית  שיפריד ובעוד הכנסת לבית לבא נשתהא ואם

להפרידן: א"צ  הציבור עם מלהתפלל יתבטל

‚È הציצית בחוטי  שיעיין צריך שיברך קודם ויום יום בכל
צריך  וכן חוטין איזו מהם נפסקו שמא כשרים הם אם
שמא  הבגד כנף  על המונח  ציצית של חלק  באותו לעיין
לחזור  צריך אתמול הציצית שבדק  ואע "פ  א' חוט  נפסק 
עכשיו  שהם חזקתן על העמידן אומרים ואין למחר ולבדקם
בשעת  יבדקם לא דאם משום שלשום תמול [שהיו] כמו
לעולם  להעמידן אפשר אי  ובודאי  לעולם יבדקם לא הברכה
או  הרגלים דריסת ע "י  לפסוק  שדרכן כיון כשרות בחזקת
ויום  יום בכל שיבדוק  חכמים תקנו לכן אחרות סבות מחמת

לבדקן  א"צ  שוב  אחת פעם בדקן שכבר היום באותו אבל
עוד  מללבוש דעתו והסיח  מעליו טליתו הסיר אם אפילו

היום  באמצע  לצאת ואח "כ ומותר לבדקן א"צ  ללבשו נמלך
מפני בשבת הרבים לרשות אפילו בדיקה בלי  כך בהן
היום  באותו שלמים היו שהרי  חזקתן על אותן שמעמידין

בשחר: כשבדקן

*
„È אע "פ זה גבי  על זה ציצית של בגדים הרבה שלבש מי 

לבדוק  צריך מקום מכל כולם נפטרו אחת שבברכה
א' חוט  נפסק  שמא עצמו בפני  ואחד אחד כל של הציצית
ציצית: בלא כנפות ד' לובש ונמצא מהם אחד של מציצית

ÂË שיתעסק ובעוד הכנסת לבית לבא שנשתהא מי 
מי וכן הציבור עם מלהתפלל יתבטל הציצית בבדיקת
לא  ועדיין תורה לספר לעלות וקראוהו הכנסת לבית שבא
טורח  משום לכן עליו ממתינין שהציבור כיון טליתו לבש
דכיון  הציצית בדיקת בלא הטלית ללבוש רשאי  הציבור
אותן  מעמידין שלימות הציצית היו שאתמול יודע  שהוא

בחזקתן:

ÊË כמו מצאו ולמחר ידוע  במקום והניחו טליתו בדק  אם
בינתיים: הציצית נפסלו לא דודאי  לבדוק  א"צ  שהניחו

ÊÈ בציצית להתעטף  הקב "ה שצונו יכוין בציצית כשיתעטף 
אותו  וראיתם שנאמר לעשותם מצותיו כל שנזכור כדי 

ה': מצות כל את וזכרתם

ÁÈ המצות לזכור כדי  הוא הציצית לבישת שטעם וכיון
כדי בגדיו על ללובשו יזהר קטן טלית הלובש לפיכך
תחת  אותו הלובשים ואותן המצות ויזכור יראהו שתמיד
תמיד  הציצית שיראו באופן אותו שילבשו יזהרו הבגדים

תמיד: המצות יזכרו ראייתן שע "י 

ËÈ ודלא אותו וראיתם שנאמר מבחוץ  הציצית שיהיו צריך
כגון  הדחק  ובשעת בהכנפות אותן שתוחבין כאותן
לתחבם  יכול עליו ילעיגו שלא וחושש העכו"ם בין שהולך
הילוך  כדי  לפחות מגולין יהיו הברכה בשעת אך בהכנפות.

אמות: ד'

Îילך אם שלא כדי  בקומו מיד קטן הטלית ללבוש רוצה
יכול  ולא נקיות ידיו אין עדיין והרי  ציצית בלא אמות ד'
ימשמש  ידיו ולכשינקה ברכה בלא ללובשו יכול לברך
ואם  עכשיו לובשו כאילו הוא דהמשמוש ויברך בציציותיו
א"צ  ידיו שינקה מיד אחרת בטלית להתעטף  בדעתו
שלובש  הטלית על יברך רק  עליה ולברך ב [זו] למשמש

כבר: שלבש זאת את גם לפטור במחשבתו ויכוין אח "כ

ועטיפתו: ציצית  הלכות  ח  סימן
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כו 'ÏÎÂ(כז ) א"ל  ש"ר  ישראל  ענין  שורש יובן  זה
בחי' שהוא כו ' אלקי' עם שרית כי
ואלקים  אל  בחי' על  העצמו ' רצון  והשתררו ' ממשלת
ובאיזה  איך  וכלי אור  ונוק' דכר  ודמו ' צלם בחי' שהן 
כנ "ל  למטה השפעה בבחי' וגם בעצם יחודם יהי' אופן 
לבחי' שכולל  דכר  בחי' המשפיע הוא שהעיקר  ולפי
שר  נק' ע"כ  כנ "ל  זאת לוקחה מאיש כי כמ "ש נוקבא
בחי' על  השתררות בחי' בזה נכלל  וממילא כנ "ל  א"ל 
מובן  אינו  עדיין  אך  וד "ל . וכנ "ל  כו ' דמות בחי' אלקי'
אלקי' עם שרית כי שם לקריאת הטעם בנתינת מ "ש
הענין  אך  כו '. העיקר  שהוא אל  בחי' הזכיר  ולא דוקא
בעצם  הא' מדריגות ב' גשמיות בהשתררות שיש הוא
לגזור  ירצה אשר  בכל  והממשלה ההשתררו ' מהות
לקיים  לרצונו  נשמעי' הכל  מאוד  גדול  בדבר  גם אומר 

כו ' גם מיד  ורגלו  ידו  את איש ירים לא שמבלעדו  עד 
בלבד  עליהם המלך  רצון  שיגזור  כפי רק המדינה גדולי
והוא  יותר  וממשלה השתררות בחי' היא והב' כידוע
יהפוך  לרע או  לטוב מה משפט  דבר  שנעשה לאחר  גם
בחי' שזהו  לטוב מרע או  לרע מטוב כרצונו  דין  הגזר 
מקבלת  השתררות יותר  שזה רצונו  לנגד  רצון  ביטול 
כידוע. והשתררו ' הממשלה עיקר  וזהו  בתחלה רצונו 
דוק' אלקים עם שרית כי מ "ש בענין  למעלה יובן  וכך 
אותיו ' של  החקיקה שבחי' למעלה מבואר  להיות

זולתו  בדבר  למטה ההשפעה להביא הוא עיקרן  דאלקי'
להשיב  ואין  הדבר  נגמר  שכבר  בחותם שחותמין  וכמו 
דבר  על  גם המושל  הוא המאציל  עצמות רצון  אבל  כו '
בחי' שהוא העליון  חותם בחקיקת ונגמר  נעשה שכבר 
אלקי' של  החקיקה אופן  להפוך  וביכלתו  אלקים
שבא  אלקים צלם בחי' שמהפך  דהיינו  להיפך  מהיפך 
אחר  באופן  שלו  חקיקה להיות וכך  כך  דמות בבחי'
ע' של  דין  גזר  שקורע שמצינו  לטוב מרע כמו  להיפך 
ב"ד  משפט  ע"פ המלך  בחותם נחתם שכבר  אע"פ שנה
דינו  ובית הוא וה' כמ "ש עליונים סנהדרין  ע"ב העליון 
שנהפך  וכמו  לחיים ממות חזקיהו  של  גז "ד  שנהפך  כמו 
בכל  וכה"ג שתלד  עקרה שהיתה בשרה לחסד  הדין 
הוא  המאציל  עצמות דרצון  הממשלה עיקר  ויו "כ  ר "ה
דשם  בחותם ונתקיים נגזר  שכבר  הדבר  גם להפוך 
ע"י  למטה פ"מ  לידי הדבר  להביא העיקר  שהוא אלקים
דבי"ע  עולמות בג' לדמות דמות בבחי' לחקיקה חקיקה
אם  השפל  בעוה"ז  העשיה עולם בסוף הדבר  שבא עד 
עם  שרית כי אמר  ולכך  כידוע בפ"מ  לדין  אם לחסד 
צדיק  וז "ש דאלקי' צירופי' לשנות שהוא דוקא אלקים
אבל  כו ' דאלקי' צרופי' ק"ך  אלקים ביראת מושל 
מה  הוא בלבד  רצונו  גזרת בקיום הראשונה ההשתררו '
משום  זה לענין  העיקר  שהוא א"ל  שר  ישראל  שנק'

וד "ל : כו ' עיקר  דדכורא בך  ימשל  והוא שנא'
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דורות Ê"ÈÙÚÂג) של  הגדול  הטעות ענין  יובן 
צבא  וכל  וירח  לשמש בעבדם הראשונים
דור  אחר  ונמשכו  וכה"ג אחאב של  דורו  כמו  השמים
הרמב"ם  וכמ "ש ע"ז  בשם לקרוא הוחל  שבימיו  אנוש

בימי ע"ז , מהל ' גדול בפ"א טעות העם טעו  אנוש
להם  לחלוק ראוי אמרו  ההוא הדור  חכמי עצת ונבערה
נמשך  למטה שפע בחי' שכל  שראו  לפי ור "ל  כו ' כבוד 
שהגם  הפלגה דור  ענין  ג"כ  הי' וזהו  השמים, צבא ע"י
להם  נמשך  דוקא ועי"ז  תמיד  שמשתחוים היטב שידעו 
עבדו  דוקא בגשמיות חשקם מרוב מ "מ  להשפיע זה כח 
הקדושה  שממדת עצמם לבטל  יצטרכו  שלא כדי להם

מטעם  בתורה שבא כמו  ביטול  ע"י כ "א לקבל  א"א
הוא  הוי' כי לאורות כלים לאין  היש בביטול  הנ "ל 
הרע  לבם בשרירות לילך  רצו  והם כו ' האלקים
נח  פ' בלק"ת וכנז ' טובה השפעת להם יהי' ושאעפ"כ 
המשפיעים  השמים צבא ולכל  למזלות עבדו  ולזאת
שלא  והוא טעות גם בזה הי' מ "מ  ואמנם כנ "ל , בעוה"ז 
ביד  כגרזן  ית' בידו  השמים צבא כל  היות האמת הבינו 
העבודה  כלל  מועיל  הי' לא וא"כ  בלבד  בו  החוצב
הדומם  לגרזן  כבוד  ליתן  יתכן  שלא כמו  אליהם והכבוד 
שבי"ג  החמישי היסוד  טעם שרש וזהו  אדם שבידי
דסנהדרין  פ"י המשניות בפי' הרמב"ם שהביא עיקרים
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רנד   

אלא  להקב"ה אדם בני בין  אמצעים לשומם ראוי שאין 
אין  כי מזולתו , ויתרחקו  לנגדו  המחשבות כל  שיכונו 
כך  או  כך  להשפיע כלל  בחירה העליונים הנמצאים לכל 
בו  החוצב ביד  כגרזן  ידם על  המשפיע הוא ית' הוא כי
בטל  והכל  מלבדו  עוד  אין  הרי באמת וגם כנ "ל 
חנינא  ר ' וז "ש בשמש, השמש כזיו  ממש במציאות
ודימו  בזה טעו  והם ע"ש, למכשפת ב') ז ' (דף בחולין 
עם  בבחירה המשפיעים שהם לומר  קצת ליש אותם
בספ"ח  (ומ "ש ג"כ  ומקבלים שמשתחוים יודעים היותם
לשקיי' וטיבותא למרא חמרא ב') צ"ב (דף דב"ק
אדם  כי היינו  ט ') ל "ד  (דברים משה סמך  כי שנאמר 
עוה"ז  בתאוות חושקם ולרוב בחירה) בעל  הוא בלבד 
את  ה' עזב ואמרו  יותר  עוד  שנתפקרו  ומהם להם, עבדו 
וכמו  לגמרי ההשגחה והסירו  י"ב) ח ' (יחזקאל  הארץ
שבהם  השוה והצד  ע"ז , מה' בפ"א הרמב"ם שהאריך 
של  הגוף הסתר  בחי' והיינו  עיקר  הטפל  את עושים שהם
בעיני  כי שלהיות שבתוכן  ונפש האור  על  השמים  צבא
עושים  ולזאת כלל  וצורותם נפשם ביטול  נגלה לא בשר 

וירח  השמש גלגל  נראו  בחיצוני' כאשר  יש לבחי' אותם
מעיני  חיצוני' אחר  הולכים ולהיותם ודבר  ליש וכה"ג
ע"כ  הצורה על  החומר  התגברות בחי' שהוא לבד  בשר 
אחרים  אלקים וז "ס כנ "ל  ודבר  ליש הגלגלים כלי ישימו 
רק  האור  את המלבישים הכלים על  מורה אלקים שם כי
ריבוי  ע"י ואמנם כנ "ל  להאורו ' בביטול  הם שהכלים
לגמרי  המסתירים אחרים אלקים בחי' נעשה הצמצומים
מקבלים  ומהם ט ') מ "ז  (תלים גוים על  אלקים מלך  וז "ס
ואני  יאורי לי באמרו  ופירוד  יש בבחי' שהם שרים ע'
כמו  ערלה הנק' הוא זו  ובחי' ג') כ "ט  (יחזקאל  עשיתיני

ב  על  מכסה לאור שהערלה מעלימים הם כך  קודש רית
היסוד  ממדת הנשפעת העולמות את המחי' ה' קדושת
עם  ואנחנו  ונפרד , יש לבחי' עצמן  ועושים העליון  טוב
האמת  ובהודעת ה' בתורת המחזיקים עמו  הוי' חלק ה'
להסיר  נצטוינו  מלבדו  עוד  ואין  האלקים הוא הוי' כי
הערלה  בשר  כריתת ע"י והיינו  מעלינו  זה והסתר  ערלה
קודש  מברית והעברתו  הנ "ל  הסתר  ענין  שהוא הגשמיות

חיים: תוצאת שממנו 
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ÌÓ‡ שהיא הגם דאהרן , אה"ר  המשכת להיות בכדי
לאדם  זה נותנים אין  הנה מ "מ  גבול , בלי בעצם
ההוא  האדם שבכח  הטבעית אהבה ערך  לפי כ "א
כל  וכמארז "ל  כו ', אחד  בה' ההתבוננות ע"י להתגלות
הוא  אחד  פי' ושנותיו , ימיו  לו  מאריכין  באחד  המאריך 
שהגם  חשיב, כלא קמי' דכולא איך  ההתבוננות
לגבי  בתכלית בטלי' הם מ "מ  וד "ר , וארץ ז "ר  שנבראו 
הגשמיות  ביטול  כמשנ "ת עולם, של  אלופו  ב"ה אוא"ס
בגבוה  יובן  ועד "ז  כמוכה, מי בד "ה הרוחניות לגבי
אמיתי  מציאות שום יש שלא הא' המקור  עד  גבוה מעל 

וכאש  ית'. באריכות זולתו  פי' באחד  מאריך  ר 
אצלו  יוצא זה לפ"ע האריכות ערך  שלפי ההתבוננות,
מאריכין  אזי כו ', הגילוי אל  מהעלם הטבעית האהבה
ה' יצוה יומם כמ "ש חסד  בחי' הוא יום פי' ימיו , לו 
ופי' החסד , איש דאברהם אהבה בחי' והיא חסדו ,
ורב  בחי' הוא א"א מבחי' לו  שנמשך  ימיו  לו  מאריכי'
דוקא  זהו  מ "מ  אמנם כו '. מהחכ ' שלמעלה חסד 
דאברהם  האהבה בחי' היא דוקא, באחד  כשמאריך 
לאדם  נותנים אין  היראה, לענין  וכמו "כ  כו '. אוהבי
עכ "פ, יר "ת בבחי' א"ע מייגע כאשר  כ "א יר "ע  בחי'

עילאה. יראה בחי' לו  נותנים ביר "ת עבודתו  לפ"ע ואז 
הגם  ויראני, מורא לו  ואתנם ה') ב' (מלאכי וכמ "ש
מורא, לו  ואתנם על  קאי שויראני הוא הפשוט  שפי'
יר "ת  בבחי' ויראני שכאשר  י"ל  מ "מ  רש"י, שפי' וכמו 
וע' כו ', יר "ע בחי' היינו  מורא לו  ואתנם אז  עכ "פ
שהי' המורא בעבור  לו  נתתים אלה את שפי' במצ"ד 
מפני  זהו  השבט  ראש לאהרן  שנתן  מה שכל  בלבו ,
יר "ע  נתינת שענין  י"ל  שפיר  א"כ  בלבו . שהי' המורא
בחי' לו  נותנים היר "ת שלפ"ע יר "ת, בהקדמת תלוי

כו '. היראה לרבות את ואהבת וז "ע יר "ע,
‰‰Â כה"ג דאהרן  אה"ר  מעלת מאד  גדלה כי להיות

צריך  לכן  האצי', שלפני חסד  ורב מבחי' שהיא
הנ "ל , להאה"ר  לבושי' שהם בגדי' לשמונה הכה"ג
הוי' דש' אותיות ד ' כנגד  הם בד "כ  בגדים (והשמונה
הלבושי' בחי' הוא ובכלל  אד '), דש' אותיות וד '
אור  גילוי לקבל  שיוכל  להנפש לבושי' שנעשי' דתומ "צ
משה  ויבא בענין  במ "א מ "ש וכענין  זו , העליונה אהבה
יוכל  וע"י שבו  לבוש בחי' הוא שהענן  הענן , בתוך 
שלמה, משלי המשל  ע"י השכל  השגת וכענין  להשיג,
ע"י  יכולים עכ "ז  לגמרי זר  מדבר  הוא המשל  כי הגם
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רנה    

לכן  מלמטלמ "ע, הוא שכ "ז  רק הנמשל , להשיג המשל 
כן  הדבור , אותיות ע"י האהבה גילוי כענין  י"ל  יותר 
מהשתלשלות  שלמעלה האה"ר  בחי' גם להתגלות יוכל 
פי' ה', אמר  אתכם אהבתי וזהו  דתומ "צ. ה' דבר  ע"י

הנמשכת  העליונה אהבה בחי' היא אתכם אהבתי
מ "מ  השתלשלות, מסדר  למעלה היא כי אם מלמעלה
ונתלבש  בא ע"י דתומ "צ הדבור  בחי' הוא ה' אמר  ע"י

זו . אה"ר  בחי' גם להתגלות
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     206   ואל
מלמעלה תכלנה הרביאמה הביא המאמר שבתחילת 

אומרים "יש 'צהר': המילה  על  רש"י פירוש את נ "ע
זה ועל  להם ", המאירה טובה אבן אומרים  ויש חלון
הפנימיות פי על  ההפרש ומה  התיבה  ענין מהו א . שאל :

משמ  מהי ב. טובה. לאבן חלון הגמראבין  דברי עות 
אבנים ידי  על  נעשה ושזה צהרים, מלשון  הוא  ש'צהר'
תכלנה " אמה  "ואל  הענין בין  השייכות  מהי ג . טובות.
של  שמהסמיכות תעשה", "צהר שכתוב מה לבין 

לזה. זה שייכות  להם שיש משמע הפסוקים 
     207  

    208 מלאך :
      ,כלומר

אותם מזככים התורה, תיבות את מעלים  המלאכים
כביכול . למעלה  ועטרה  כתר מהם ועושים  

  " כתרים "קשירת של  שהמשמעות
היא,   של תפילותיהם  ידי על  למעלה ,

ישראל    
 ודם בשר מלך  של   

 , הפנימיות פי  על   היא אות
דוממת, יצירהכאבן  :209בספר 

בתים ששה בונות שלש בתים, שתי בונות ,כלומר
אותיות משלוש מילים , שתי  להרכיב ניתן  אותיות משתי

הלאה. וכן מילים שש  להרכיב ניתן
סתם, אבנים  הם אותם האותיות  להפוך 

   נעשה   
        

 אחר שלב והדרגה , בסדר הוא זה שבירור
שלב.

       
     מלשון

210-החוחים כל  את  ולהכרית לזמר  כלומר,
והקוצים,     גם לזמר"

- וזימרה  שירה מלשון    
     שבעשיית211כשם

מתכת או עץ של  גולם  כשלוקחים  בגשמיות , כלי
חקיקה עניינים, שני  להיות צריכים כלי, ממנו  ועושים
להסיר  בשביל  מבחוץ חקיקה מבפנים, וחקיקה מבחוץ
וממילא לכלי נצרכים שלא  שבגולם העניינים  את
הדרושים הדברים רק שישארו כדי לעשייתו , מפריעים
מבפנים החקיקה  גם להיות צריכה  מכן , ולאחר לכלי,
התפלה בעבודת כן, כמו  קיבול . כלי שיהיה בכדי
שני את יש לאלוקות , כלי יהיה  שהאדם הוא שעניינה
הסרת היא מבחוץ החקיקה  החקיקה, של  העניינים
לעשותה המפריעים הבהמית  הנפש  של  זרות התאוות 
בנפש  הנפעלת כללית הזזה והיא לאלוקות, לכלי

דזמרה. הפסוקי  ידי  על  הבהמית 
      

 - למטה הבהמית הנפש  שורש שהם
  והפיכה פנימית השפעה כלומר,

הבהמית, הנפש של  מהותית  
  שמע בקריאת שאומרים ,212מה 

 אלקיך ה' את   זה על  ודרשו 
לבך "213חכמים "בכל  ולא לבבך " "בכל  שנאמר שזה ,
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טז.206. ו, בראשית

ס"ח 207. בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך .

.208.202 ע' תש"ח  המאמרים בספר הערה בארוכה ראה
וש"נ.

ט "ז.209. משנה ד  פרק

ה.210. כה, ישעיהו ע"פ

המתחיל 211. דבור ד . מז, בחוקותי  תורה לקוטי  ראה ראה
התשח "י . וישלח  ש"פ יעקב" "וישלח 

ה.212. ו, דברים

שם.213. דברים רש"י  ופרוש ספרי  א. נד , ברכות משנה



רנו   

צריכה ה' שאהבת כך  על  לרמז  הוא אחת), ב' (עם 
להיות      

       
    ,סתם אבנים  ולא

      , לעיל שנתבאר כפי
וברוחניות דווקא, טובות מאבנים להיות  צריך  שכתר

הוא עניינם    
הציווי   לכל נצחי ציווי  שהוא

שה שלו, התפילה תיבות את להאיר יהודי, 
        על

בפסוקי הבהמית  הנפש תיקון  של  הפנימית העבודה ידי
וכו ' שמע קריאת  בברכות  דזמרה ,   

- הגמרא כפירוש     
        

     רק ולא 
על  מתגלה שלהיפך , אלא  לחיצונים , ידם על  ימשך  שלא
האור  גם בהם  ונמשך  סוף באין העצמי שורשם ידם

מהתלבשות. שלמעלה
   חכמים בלשון  

        
 נעלה עליון  אור שהוא  שלמרות הכתר,

הזוהר  כלשון  הרי :214מאוד , ( חשוך 
(לפני  , ממש העצמות שלגבי כלומר,

ביטולו  מחמת כחושך  נחשב ביותר הנעלה האור גם 
לעצמות , ביחס חשיבותו  וחוסר חכמים ,215לשון 

 (? מועיל מה  היום , בצהרי  (נר אהני מאי 
 האור הוא  ממש  לעצמות  שהדימוי רואים , כן  ואם

בצהריים. המאיר
    (מובאהפסוק

     הצדיק של 
    בסדר רק אותיות  אותם שהם 

השלילישונה הצירוף  את הופכות התפילה ותיבות 
לחיובי.

   במאמר המתבאר פי על  דבריו את  לבאר
זה,      

      
   , לעיל שנתבאר וכמו

החיצונים, יניקת להיות יכולה  הכלים של  שמהגבול 
  היהודי ועובד    

       
    גבול הבלי שכוח  היינו ,

הזה, עולם של  הגבול  בתוך  גם יתגלה 

         
לעיל  שהובא כפי וטוב, קדושה של  מספר שהוא 

מהשל "ה באריכות       
     

   ,צהר בענין  דעות שתי
 נ "ע הרבי מבאר טובה, אבן  אומרים ויש

אלו . פירושים בשני הפנימי התוכן את 
חלון  הוא שצהר בפירוש הפנימי התוכן   

 216    ,מקום בקירוב
גדולה, מאוד  בעוצמה  שמאיר השמש אור כמו

הארץ על  שמאיר השמש אור כמו  מקום, בריחוק מאירה
   (העליונות המידות  

הנמצא השמש אור מאשר יותר גדול  במיעוט  שהוא 
בחוץ      

       
  , נקב דרך  ובמלכות  

. חלון הוא  שצהר רש"י בפירוש  נרמז  וזה
 ,חלון דרך  האור הארת של  

217  קראיו לכל    
   , זה פסוק על 

   - אחד " ה' אלקינו "ה ' באמירת
       

   האדם של  העבודה  היא שזו 
למטה ,       

     ,המשכה לשון הוא ברוך "
למטה האלוקות  את שממשיכים 

 - היא הכוונה  
        

    שנקרא  
  

    ,סוף לאין פתח  הפותחת
         

  ,האדם של  מההגבלות היציאה  שהיא
הרגיל . לסדר שמעבר חדש רצון מלמעלה הממשיכה

נוסף : פירוש  ואומר רש"י וממשיך   
          

     עבודה והיא 
הנפש  עם  התמודדות של  עבודה יותר, נמוכה בדרגה 
את זה ידי על  ולהפוך  אותה ולזכך  לברר שיש הבהמית,
ומאירות. טובות  לאבנים  שבתפילה (האותיות) האבנים

    הפסוק בהמשך  
 אמה של  ברוחב  להסתיים  צריכה שהתיבה
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ב).214. (קלה, לסופו קרוב ע תיקון זוהר תקוני 

ב.215. ס, חולין
א'.216. פרק מז שער
יח .217. קמה, תהילים



רנז    

זה ענין בין  הקשר מה  הקשה , המאמר ובתחילת אחת ,
תעשה", "צהר הפסוק לתחילת התיבה  עשיית של

ש  ומתרץ , דווקא אחת  218הנאמר

   בזה הפנימי  הפירוש   
  .סוף אין  האור את ממשיך  שהוא

 - בזה נוסף פירוש     
,כלי מלשון  תכלינה"    ("אמה

     בבחינת ולא 
ישות ,       

 ה עולם    ספירות עשר 
יכולות שונות ספירות שעשר שזה אחד . בכלי שורות

הכלי, של  הביטול  מצד  הוא  אחד  בכלי לשרות  
  עולם (הנקרא התהו  בעולם שהוא כפי 

של  ובבחינה בנפרד  שם היתה  ספירה  שכל  הנקודים),
שבירה, היתה  לא שבעקודים  אלא ישות. 

        , ביטול
   

 - האדם בנפש בעבודה  זה  ענין   
   כלי של  ענין בכללות שהיא

של  ענין  בה נעשה אותה, שמבררים ידי ועל  וגבול ,
מיעוט ,        

    
:הפנימיות פי על  זה פסוק סיכום  

       
      כוונת גם

הפסוק, המשך      
          

   טוב אינו עצמו  שמצד  
     וקדושה טוב בחינת 


        
        
      
       

          


      
      
        

        
       
        
       
        
        

   


בספירות הראשון  הפירוש כי נתבאר  הקודם במאמר
מלשון  יסוד הוא על  ביאור (שהוא זה ובמאמר מספר.

הדבר  חשיבות על  מורה המנין  כי מפרט השל "ה ) דברי
ב"איש" הקיימים  השמים צבא  את מונים שלכן  הנמנה,
שלמעלה הוי' משם ההשגחה ישנה ובהם  הפסד , וללא

אלוקים. דשם מההשגחה
שקיימות רק שלא  הנשמות, במעלת הוא מזה ויתרה
עצמם שהם  אלא השמים ) (כצבא  סוף האין  בכח 
כשהם גם עצמי בקיום  קיימות שלכן  ממש, אלוקות

ידיו . על  ומושגחות הוי ' שם את ומגלות למטה,
פירוד  שעניינו  הזה עולם  של  המספר בין  הבדל  ויש
שהוא הבא עולם של  המספר לבין  טוב , ואינו  והגבלה 
סוף לה שאין  ושלעתיד  שלמעלה  האלקית ההשגה
בב' יספר" לא אשר  "מספר ענין את  זה  לפי (ומבאר

ובאורות). בכלים  - אופנים
אופנים ב' המבטאים  ל "את" "כל " בין  החילוק וזהו 
לקדושה, ועצמית פנימית השפעה היסוד , בהשפעת 
וענין  לקליפה. גם להגיע יכול  שממנה חיצונית והשפעה
עבודת ידי על  הוא  הכלים  בבחינת  גם  סוף האין  המשכת 

הבהמית. הנפש בבירור האדם
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ט .218. ו, השירים שיר

∑
         

   

Â‰ÊÂ עם השישי", יום בוקר  ויהיה ערב "ויהי שכתוב
והניצחי, הגדול  השישי את המציינת ה האות

היא  התורה כי תורתנו , מתן  זמן  שבועות בסיוון , שישי
לימוד  של  הזכות ידי ועל  הנבראים, כל  של  התכלית

1

2

3

4



רנח   

השפעה  אדם לכל  השםֿיתברך  נותן  תורה, וקיום תורה
כו '". גשמיכם ונתתי כו ' תלכו  בחוקתי "אם ככתוב
אזי  בתורה, שכתוב מה את ומקיימים תורה כשלומדים
בגשמיות. גדולה בהשפעה יתברך  מהשם מתברכים
בראתי". עלי' ואדם ארץ עשיתי "אנוכי כתוב הרי
ארץ", עשיתי ש"אנוכי מה אומר , יתברך  השם כלומר ,
הגמרא  האדם. בשביל  העולם, את ברא הוא מה לשם
אדם". קרויים "אתם אתם", "אדם הכתוב על  אומרת
שאר  מכל  נבדל  אדם אדם. נקראים ישראל  בני
בין  גם הרי שלו . הטובות והמידות השכל  עם הנבראים
מאד . גדול  ההבדל  אבל  פקחים, יש אחרים נבראים
ככתוב  הנקנה, דעת הוא שלהם השכל  חיים בעלי אצל 
אינו  שלו  השכל  בעליו ". אבוס וחמור  קונהו  שור  "ידע
של  השכל  אבל  אותו , המאכיל  ידי על  אלא אליו  מגיע
יהודי  בין  ההבדל  גם הוא וכך  נכונה. הבנה הוא אדם
נולד  ישראל  בני של  הגוף כי לאחרים, "אדם" הנקרא
"אדם  וזהו  שכל . יותר  להם ויש המשפחה בטהרת
כי  אדם נקראים ישראל  בני אדם". קרויין  אתם אתם,
אלו  בריאים. הם והילדים המשפחה טהרת שומרים הם
לשמור  מוכרחים נכים, לא בריאים, ילדים שרוצים
שבשבילם  אתם" "אדם זהו  ואזי המשפחה, טהרת
בראת"י  בשביל  היא האדם ובריאת העולם. נברא
ואזי  המצוות. תרי"ג את שיקיים כדי תרי"ג, בגימטרייא
יאירו  ישראל  שבני העולם בריאת של  הכוונה נשלמת

התורה. באור  העולם את
˘Â„˜‰ ‰ÂÊ,סטראֿאחרא אתכפיא "כד  נאמר 

 ֿ דקודשאֿבריך  יקרא אסתלק כדין 
את  ומכניעים כופים כאשר  -] עלמין " בכולהו  הוא
הקדושֿברוך ֿהוא  של  כבודו  אזי הסטראֿאחרא
לוחם  האדם כאשר  העולמות]. בכל  ומתפזר  מתרומם
העולמות  כל  את מחזק הוא אזי אותו , ומנצח  הרע ביצר 

ידי  על  לעשות אחד  כל  יכול  זאת ואת האלוקי. באור 
על ֿידי  עול , קבלת על ֿידי עצמו , את לכפות אתכפיא,
לעשות. חייב שיהודי מה לעשות עצמו  על  השפעה
הרגעים  את לה'". תרומה עריסותיכם "ראשית כתוב
להקדיש  צריך  מהשינה, מתעוררים בהם הראשונים
להיות  צריכות הראשונות המילים לקדושֿברוך ֿהוא.

להתפ  ללכת וצריך  אני" ואם "מודה בצבור . תפילה לל 
בבית. להתפלל  צריך  הכנסת, בבית להתפלל  יכולים לא
לא  תפילין , מניחים לא שרחמנאֿליצלן  כאלה יש
הם  לחטוא. מאד  קלים והם המשפחה טהרת שומרים
תפילין  הנחת של  החשיבות גודל  את יודעים אינם
טהרת  מהי חשבון  לעצמם מוסרים ואינם ותפילה,
ארוכות  שנים עם בריאים ילדים רוצים המשפחה.
להיות  מוכרחים שהילדים כאלה דברים עושים ובעצמם
רע  דם עם חולים, שנולדים כאלה חסֿושלום, חולים
שהם  הזמן , עם מתברר , כך  שאחר  או  רעות מידות ועם
היסוד  שונות. ורוחניות גשמיות במחלות חלילה חולים
נעשה  שהקדימו  ככתוב עול . קבלת הוא יהודי של 
תפילין  להניח  עצמו  על  להשפיע מוכרח  יהודי לנשמע.
ישראל  בני אנו  המשפחה. טהרת לשמור  מוכרח  והוא
אתם  "בנים ככתוב הקדושֿברוך ֿהוא, של  הילדים הם
ומצוות, תורה לקיים מוכרחים אנחנו  אלקיכם". לה'
ידי  על  עול , קבלת ידי על  רק אפשר  כך  לידי ולבוא
נקודת  מתעוררת שאז  התוקף בכל  עצמו  על  השפעה
אחד , בכל  בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו  וזהו  הלב.
וזהו  שלו . הפרטי המקדש בית את יש אחד , כל  אצל 
שבחולה  כשם היהדות. נקודת הלב. נקודת ער ", "ולבי
יכול  הוא בריא הלב כאשר  ליצלן , רחמנא מסוכן ,
נקודת  את מעוררים כאשר  כך  המחלות, כל  את לסבול 
זה  בלבו , אחד  כל  אצל  המאיר  המקדש בית אור  הלב,

המחלות. כל  את ומבריא מרפא
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תש "א.15) אלול ח"י  שיחת החסידות".16)ראה "אבות מכתב ב. חוברת "התמים" ראה
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תרצ "ב  אד"ר י"ז [ב"ה],

ריגא 

נסיעתו, את גמר לאנדא שי' הר"י הרה"ג  השד"ר

דורש והדבר שבזה, הגדול הקושי מראש  שערתי לא אמנם 

השבועות  מחמשת הנראה וכפי מרובה, וטרחא ארוך זמן

בודאי  אשר בזה, לעבוד חשבון יש  בודאי הנה עבד אשר

ובנדון  טובות. ותוצאות פירות יביא בעזה"י הזמן במשך

הרה"ג של כשרונו עצם  מצד הנה אחרות, למדינות נסיעה

שהנסיעה  אלא רצון, שבעי להיות אפשר בודאי שי' לאנדא

הוויזות  גדולות, בהוצאות עולה אחרות למדינות

לטביא  ובמדינת ומדינה, מדינה בכל הדרושים  והרשיונות

(אפשר  לנסוע להיכן יותר כמעט אין והסמוכות גופא

בימות  שמה לבא יותר שבנקל מקומות שיש  הקיץ בימות

איזה  שם  יושבים  היו אם  דווינסק בנדון ורק הקיץ),

לעבוד  נחוץ כי בעה"י, לפעול יכולים  שהיו אפשר שבועות

לעבוד  ואח"כ קופסאות, לקחת שמסכימים  עד הרבה

לעבוד  חשבון שהי' ואפשר וכדומה, פרוטות שמה שישליכו

הרה"ג שם  שהי' הקצר בזמן זו ובנסיעה אחד, כחדש  שם 

לאו  מכלל יצאו אשר לעורר לכה"פ הספיק שי' לאנדא

זמן  שם  לשבת נחוץ ממשיות לתוצאות אבל הן, לכלל

ארוך. יותר

מכתב  לכתוב מוכרחים  קרעסלאווקא, לעיר

קאפיל  יעקב ר' דמתא הרב אל יצ "ו הכולל מן התעוררות

עשה  לא עכשיו עד גדול). טיטול (ולכתוב שי' קלאצקין

עצמו  על שיקבל לעוררו וצריכים  הכולל, לטובת כלום 

העבודה.

יצחק  יוסף
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אגרות קודש

]כ"ה שבט תשכ"ב[

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ' שבט עם המצורף אליו, ומובנת הפליאה והתמי' 

על העדר הכתיבה זמן ארוך כ"כ, וגם עתה מקצר בהענינים ועד לקיצור נמרץ, ובטח ימלא בהזדמנות 

הבאה.

ויהי רצון שמכתבו יהי' לא רק ידיעות מפורטות אלא גם טובות ומשמחות בכל הפרטים, והרי 

זכות הרבים מסייעתם, וכ"ק מו"ח אדמו"ר מעורר רחמים רבים לתוספת הצלחה בהאמור.

לפלא שאינו מזכיר בהנוגע לביקורו של מר... שי' כאן - שבטח מסר, עכ"פ תוכן, המדובר.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשורות טובות בכל האמור.



רסי אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 חברה גמילות חסדים שומרי שבת בברוקלין, נ. י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מבשר מאסיפה השנתית של חברה גמילות חסדים שומרי שבת ומסיבת 

ההתועדות - במוצאי שבת אם כסף תלוה ומוצאי חדש שבט,

הוא חדש ההילולא )שהשנה היא - שנת י"ב( של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

ויהי רצון אשר ע"פ תוכן המדובר בפרק י"ב מהמשך מאמר ההילולא בענין האוצר מלמעלה, 

הטוב  אור  מקום,  של  רצונו  עושים  הם  אשר  החיל,  אנשי  לישראל  ונמסר  הנפתח  יקר  דהון  אוצר 

בהנראה ונגלה, וכהבקשה, ואוצרך הטוב לנו תפתח - שהוא אוא"ס אין קץ ואין תכלית,

יתגלה זה בקרוב ממש גם בהשפעת עושר כפשוטו לכל בני ישראל, ובמילא יהי' ענין הגמ"ח - 

לעשירים, וכדברי חכמינו ז"ל בזה.

ובמילא, כיון שאין הגמ"ח קשור בעניות של ישראל רעהו, יעשו בהאמור מתוך שמחה שלימה 

ואמיתית וטוב לבב.

בברכת הצלחה בעבוה"ק ולבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ. ב. ולהעיר )ולהאיר( בהדו"ח דמחזור השנה מפעולותיהם, אשר לא ישר בעיני כלל, על שנמצא 

בקופת גמ"ח סכום נכון - לפ"ע המחזור שלהם, שאפילו את"ל שע"פ האמור אין עניים בישראל, הרי 

כנ"ל גמ"ח ישנו גם לעשירים, ומה לכסף מזומן בסכום נכון - מונח בקופת חברת גמ"ח?

מצו"פ המחאתי - השתתפות בקרן הגמ"ח.

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"ע  שלקחו  שטחים  במקצועות  מפעולותיהם  פרקים  ראשי  מכתביהם,  קבלת  הנני  מאשר 

ובענין העיקרי חינוך עטה"ק בתי ספר חבדי"ם.

וצד השוה בכולם עכ"פ כפי שכותבים שחסר סדר בעבודתם, ובמילא נמצאים במצב של עולה 

ויורד וכו' וכו'

והנה אחת מהכוונות שנמצאים כולם יחד בבי"ס חב"ד הוא שאיש את רעהו יעזורו ויחזקו 

קדש,  שיחות  באיזה  כמבואר  נשיאינו,  רבותינו  כדרישת  סדר  צ"ל  בכולם  אשר  האמורה,  בעבודה 

ובחינוך בסדר מסודר דוקא, ובפרט שרואים את זה גם במוחש שהסדר נוגע לקיום הפעולות ולהצלחתן, 

והמפורסמות אין צריכות ראי'.

זיך,  ארומשפילן  מקום  יהי'  לא  ולהבא  מכאן  שעכ"פ  והתקוה  העבר,  על  צועקין  אין  והנה 

הלוך  ויצליחו  כדבעי  יסדרו הפעולות  לבב  וטוב  זה מתוך שמחה  עם  ביחד  וברציניות הדרושה אבל 

והוסיף הלוך ואור.

המחכה לבשו"ט בכל האמור ומפורטות ככל הדרוש.
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EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â( יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפ ׁש הּכּונה ּכי  נס ּתר, לׁשֹון נקט  החטא לגּבי  – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נס ּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפ ׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי  – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפ ּגמת  האלקית, לּנפ ׁש אמ ּורים הּדברים ּכי  נֹוכח , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון וע ֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה
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‡tÈ ‡tÂ(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק ' ה'צמח  אל יהּודי  ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מ ּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב  הרּבי : לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמ ּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק  רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי  . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מס ּלק  אּלא מרּפא (ׁשאינֹו  להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט  ּכאדם ׁשּנע ׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפ ּואה). ּבעניני  ְְְְִֵֵָָּדעה
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ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג -יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי  'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מ ּדי  לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפ ׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב  ּדבר ׁשל ּובס ֹופ ֹו ה' רצ ֹון לק ּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי  ּבאֹונסין, ּגם ח ּיב  ׁשֹואל הרי  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוק ׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפ ׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמ ּדי 

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולב ּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשק ֹותֹו החפץ  מ ּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ 

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי  – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים
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CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני  לֹו  צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). הח ּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה י ֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע  ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי  ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס 

מ ּלת  מק ּדימים והי ּו ׁשּלי ). ׁשהיא ּכפי  ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי ,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"




     ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
      ¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

       ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
      ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

      §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
     ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

   ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
      §¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

     ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
       ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

     ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
      ̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

      ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
     ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

      ̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
     ̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

      ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
      ©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

     ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
     ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

    ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
     ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

     ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
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יג -טו ) (כג ,

‰eÒ‡ ‰ÊŒ‰„BÚ ‰Ó :ÓBÏ ,‰ÊŒ‰„BÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעב ֹודהֿזרה. חמץ  ּבין נֹוסף  ּדמי ֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָי ׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח  עלּול והּוא הּׁשנה ּבמ ׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ 

רגיל  אדם :ּכ ּבעב ֹודהֿזרה ואף  ּבי ֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולק ּבל הע ֹולם ּבעניני  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק 

ליחס  - זרה' רק Ì‰Ïל'עב ֹודה ׁשהם ולׁשּכח  הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לב ּוׁש'
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Bn‡ ÏÁa È„b ÏM˙ ‡Ï(יט (כג , …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק ' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמ ּקּומ ֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מ ׁשּפט '. ּכאל חק  אל ּגם להתיחס  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפ ׁשר: ּככל החק  טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

    ¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
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רסה            
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CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני  לֹו  צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). הח ּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה י ֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע  ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי  ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס 

מ ּלת  מק ּדימים והי ּו ׁשּלי ). ׁשהיא ּכפי  ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי ,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"
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‡lÓ‡ EÈÓÈ tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï( כו (כג , …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעב ֹודת ותֹוצאֹות ק ּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ‡a רצ ֹון ׂשבע  ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצ ֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

ח ׁש הּוא עצמ ֹו, את מרּגי ׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח  ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעב ֹודתֹו,

ה'. ע ֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למ ּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצ ּוב  מס ּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנק ּבע 

הּו אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע  וכל ּבע ֹולם, א ׁשליח ּותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ



רסו         
ּולאּבּוד  לזעזּוע  ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליח ּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

האברך חיים שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הודעה אשר ביום ח"י טבת יתמלאו לו חמש עשרה שנים, ויה"ר מהשי"ת שמבן 

חמש עשרה לגמרא הנה יגדל בתורת הנגלה ובתורת החסידות וע"פ מה שכתוב בספרים אשר גמר"א 

יוחדר בו תכלית עבודת השי"ת להיות  גבריאל מיכאל רפאל אוריאל הרי  ד' מלאכי המרכבה,  ר"ת 

בבחי' מרכבה כמבואר בתניא.

בטח שמר סדרי יום הולדת בעלי' לתורה, נתינה לצדקה קודם תפלת שחרית ומנחה, ולימוד 

שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, והשי"ת יצליחו.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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שאשאשאשאשאשאשא
6:366:338:388:379:139:1210:0810:0712:2312:2417:1117:1617:3817:4416:5617:54באר שבע )ח(

6:386:358:388:379:149:1210:0810:0712:2312:2417:1117:1617:3517:4116:4517:51חיפה )ח(

6:366:328:368:359:129:1010:0610:0612:2212:2317:1317:1917:3617:4116:3817:52ירושלים )ח(

6:386:348:388:379:149:1210:0810:0812:2412:2517:1017:1517:3717:4316:5417:53תל אביב )ח(

7:307:229:008:589:479:4310:3510:3312:3712:3816:4516:5517:2217:3016:3517:44אוסטריה, וינה )ח(

6:276:349:159:209:5810:0211:1111:1414:0814:0920:3920:3421:0921:0320:1721:16אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:277:209:028:599:479:4410:3610:3412:4012:4116:5317:0217:2817:3616:4317:49אוקראינה, אודסה )ח(

7:036:568:348:329:209:1710:0910:0712:1112:1216:2016:3016:5617:0516:1017:19אוקראינה, דונייצק )ח(

7:167:088:468:439:329:2910:2010:1912:2212:2316:3016:3917:0617:1516:2017:29אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:477:399:129:0910:019:5710:4810:4612:4812:4916:5017:0017:2817:3716:4017:51אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:407:329:059:029:549:5010:4110:3912:4112:4216:4116:5217:2017:2916:3217:43אוקראינה, קייב )ח(

7:507:449:279:2510:1110:0811:0110:5913:0613:0717:2517:3317:5618:0417:1418:17איטליה, מילאנו )ח(

6:236:248:538:549:239:2410:2510:2612:5712:5818:3118:3118:5418:5418:1319:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:096:158:558:599:359:3910:4710:5013:4113:4220:0520:0020:3320:2919:4320:40ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:456:539:329:3810:1910:2411:3311:3714:3414:3421:1021:0421:4321:3720:4721:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:187:139:079:069:479:4510:3910:3812:4912:5017:2117:2817:5117:5817:0918:10ארה״ב, בולטימור )ח(

7:107:058:578:569:379:3510:2910:2812:3812:3917:0717:1517:3817:4516:5517:57ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:117:058:588:569:389:3610:3010:2912:3912:4017:0817:1517:3917:4616:5617:58ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:517:459:359:3310:1610:1311:0711:0613:1513:1617:4017:4718:1218:1917:2818:31ארה״ב, דטרויט )ח(

7:147:119:189:179:529:5110:4810:4713:0413:0517:5518:0118:2118:2617:4218:37ארה״ב, האוסטון )ח(

6:526:488:508:499:269:2510:2110:2012:3512:3617:1817:2417:4617:5217:0518:02ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:049:159:159:489:4710:4510:4513:0413:0518:0118:0518:2718:3117:4718:41ארה״ב, מיאמי )ח(

7:087:028:548:529:349:3210:2610:2412:3412:3517:0217:0917:3317:4016:5017:52ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:347:299:219:2010:019:5910:5310:5213:0313:0417:3217:3918:0318:1017:2018:22ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:087:028:538:519:349:3110:2510:2412:3312:3416:5917:0717:3117:3816:4717:50ארה״ב, שיקגו )ח(

6:196:228:589:009:309:3210:3610:3813:1713:1819:1219:1019:3619:3518:5319:44בוליביה, לה-פס )ח(

8:278:199:509:4710:3910:3511:2611:2413:2513:2617:2317:3418:0218:1217:1418:27בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:268:189:509:4710:3910:3511:2611:2413:2513:2617:2517:3518:0318:1317:1618:27בלגיה, בריסל )ח(

5:425:468:248:278:589:0110:0710:0912:5212:5319:0118:5919:2319:2018:4119:30ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:315:358:138:168:478:509:559:5712:4012:4118:4318:4119:0919:0718:2419:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:467:389:089:059:589:5410:4410:4212:4312:4416:4216:5317:2017:3016:3617:44בריטניה, לונדון )ח(

8:027:539:179:1410:1010:0610:5510:5312:5212:5316:4116:5317:2317:3316:3617:49בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:567:479:149:1110:0610:0210:5210:4912:4912:5016:4416:5517:2317:3316:3517:48גרמניה, ברלין )ח(

8:077:589:329:2910:2010:1711:0811:0613:0813:0917:1017:2017:4817:5717:0118:12גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:385:428:218:258:579:0010:0610:0812:5312:5419:0919:0619:2819:2518:4819:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:139:299:2910:0110:0010:5910:5913:2113:2218:2818:3218:5318:5618:1319:06הודו, מומבאי )ח(

7:097:089:259:259:569:5610:5510:5513:1713:1818:2518:2918:5018:5318:1019:02הודו, פונה )ח(

7:177:098:498:469:359:3110:2310:2112:2612:2716:3716:4617:1217:2116:2617:34הונגריה, בודפשט )ח(

7:167:109:029:009:439:4010:3410:3312:4312:4417:1117:1817:4217:4916:5918:01טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:299:259:2410:0410:0210:5710:5613:0813:0917:4217:4918:1218:1817:3018:30יוון, אתונה )ח(

7:367:299:109:079:559:5210:4410:4212:4712:4816:5917:0817:3417:4316:4917:56מולדובה, קישינב )ח(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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7:127:109:279:279:589:5810:5610:5613:1913:1918:2518:2918:5018:5318:1019:03מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:165:258:038:108:579:0210:1310:1713:1913:2020:0720:0020:4420:3619:4320:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:508:598:589:339:3210:2910:2812:4612:4717:4017:4518:0618:1117:2618:21נפאל, קטמנדו )ח(

7:277:229:169:149:559:5310:4710:4612:5712:5817:2717:3417:5718:0417:1318:16סין, בייג'ין )ח(

7:157:169:449:4510:1410:1511:1711:1813:4713:4819:1919:2019:4219:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:257:168:448:419:359:3110:2110:1912:1912:2016:1316:2416:5317:0316:0417:18פולין, ורשא )ח(

6:016:048:388:409:099:1110:1410:1612:5312:5318:4118:4019:0519:0418:2219:13פרו, לימה )ח(

8:088:029:459:4310:2910:2611:1911:1713:2313:2417:3917:4818:1318:2117:2818:34צרפת, ליאון )ח(

8:288:209:579:5410:4410:4011:3211:3013:3313:3417:4117:5118:1618:2517:3118:39צרפת, פריז )ח(

6:126:128:388:399:099:0910:1010:1112:3912:4018:0618:0818:3018:3117:5018:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:397:339:219:1910:0310:0010:5310:5213:0013:0117:2417:3317:5418:0217:1318:15קנדה, טורונטו )ח(

7:217:148:588:569:429:3910:3210:3012:3712:3816:5517:0317:2717:3616:4417:48קנדה, מונטריאול )ח(

6:486:448:448:439:219:2010:1510:1412:2812:2917:0917:1517:3717:4316:5617:54קפריסין, לרנקה )ח(

8:568:4510:0610:0211:0010:5611:4511:4213:3913:4017:2317:3518:0618:1717:1518:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:338:229:399:3610:3610:3111:1911:1613:1213:1316:5617:0817:3717:4816:4818:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:537:469:269:2410:1210:0911:0010:5913:0413:0517:1517:2417:5017:5917:0518:12רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:587:519:319:2810:1710:1311:0511:0413:0913:0917:2417:3317:5518:0317:1418:17שוויץ, ציריך )ח(

6:466:459:069:069:369:3710:3610:3613:0113:0218:1618:1818:4018:4218:0018:51תאילנד, 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

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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27/01/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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