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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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 ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
 לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשח"י 

פורים שמח והתוועדות פעילה ומוצלחה.

מנחם שניאורסאהן

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח
לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת ימי הפורים, ה'תשמ"ח.

פורים שמח ושבת שלום והתועדויות באופן שהקהל ותשמח מתוך אורה ושמחה וששון ויקר 

ובהחלטות טובות ומוצלחות באורה זו תורה וכו' ככל פירושי חז"ל.

וכפליים לתושי' ונחלתנו, כהשיעור בתורה.

לחיים, לחיים ולברכה ולמסמך תיכף ממש גאולת פורים זה לגאולתנו והתנחלותנו ע"י משיח 

צדקנו.

/מקום החתימה/
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
iÁ ּבין ידע  ּדלא  עד  ּבפ ּור ּיא  לבס ּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

מר ּדכי  לבר ּו המן מ ּמאמר 1אר ּור  ה ּנה  . ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

המן  אר ּור  ה ּוא  ּפּורים  ׁשל  ׁשענינֹו מ ּוכח  ּגּופא  ְִִֶֶֶָָָָָָזה 

מק ֹום  ּגם  יׁש זה  ׁשּבענין א ּלא  מר ּדכי, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּובר ּו

לבר ּו המן אר ּור  ּבין ידע  לא  ׁשּׁשם  ְְְֵֶַַָָָָָָָֹודר ּגא 

הענין  את  ּפֹועלים  ׁשם  ּגם  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  ְְְֲִִִֶַַָָָָָָמר ּדכי,

מ ּכּמה  מ ּוכח  וכן מר ּדכי. ּובר ּו המן ְְְְִֵַַָָָָָָָּדאר ּור 

לאח ׁשור ֹוׁש, ּבנֹוגע  ׁשּמצינּו ּכפי ּדפ ּורים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָענינים 

(ּכדאיתא  ׁשּלֹו ורא ׁשית  ׁשאחרית  ה ּקּב"ה  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָזה 

ּביּה2ּבּמדר ׁש ּדכתיב  איׁש3), ּכרצ ֹון לע ׂשֹות  ְְְֲִִִִִֵַַָ

והמן  מר ּדכי על  ּדקאי ׁשהיה 4ואיׁש, והינּו, , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

ּומ ּכל ֿ ֿ וׁשל ֹום , חס  המן ּכרצ ֹון ּגם  להיֹות  ְְְִִִַַָָָָָיכ ֹול 

וׂשׂשֹון  וׂשמחה  א ֹורה  היתה  ל ּיה ּודים  ְְְְְִִַָָָָָָמק ֹום ,

גו'5ויקר  ה ּוא  ונהפ ֹו ּבתח ּלת 6, מצינּו כן ּוכמ ֹו . ְְְֲִִִִֵַַָָ

ּדכתיב  המן, וכל 7ּגזרת  א ׁשּתֹו זר ׁש ל ֹו וּתאמר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ויתל ּו ג ֹו' א ּמה  חמ ּׁשים  ּגב ֹוּה עץ  יע ׂשּו ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָא ֹוהביו

ּכתיב  המן, ּבמ ּפלת  ּכ ֿ ואחר  עליו, מר ּדכי 8את  ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ

נאמר  ֿ זה  (ועל  חרב ֹונה  חרב ֹונה 9וּיאמר  וגם  ְְְְֱֶֶֶַַַַַַָָֹ

למר ּדכי  המן ע ׂשה  א ׁשר  העץ  ה ּנה  ל ּטֹוב ) ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזכ ּור 

על  המן את  ויתל ּו ג ֹו' א ּמה  חמ ּׁשים  ּגב ֹוּה ְֲִִִֶַַַַָָָָג ֹו'

ׁשּבב ' זאת , וע ֹוד  למר ּדכי. הכין א ׁשר  ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹהעץ 

(ּבמח ׁשב  מד ּגׁשהענינים  ּובמ ּפל ּתֹו) המן ת  ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ

כן  ּוכמ ֹו ּדוקא . א ּמה  חמ ּׁשים  ּגב ֹוּה ה ּוא  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשהעץ 

נת ּתי  המן ּבית  ה ּנה  ּכתיב  ה ּדבר , וס ּיּום  ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבתכלית 

ּבית 10לאס ּתר  על  מר ּדכי את  אס ּתר  וּתׂשם  , ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל 11המן  ּבאפן להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ׁשה ּבית  והינּו, , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
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ב .1) ז, קפב .2)מגילה אות א מערכת במאו"א הובא – ח .3)אגדה א, א.4)אסתר יב , טז.5)מגילה ח , ט ,6)אסתר שם

יד.7)א. ה, ט ֿי .8)שם ז, יעקב .9)שם שושנת ז.10)פיוט  ח , ב .11)שם שם,

    
‡ieÙa ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ iÁ בפורים [=להשּתּכר ] להתבסם אדם חייב «»ƒƒƒ¿≈¿«»ְְִֵַ

ÈÎcÓ CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú1 שלא כך  כדי  עד  «¿…»«≈»»»¿»»¿¿«
ולהחליף  לטעות עלול  ויהיה מרדכי " ל "ברוך  המן " "ארור  בין  להבחין  יידע

Ùeb‡ביניהם. ‰Ê Ó‡nÓ ‰p‰ בפורים להתבסם שיש האומר  – עצמו  ƒ≈ƒ«¬»∆»
להבחין  יידע לא שהאדם כזו  במידה

ל "ברוך  המן " "ארור  בין  ולהבדיל 

ÏLמרדכי " BÈÚL ÁÎeÓ»∆ƒ¿»∆
Cee ÔÓ‰ e‡ ‡e‰ ÌÈetƒ»»»»

,ÈÎcÓ צריך כן  שבפורים כלומר  »¿¿«
ל "ברוך  המן " "ארור  בין  להבחין  לדעת

עיקרי  דבר  היא זו  וידיעה מרדכי "

הפורים  יום של  בעניינו  «∆‡l‡ומרכזי 
‰Ê ÔÈÚaL וההבחנה הידיעה של  ∆¿ƒ¿»∆

הדברים  שני  ÌB˜Óבין  Ìb LÈ≈«»
‡b„Â רוחניתÚ„È ‡Ï ÌML ¿«¿»∆»…»«

ÈÎcÓ CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa≈»»»¿»»¿¿«
העניינים, שני  בין  טעות להיות ועלולה

ÌÈÏÚBt ÌL Ìb ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«»¬ƒ
Cee ÔÓ‰ e‡c ÔÈÚ‰ ˙‡∆»ƒ¿»¿»»»»
‰nkÓ ÁÎeÓ ÔÎÂ .ÈÎcÓ»¿¿«¿≈»ƒ«»

ÌÈÈÚ היום ומהות תוכן  של cשהם ƒ¿»ƒ¿
ÌÈeÙ לרעיון עדים אנו  בהם שגם ƒ

מקום  נתינת שיש היינו  זה, מעין 

וייתפסו  יתקבלו  שדברים כך  לטעות

גם  זאת ובכל  האמיתי  מתוכנם להיפך 

והפנימי  האמיתי  התוכן  מתגלה בהם

הדברים  Ú‚Baשל  eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿≈«
,LBÂLÁ‡Ï הכוונה פשוטו  שלפי  «¬«¿≈

אבל  הבירה בשושן  שמלך  פרסי  ֶַָלמלך 

שאחשורוש  דרשו  ז "ל  ∆Ê‰חכמינו 
˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L ‰"aw‰«»»∆«¬ƒ¿≈ƒ

BlL התחלה וגם וקץ סוף גם שהוא ∆
"אני  ככתוב הנבראים כל  של  וראש

אחרון " ואני  «k)‡˙È‡„ƒ¿ƒראשון 
L„na2È˙Îc dÈa3שכתוב ), «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

על  הכוונה המדרש ולפי  באחשוורוש,

ֿ הוא ֿ ברוך  ÔBˆkהקדוש ˙BNÚÏ«¬ƒ¿
c ,LÈ‡Â LÈ‡"ואיש "איש הביטוי  ƒ»ƒ¿

È‡˜ מתייחסÏÚ אלÈÎcÓ »≈«»¿¿«
ÔÓ‰Â4ÏBÎÈ ‰È‰L ,eÈ‰Â , ¿»»¿«¿∆»»»

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÓ‰ ÔBˆk Ìb ˙BÈ‰Ï של התוכן  לכל  מוחלט בניגוד  ƒ¿«ƒ¿»»«¿»
הפורים  נחל ÌB˜ÓŒÏkÓe,ימי  והמן  מרדכי , כרצון  דווקא היה למעשה ƒ»»

- דבר  של  ובסופו  ÔBNNÂמפלה ‰ÁÓNÂ ‰B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»¿»

˜ÈÂ5, היה ‚Â'ולמעשה ‡e‰ CBÙ‰Â6 המן שמחשבת בלבד  זו  ולא ƒ»¿«¬
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו  "אשר  אלא הפועל  אל  יצאה BÓÎeלא .¿

eÈˆÓ ÔÎגם אלא הפורים ימי  פרשת בסיום רק Êb˙לא ˙lÁ˙a ≈»ƒƒ¿ƒ«¿≈«
È˙Îc ,ÔÓ‰7 המן למחשבת הסכים אחשורוש שהמלך  לאחר  קצר  זמן  »»ƒ¿ƒ

כל  את ולאבד  ולהרוג  להשמיד 

ושלום  חס BÏהיהודים Ó‡zÂ«…∆
eNÚÈ ÂÈ‰B‡ ÏÎÂ BzL‡ LÊ∆∆ƒ¿¿»¬»«¬
'B‚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ dBb ıÚ≈»«¬ƒƒ«»
,ÂÈÏÚ ÈÎcÓ ˙‡ eÏ˙ÈÂ¿ƒ¿∆»¿¿«»»
,ÔÓ‰ ˙ÏtÓa CkŒÁ‡Â¿««»¿«∆∆»»

È˙k8ŒÏÚÂ) ‰BÁ Ó‡iÂ ¿ƒ«…∆«¿»¿«
‰Ê חרבונה של  זו  אמירה ועקב ∆

Ó‡9'יעקב ב'שושנת חרבונה על  ∆¡«
‰p‰ (BhÏ eÎÊ ‰BÁ Ì‚Â¿««¿»»«ƒ≈
ÈÎcÓÏ ÔÓ‰ ‰NÚ L‡ ıÚ‰»≈¬∆»»»»¿»¿¿«
'B‚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ dBb 'B‚»«¬ƒƒ«»
L‡ ıÚ‰ ÏÚ ÔÓ‰ ˙‡ eÏ˙ÈÂ«ƒ¿∆»»«»≈¬∆

ÓÏ ÔÈÎ‰ÈÎc העץ שאותו  הרי  ≈ƒ¿»¿¿«
שימש  מרדכי , כנגד  הכין  שהמן  עצמו 

המן  של  ממפלתו  כחלק דבר  של  בסופו 

שבה  בדרגה שגם לעיל  לאמור  (בדומה

המן " "ארור  בין  לטעות מקום יש

ההבדל  זאת בכל  מרדכי ", ל "ברוך 

עלול  שהיה לאחר  וגם ניכר  ביניהם

דווקא  היה לבסוף המן  כרצון  להיות

מרדכי ). aL'כרצון  ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿
ÔÓ‰ ˙LÁÓa) ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿∆∆»»

העץ  על  מרדכי  את ¿»»¿BzÏtÓeלתלות
נתלה  עצמו  הוא דבר  של  בסופו  כאשר 

העץ) ‰e‡על  ıÚ‰L Lb„ÓÀ¿»∆»≈
‡˜Âc ‰n‡ ÌÈMÓÁ dBb»«¬ƒƒ«»«¿»
על  דגש יש הדברים שבשני  וכיוון 

יותר  עוד  מדגיש זה הרי  נקודה אותה

עצמו  דבר  אותו  של  בהפיכה שמדובר 

לחלוטין . הפוך  למצב אחד  ממצב

ÌeiÒÂ ˙ÈÏÎ˙a ÔÎ BÓÎe¿≈¿«¿ƒ¿ƒ
,c‰ העץ על  נתלה שהמן  לאחר  «»»

התבטלה המן  שגזירת È˙k¿ƒולאחר 
אמר  שאחשוורוש Èa˙כתוב ‰p‰ƒ≈≈
zÒ‡Ï Èz˙ ÔÓ‰10, ובהמשך »»»«ƒ¿∆¿≈

ÈÎcÓכתוב  ˙‡ zÒ‡ ÌNzÂ ואחראי ‰ÔÓכממונה ˙Èa ÏÚ11, «»∆∆¿≈∆»¿¿««≈»»
,eÈ‰Â אל הקצה מן  מצב והפיכת שינוי  של  רעיון  אותו  את רואים כאן  אף ¿«¿

‰ÔÓהקצה  ˙Èa ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ˙Èa‰L שהיה (כשם ∆««ƒ∆»ƒ¿¿…∆∆≈»»
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ו   

ה ּנה  המן, ּבית  היה  ּבפעל  ׁשּגם  ועד  המן, ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבית 

זה , ענין להבין וצרי למר ּדכי. נּתן זה  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבית 

ּדלא  עד  ּבׁשוה , הם  והמן ׁשּמר ּדכי להיֹות  ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכ ֹול 

ּבמק ֹום  ודוקא  מר ּדכי, לבר ּו המן אר ּור  ּבין ְְְְְְֵַַַָָָָָָָָידע 

כ ּו'. ּפּורים  ּדׂשמחת  הענין ּפֹועלים  ְְְֲִִִִֶַָָזה 

נת ּבּטלה ÔeÈÂב ) ֿ יד ֹו ׁשעל  הענין ּבהק ּדים  ¿»ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּדאיתא  כ ּו', המן 12מח ׁשבת  ְְִֶֶַָָָ

חמ ּׁשים 13ּבּמדר ׁש ּגב ֹוּה עץ  יע ׂשּו ה ּפס ּוק  על  ְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

קדם  ׁשּכבר  העץ , יהיה  לא  ה ּקּב"ה  אמר  ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹא ּמה ,

העץ  ּתחת  וה ּׁשענּו ואמר  ּבמ ׁשה 14אברהם  וכן , ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

עץ  ה ' וּיֹורה ּו ּׁשּכת ּוב 15נאמר  מה  וה ּנה , . ְֱִֵֵֵֶֶַַַָ

ה ּידיעה , ּבה "א  העץ , ּתחת  וה ּׁשענּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאברהם 

ּבּמדרש  ׁשעליו 16איתא  ה ּיד ּוע  העץ  ׁשה ּוא  ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּגם 17נאמר  היה  זה  ועץ  ׁשבע , ּבבאר  א ׁשל  וּיּטע  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבּמדר ׁש ּכדאיתא  ּבּמד ּבר , מ ׁשה  ׁשּיעקב 18אצל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

זקנֹו אברהם  ׁשּנטע  מהא ׁשל  ארזים  ע ּמֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטל 

יׂשראל  ּובני למצרים , וה ֹורידם  ׁשבע , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבבאר 

ה ּתיכ ֹון  ה ּבריח  נע ׂשה  ּומ ּזה  ל ּמד ּבר , ע ּמם  ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָנטל ּום 

ה ּצדדים , ג ' ּכל  מבריח  ׁשהיה  ה ּקר ׁשים , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּבת ֹו

ּבּתר ּגּום  (ּכנח ׁש),19ּכדאיתא  ּכעכנא  נכ ּפף  ׁשהיה  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

נח ׁש ה ּקדמ ֹוני , ה ּנח ׁש נת ּבּטל  ֿ ידיֿזה  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל 

נאמר 20ּבריח  עליו המן, ׁשל  ענינֹו ּגם  ׁשּזה ּו ,21 ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדאברהם  ׁשהעץ  והינּו, צפע . יצא  נח ׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ ּׁשר ׁש

ׁשּלא  סתם , ּבּטּול  רק  ולא  ּדהמן, העץ  ּבּטּול  ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹּפעל 
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רנו. רמז בשלח  שמעוני  ילקוט  ה. פרק  ב ) (נוסח  – אסתר מגילת על אחרים פנים מדרש וראה עץ . ד.14)יעשו יח , וירא

כה.15) טו, סג).16)בשלח  (אות עה"פ  שלימה תורה גם וראה עה"פ . טוב  שכל לג.17)מדרש כא, פצ "ד,18)וירא ב "ר

ב .19)ד. צח , שבת וראה כח . כו, תרומה ב .20)ת"י  רעח , א. מב , בזח "ג רע "מ  וראה א. כז, כט .21)ישעי ' יד, ישעי '

המן. ערך יעקב  קהלת

    
המן " "ארור  בין  טעות של  מצב וייתכן  המן  כרצון  יעשו  שבו  מצב להיות יכול 

מרדכי "), אפשרות ÚÂ„ל "ברוך  להיות יכולה שהייתה בלבד  זו  שלא כך  כדי  ¿«
אלא  ÏÚÙaכזו  ÌbLהזה ‰p‰הבית ,ÔÓ‰ ˙Èa ‰È‰ דבר של  בסופו  ∆«¿…«»»≈»»ƒ≈

‰Ê ˙Èa עצמו.ÈÎcÓÏ Ôz «ƒ∆ƒ«¿»¿¿«
ÏBÎiL ,‰Ê ÔÈÚ ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»∆∆»
Ì‰ ÔÓ‰Â ÈÎcnL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆»¿¿«¿»»≈
e‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ,‰ÂLa¿»∆«¿…»«≈»

ÈÎcÓ CeÏ ÔÓ‰ וההבדל »»¿»»¿¿«
ניכר , יהיה לא «¿»¿Â„Â˜‡ביניהם

ÔÈÚ‰ ÌÈÏÚBt ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆¬ƒ»ƒ¿»
'eÎ ÌÈet ˙ÁÓNc על ושומרים ¿ƒ¿«ƒ

המן " "ארור  בין  ההבדל  ועל  ההבחנה

שאר  לגבי  גם וכן  מרדכי " ל "ברוך 

לעיל . שהובאו  הדוגמאות

ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ ( ביאורÔÈÚ‰ ¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»
˙LÁÓ ‰Ïha˙ B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿«¿»«¿∆∆

‡˙È‡c ,'eÎ ÔÓ‰12 מובא »»¿ƒ»
L„na13eNÚÈ ˜eÒt‰ ÏÚ «ƒ¿»««»«¬

Ó‡ ,‰n‡ ÌÈMÓÁ dBb ıÚ≈»«¬ƒƒ«»»«
‰"aw‰ אשתו "זרש לדברי  בניגוד  «»»ֶֶ

"יעשו  שאמרו  המן  של  אוהביו " וכל 

אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש …Ï‡עץ",
ıÚ‰ ‰È‰È לתלות זוממים שאתם ƒ¿∆»≈

מרדכי , את ˜„Ìעליו  kL∆¿»»«
Ì‰‡ למכה רפואה והקדים אבינו  «¿»»

את  לעשות זממתם שאתם לפני  רב זמן 

מרדכי  את עליו  לתלות כדי  העץ

Ó‡Â בצל שבאו  למלאכים אברהם ¿»«
‰ıÚקורתו  ˙Áz eÚM‰Â14, ¿ƒ»¬««»≈

Ó‡ ‰LÓa ÔÎÂ בפרשת בתורה ¿≈¿…∆∆¡«
המרים  המים המתקת לגבי  בשלח

ıÚ '‰ e‰BiÂ15 משה שגם כך  «≈≈
בימי  שזממו  העץ למכת רפואה הקדים

e˙kMהמן . ‰Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆»
Ì‰‡a למלאכים ‰ÚÈ„i‰,שאמר  ‡"‰a ,ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â ¿«¿»»¿ƒ»¬««»≈¿≈«¿ƒ»

‡˙È‡ כך על  „na16ÂÈÏÚL˘מובא Úe„i‰ ıÚ‰ ‡e‰L ƒ»«ƒ¿»∆»≈«»«∆»»
Ó‡17 אבינו Ê‰באברהם ıÚÂ ,ÚL ‡a ÏL‡ ÚhiÂ עצמו ∆¡««ƒ«≈∆ƒ¿≈»«¿≈∆

L„na ‡˙È‡„k ,a„na ‰LÓ Ïˆ‡ Ìb ‰È‰18˜ÚiL »»«≈∆…∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆«¬…
למצרים  ישראל  מארץ BnÚכשירד  ÏË עציÚËpL ÏL‡‰Ó ÌÈÊ‡ »«ƒ¬»ƒ≈»≈∆∆»«

B˜Ê Ì‰‡ אביו יצחק של  אביו  Ì„ÈB‰Âסבו , ,ÚL ‡a «¿»»¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ»
ÌeÏË Ï‡NÈ Èe ,ÌÈˆÓÏ הללו הארזים a„nÏ,את ÌnÚ ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ»«ƒ¿»

ÌÈLw‰ CB˙a ÔBÎÈz‰ ÁÈa‰ ‰NÚ ‰fÓe שעשו המשכן  של  ƒ∆«¬»«¿ƒ««ƒ¿«¿»ƒ
במדבר , ישראל  ÁÈÓבני  ‰È‰L של בריח כמו  הקרשים בתוך  עובר  ∆»»«¿ƒ«

לאורך  ‰ÌÈ„„vדלת '‚ Ïk של »«¿»ƒ
רוחותיו , שלוש בכל  המשכן 

Ìebza ‡˙È‡„k19 בן יונתן  ƒ¿ƒ»««¿
תרומה  בפרשת הפסוק על  עוזיאל 

הקרשים, בתוך  התיכון  "והבריח

עץ  ׁשהיה הקצה" אל  הקצה מן  ֶָָמבריח

התיכון  בריח נעשה שממנו  הארז 

,(LÁk) ‡ÎÚk ÛtÎ וכך] ƒ¿»¿«¿»¿»»
בתרגום  שם, יונתן  בתרגום נאמר 

בתוך  התיכון  "והבריח ֿ הקודש: ללשון 

הקצה, אל  הקצה מן  מבריח הלוחות

שבע, בבאר  אברהם שהציב מהעץ

הים  את עברו  ישראל  בני  וכאשר 

אותו  והעלו  העץ את קטעו  המלאכים

והיה  המים פני  על  צף והיה לים

שהציב  העץ זהו  ואומר  מכריז  המלאך 

בשם  שם והתפלל  שבע בבאר  אברהם

ישראל  בני  אותו  ונשאו  ה' של  אמרתו 

אורכו  התיכון  הבריח את ממנו  ועשו 

בו  נעשות ונפלאות אמה שבעים

היה  המשכן  את מקימים היו  שכאשר 

לוחות  בתוך  חזור  חזור  כנחש מתגלגל 

נפשט  היה מתפרק היה וכאשר  המשכן 

מקל ] ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כמו  על  ∆«¿≈∆
נכפף  שהיה המשכן  של  התיכון  הבריח

כנחש  הקליפה Ïha˙ומתגלגל  ƒ¿«≈
בחינת של  ««»‰LÁpהרוחנית

,ÈBÓ„w‰ בנביא שמצינו  וכמו  ««¿ƒ
נקרא  ÁÈaשהנחש LÁ20, »»»ƒ«

בחרבו  ה' יפקד  ההוא "ביום ככתוב

"נחש" בין  קשר  שיש הרי  בריח..." נחש לויתן  על  והחזקה והגדולה הקשה

הדעת עניין e‰fLו "בריח" עץ לחטא שגרם הקדמוני  הנחש של  הקליפה ∆∆
Ó‡הוא  ÂÈÏÚ ,ÔÓ‰ ÏL BÈÚ Ìb21.ÚÙˆ ‡ˆÈ LÁ LMÓ «ƒ¿»∆»»»»∆¡«ƒ…∆»»≈≈∆«

Ì‰‡c ıÚ‰L ,eÈ‰Â שהיה במשכן  התיכון  בריח נעשה שממנו  ¿«¿∆»≈¿«¿»»
כנחש  ומתגלגל  ÔÓ‰cמתכופף ıÚ‰ Ïeha ÏÚt קליפת הוא עניינו  »«ƒ»≈¿»»
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ז  

ּבאפן  יהיה  ׁשה ּבּטּול  מ ּזה , יתרה  א ּלא  העץ , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹיהיה 

א ׁשר  העץ  על  המן את  ׁשּיתל ּו אתה ּפכא , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל 

ּדאברהם  העץ  ׁשל  ענינֹו וה ּנה , למר ּדכי. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהכין

עליו, מ ֹורה  ׁשמ ֹו ּדהמן, העץ  ּבּטּול  ְְִֵֶֶַָָָָָָׁשּפעל 

רגילה , ּבל ּתי ּתבה  ׁשּזֹוהי א ׁשל , ּבׁשם  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּנקרא 

(וה ּׁשענּו עץ  ּבׁשם  ֿ זה  לאחרי ׁשּנקרא  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּובפרט 

ּבׁשם  ּתח ּלה  נקרא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  העץ ), ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּתחת 

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי מצינּו ולכן ּכּמה 22א ׁשל . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

היא  ה ּכּונה  אם  ּכי, א ׁשל , מאי לפר ׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּדר ׁשֹות 

ואחד  עץ . וּיּטע  למימר  ליּה הוה  ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָּכפ ׁשּוט ֹו,

ֿ ּתיב ֹות  רא ׁשי ה ּוא  ׁשא ׁש"ל  ה ּוא  ,23ה ּפר ּוׁשים  ִֵֵֵֵֶֶַָ

ה ּוא  ל ', ש ' א ' א ׁשל , ּבתבת  א ֹות  ׁשּכל  ְְֵֵֶֶַַָהיינּו,

ּכדלק ּמן. העץ , ׁשל  מה ּות ֹו ׁשּמבאר  ע ּקרי  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָענין

העץ LÈÂג ) מה ּות  ּכלל ּות  ּתח ּלה  לבאר  ¿≈ְְְִֵֵַָָָָ

ּבּמדר ׁש ּדאיתא  ּכׁשּנתן 24ּדאברהם , ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

א ּלא  נתנּה לא  הארץ  את  אבינּו לאברהם  ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹה ּקּב"ה 

ׁשּנאמר  ׁשהיא , לאר ּכּה25ּכמ ֹו ּבארץ  התה ּל ק ּום  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וה ׁשּביח ּה, אברהם  עמד  א ּתנּנה ,  ל ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּולרח ּבּה

ּבזה , והענין ׁשבע . ּבבאר  א ׁשל  וּיּטע  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר 

אמר ּו ֿ זה  ׁשעל  עדן, ּגן על  קאי ארץ  ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדה ּנה 

ז"ל  לע ֹולם 26חכמינּו חלק  להם  יׁש יׂשראל  ּכל  ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּנאמר  ייר ׁשּו27ה ּבא , לע ֹולם  צ ּדיקים  ּכּלם  וע ּמ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּבע ֹולם  ואף  ארץ ). נקרא  ֿ עדן ׁשּגן (היינּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָארץ 

על  א ֹו עדן ּגן על  קאי אם  ּפר ּוׁשים  ב ' יׁש ִִֵֵֵֵֶַַַַָָה ּבא 

ה ּמתים  ה ּפׁשּוט 28ּתח ּית  ה ּפר ּוׁש מ ׁשמע ּות  ּולפי , ְְְִִִֵֵַַַַַָָ

ה ּמתים  ּתח ּית  על  ּבנֹוגע 29קאי ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבארץ  התה ּל ק ּום  לאברהם  נאמר  ׁשעליה  ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלארץ 

ּכדאיתא  ֿ עדן, ּגן על  ׁשּקאי להדיא  מצינּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָג ֹו',

ה ּפס ּוק 30ּבּמדר ׁש הארץ 31על  (ׁשּזֹוהי ט ֹובה  ארץ  אל   מביא אלקי ה ' ּכי ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עדן, ּבגן ער ּו ׁשה ּוא  ׁשלחן לרא ֹות  ּבארץ ), התה ּל ק ּום  לאברהם  ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר 
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עה"פ .22) וירא רש"י  א. י , סוטה וש"נ.23)ראה .501 ס "ע  חט "ו לקו"ש וראה עה"פ . וירא בחיי  קי . תהלים מדרש ראה

ח .24) א, דברים יז.25)ספרי  יג, חלק .26)לך ר"פ  סנהדרין כא.27)משנה ס , ציצית 28)ישעי ' מצות להצ "צ  סהמ "צ  ראה

ובכ"מ . ב ). (יד, בתחילתו.29)פ "א אבות מסכת על שמואל מדרש שם. לסנהדרין (ועוד) רע "ב  ח .30)ראה פכ"ה, שמו"ר

ז.31) ח , עקב 

    
‰ıÚהנחש, ‰È‰È ‡lL ,Ì˙Ò Ïeha ˜ ‡ÏÂ יחדל המן  של  שהעץ ¿…«ƒ¿»∆…ƒ¿∆»≈

ÏLלהתקיים, ÔÙ‡a ‰È‰È Ïeha‰L ,‰fÓ ‰˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆«ƒƒ¿∆¿…∆∆
,‡Ît‰˙‡ לטוב מרע העץ של  ‰ıÚהפיכה ÏÚ ÔÓ‰ ˙‡ eÏ˙iL ƒ¿«¿»∆ƒ¿∆»»«»≈

.ÈÎcÓÏ ÔÈÎ‰ L‡¬∆≈ƒ¿»¿¿«
BÈÚ ,‰p‰Â הפנימי ÏLהרוחני  ¿ƒ≈ƒ¿»∆

˙‡ ÏÚtL Ì‰‡c ıÚ‰»≈¿«¿»»∆»«
Ïeha הלא הרוחני  והעניין  הקליפה ƒ

של  ÔÓ‰cרצוי  ıÚ‰ להפיכתו עד  »≈¿»»
ÂÈÏÚ,לקדושה, ‰BÓ BÓL¿∆»»

È‰BfL ,ÏL‡ ÌLa ‡˜pL∆ƒ¿»¿≈≈∆∆ƒ
‰ÏÈ‚ ÈzÏa ‰z לא כלל  ובדרך  ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

"אשל ", בשם נקרא שעץ מצינו 

‰ÊŒÈÁ‡Ï ‡˜pL ËÙeƒ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈∆
ıÚ ÌLa וירא בפרשת (ככתוב ¿≈≈

למלאכים  אברהם ¬«eÚM‰Â¿ƒבדברי 
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(ıÚ‰ ˙Áz««»≈¿««ƒ≈

ÏL‡ ÌLa ‰lÁz ‡˜, ומכאן ƒ¿»¿ƒ»¿≈≈∆
ותוכנו  עניינו  על  מלמד  "אשל " שהשם

אברהם. של  העץ eÈˆÓשל  ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL„Óa22‰nk ¿ƒ¿¿≈¬»≈««»

È‡Ó LÙÏ ˙BLc מהו,ÏL‡ ¿»¿»≈«≈∆
מהעובדה  נובע הללו  בדרשות והצורך 

להשתמש  צורך  כלל  אין  פשוטו  שלפי 

"אשל "במי  ‰ek‰לה Ì‡ ,Èkƒƒ««»»
‡È‰לעץBËeLÙk, לכך מעבר  ולא ƒƒ¿

dÈÏ ‰Â‰לפסוק לו , ÓÈÓÏהיה ¬»≈¿≈«
Á‡Â„לומר  .ıÚ ÚhiÂ«ƒ«≈¿««

ÌÈLet‰הדרש ‰e‡לפי  «≈ƒ
˙BÈzŒÈL‡ ‡e‰ Ï"L‡L23, ∆≈∆»≈≈

,ÏL‡ ˙˙a ˙B‡ ÏkL ,eÈÈ‰«¿∆»¿≈«≈∆
ÈwÚ ÔÈÚ ‡e‰ ,'Ï '˘ בפני ‡' ƒ¿»ƒ»ƒ

ותוכנו B˙e‰Óאת ‡nLעצמו  ∆¿»≈«
‰ıÚהפנימי  ÏL הזה המיוחד  ∆»≈

למצרים, נלקח אברהם, ידי  על  שניטע

הבריח עלה  להיות ושימש ממצרים

במשכן , «»¿Ôn˜Ï„k¿ƒ.התיכון 
‰lÁz ‡Ï LÈÂ כללי ‚) באופן  ¿≈¿»≈¿ƒ»

הפנימי e‰Ó˙ו eÏÏk˙את  התוכן  ¿»«
È‡c˙‡של  ,Ì‰‡c ıÚ‰»≈¿«¿»»¿ƒ»

L„na24Ô˙pLkמובא «ƒ¿»¿∆»«

ı‡‰ ˙‡ eÈ‡ Ì‰‡Ï ‰"aw‰ ישראל ‡l‡ארץ d˙ ‡Ï «»»¿«¿»»»ƒ∆»»∆…¿»»∆»
‡È‰L BÓk,מתחילה שנבראה כפי  ֿ הוא Lמעצמה, ֿ ברוך  שהקדוש בעת ¿∆ƒ∆

ישראל  ארץ את לאברהם ı‡aלו Ó‡p25נתן  Cl‰˙‰ Ìe˜ ∆¡«ƒ¿«≈»»∆
,dÁÈaL‰Â Ì‰‡ „ÓÚ ,‰pz‡ EÏ Èk daÁÏe dk‡Ï¿»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿∆»»««¿»»¿ƒ¿ƒ»
‡a ÏL‡ ÚhiÂ Ó‡pL∆∆¡««ƒ«≈∆ƒ¿≈

ÚLהארץ העץ נהייתה ובאמצעות »«
משופרת. ויותר  משובחת יותר 

ÔÈÚ‰Â הפנימי הוא,Êa‰הרוחני  ¿»ƒ¿»»∆
‰p‰c המושגÈ‡˜ ı‡ מתייחס ¿ƒ≈∆∆»≈

ÏÚ אלeÓ‡ ‰ÊŒÏÚL ,Ô„Ú Ôb ««≈∆∆«∆»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ26LÈ Ï‡NÈ Ïk ¬»≈«»ƒ¿»≈≈

,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï היינו »∆≈∆¿»«»
עדן , Ó‡pL27Ìlkגן  CnÚÂ ∆∆¡«¿«≈À»

ı‡ eLÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ¿»∆
.(ı‡ ‡˜ Ô„ÚŒÔbL eÈÈ‰)«¿∆«≈∆ƒ¿»∆∆
' LÈ ‡a‰ ÌÏBÚaL Û‡Â¿«∆»»«»≈

È‡˜ Ì‡ ÌÈLet מתייחסÏÚ ≈ƒƒ»≈«
iÁz˙אל  ÏÚ B‡ Ô„Ú Ôb«≈∆«¿ƒ«

ÌÈ˙n‰28˙eÚÓLÓ ÈÙÏe , «≈ƒ¿ƒ«¿»
ÏÚ È‡˜ ËeLt‰ Let‰«≈«»»≈«

ÌÈ˙n‰ ˙iÁz29 כל" המשנה ואם ¿ƒ««≈ƒ
הבא" לעולם חלק להם יש ישראל 

גן  על  ולא המתים תחיית על  מדברת

גן  היא ש"ארץ" מכאן  להוכיח אין  עדן 

ı‡Ïעדן , Ú‚Ba ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈«»»∆
Ìe˜ Ì‰‡Ï Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«¿«¿»»
eÈˆÓ ,'B‚ ı‡a Cl‰˙‰ƒ¿«≈»»∆»ƒ

‡È„‰Ï במפורשL"ארץ" המושג  ¿∆¿»∆
Ô„ÚŒÔb,אל ÏÚמתייחס È‡wכאן  »≈««≈∆

L„na ‡˙È‡„k30ÏÚ ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«
˜eÒt‰31EÈ˜Ï‡ '‰ Èk «»ƒ¡…∆

‰BË ı‡ Ï‡ E‡ÈÓ¿ƒ¬∆∆∆»
È‰BfL) שהיא ישראל  ‰‡ıארץ ∆ƒ»»∆
Ó‡pL עליהÌe˜ Ì‰‡Ï ∆∆¡«¿«¿»»

ÔÁÏL ˙B‡Ï ,(ı‡a Cl‰˙‰ƒ¿«≈»»∆ƒ¿À¿»
,Ô„Ú Ô‚a CeÚ ‡e‰L∆»¿«≈∆
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ח   

הח ּיים .32ׁשּנאמר  ּבארצ ֹות  ה ' לפני אתה ּל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַ

וּיּטע  - אברהם  ּפע ּלת  ֿ ידי ׁשעל  נאמר  ֿ זה  ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻועל 

וה ּנה , ֿ עדן. ה ּגן את  ה ׁשּביח  ׁשבע , ּבבאר  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָא ׁשל 

ֿ עדן  ּדגן הע ּלּוי על  נֹוסף  ֿ עדן ּדגן ה ּׁשבח  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָענין

ׁשּכת ּוב  מ ּמה  יּובן עצמ ֹו, בגן 33מ ּצד  וּיּניחה ּו ְְִִִֵֶַַַַַַָָ

העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  ּדכ ׁשם  ּול ׁשמר ּה, לעבד ּה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָעדן

ֿ ידי  על  כן ּכמ ֹו א ֹות ֹו, מ ׁשּביחים  ּכפ ׁשּוט ֹו ְְְְִִִֵֵַַַַּבּגן

יֹותר  ֿ עדן ה ּגן את  מ ׁשּביחים  האדם  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעב ֹודת 

ּכמ ֹו ּבזה , והענין עצמ ֹו. מ ּצד  ׁשה ּוא  ְְְְְִִִֶֶַַָָָמ ּכמ ֹו

ֿ זה  ׁשּלפני ּבּמאמרים  מה 34ׁשּנת ּבאר  יס ֹוד  על  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבּתר ּגּום  ז"ל 35ׁשּכת ּוב  חכמינּו 36ּובמדר ׁשי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ׁשס "ה  זֹו ּול ׁשמר ּה ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  רמ "ח  זֹו ְְְְְְֲִֵַָָָָָָלעבד ּה

ה ּמצ ֹות , מע ׂשה  ֿ ידי  ׁשעל  ֿ ּתע ׂשה , לא  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹמצ ֹות 

ממ ׁש ֿ ּתע ׂשה , לא  ּומצ ֹות  ֿ ע ׂשה  ּבגן מצ ֹות  יכים  ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַֹ

עצמ ּה ה ּמצוה  ׁשה ּוא  מצוה  ּדׂשכר  הענין ,37עדן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מע ֹולם  אפיל ּו למעלה  ה ּוא  ה ּמצוה  ענין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָוהרי

ׁשּלמעלה 38ה ּבא  ה ּבא  וע ֹולם  ֿ עדן ּגן ׁשּכֹולל  , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אמר ּו ּדה ּנה , ּבזה , הענין ּוכלל ּות  ֿ עדן. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמ ּגן

ז"ל  עדן,39ר ּבֹותינּו ה ּוא  ּגן ה ּוא  ּתאמר  ׁשּמא  ֵֵֶֶַַַַָֹ

את  לה ׁשק ֹות  מעדן יֹוצא  ונהר  ל ֹומר  ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָּתלמ ּוד 

הם 40ה ּגן  ּכ ּכדי ועד  לח ּוד , ועדן לח ּוד  ּגן , ְְְְְֵֵֵֶַַַָָ

ורק  ּבּגן, נמ ׁש אינֹו עצמ ֹו עדן ׁשּבחינת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלח ּוד ,

ׁשּגם  והינּו, ה ּגן, את  לה ׁשק ֹות  מעדן יֹוצא  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנהר 

ה ּגן, את  לה ׁשק ֹות  רק  ּבכח ֹו מעדן, ה ּיֹוצא  ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹה ּנהר 

ׁשּנע ׂשה  וה ּׁשבח  עצמ ֹו. ּבפני נׁשאר  ה ּגן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָאבל 

ּבחינת  ׁשּממ ׁשיכים  ה ּוא  ּול ׁשמר ּה לעבד ּה ֿ ידי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָעל 

קאי  ה ּגן ענין ּדה ּנה , ּבּספיר ֹות , וענינֹו ּבּגן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָעדן

ה ּמלכ ּות  ספירת  על  ה ּנהר 41ּבכלל ּות  וענין , ְְְְְִִִַַַַַַָָָ

ּבחינת  ה ּוא  ה ּגן) את  לה ׁשק ֹות  מעדן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַ(ׁשּיֹוצא 
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ט .32) קטז, טו.33)תהלים ב , זו.34)בראשית שנה לגני  באתי  עה"פ .35)ד"ה קסה,36)תיב "ע  ח "ב  א. כז, ח "א זהר ראה

סע "ב  תתרמא, ח "ו בראשית אוה"ת ד. מח , שה"ש לקו"ת עה"פ . ראובני  ילקוט  ב ). (פח , תנ"ה א). (סב , תכ"א תקו"ז ב .

ארז"ל. בשם פל"ט .37)– פל"ז. תניא פ "ט .38)ראה תרל"ז וככה המשך ב .39)ראה לד, יו"ד.40)ברכות ב , בראשית

גן).41) (ערך פ "ג הכינויים) ערכי  (שער כג שער פרדס 

    
Ó‡pL32,ÌÈiÁ‰ ˙Bˆ‡a '‰ ÈÙÏ Cl‰˙‡ שהמושג ברור  הרי  ∆∆¡«∆¿«≈ƒ¿≈¿«¿««ƒ

החיים")."ארץ  "ארצות (הנקרא עדן  לגן  מתייחס "Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ במדרש ¿«∆∆¡«
ÁÈaL‰ ,ÚL ‡a ÏL‡ ÚhiÂ  Ì‰‡ ˙lÚt È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿À««¿»»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«

Ô„ÚŒÔb‰ נטע ‡˙ שאברהם לפני  שהיה מכפי  יותר  משובח אותו  ועשה ∆««≈∆
העץ. את בו 

חידש  אבינו  אברהם מה ומבאר  והולך 

נטיעת  באמצעות עדן  בגן  והוסיף

האשל :

Ô„ÚŒÔ‚c ÁM‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««∆«¿«≈∆
„vÓ Ô„ÚŒÔ‚c ÈelÚ‰ ÏÚ ÛÒB««»ƒ¿«≈∆ƒ«

,BÓˆÚ נטיעת ידי  שעל  לכך  בדומה «¿
הארץ  את השביח אברהם האשל 

עצמה, מצד  מצבה «ÔeÈלעומת
e˙kL ‰nÓ33e‰ÁÈpiÂ ƒ«∆»««ƒ≈

האדם את ֿ הוא ֿ ברוך  »¿Ô‚הקדוש
ÌLÎc ,dÓLÏe d„ÚÏ Ô„Ú≈∆¿»¿»¿»¿»ƒ¿≈

Ôba ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL הגשמי ∆«¿≈»¬»««
,B˙B‡ ÌÈÁÈaLÓ BËeLÙkƒ¿«¿ƒƒ
Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ÔÎ BÓk¿≈«¿≈¬«»»»
˙BÈ Ô„ÚŒÔb‰ ˙‡ ÌÈÁÈaLÓ«¿ƒƒ∆««≈∆≈
.BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆ƒ««¿
‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈

‰ÊŒÈÙlL ÌÈÓ‡na34 וראה) ««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
יתנו " "זה המתחיל  דיבור  במאמר  גם

לשבת  מלכות' ב'דבר  לאור  שיצא

עם  שקלים, פרשת משפטים, פרשת

אפשר ), בדרך  Ó‰ביאור  „BÒÈ ÏÚ«¿«
Ìebza e˙kL35 על יונתן  ∆»««¿

Ï"Êהפסוק eÈÓÎÁ ÈL„Óe36 ¿ƒ¿¿≈¬»≈«
‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó BÊ d„ÚÏ¿»¿»¿«ƒ¿¬≈
Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL BÊ dÓLÏe¿»¿»»»ƒ¿…
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,‰NÚz«¬∆∆«¿≈«¬≈
˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓ ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿¬≈ƒ¿

ÌÈÎÈLÓÓ ,‰NÚzŒ‡Ï ומגלים …«¬∆«¿ƒƒ
‰ÂˆÓ ÎNc ÔÈÚ‰ Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‡e‰L37, ∆«ƒ¿»«¿»
הוא  המצווה ששכר  בתניא כמבואר 

הוא  ברוך  סוף אין  אור  והמשכת גילוי 

מעשה  ידי  על  שנפעל  למטה מלמעלה

‰Âˆn‰המצווה ÔÈÚ È‰Â עצמה «¬≈ƒ¿««ƒ¿»

‡a‰ ÌÏBÚÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰38ÏÏBkL המצווה , מעשה ¿«¿»¬ƒ≈»«»∆≈
‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe .Ô„ÚŒÔbÓ ‰ÏÚÓlL ‡a‰ ÌÏBÚÂ Ô„ÚŒÔb«≈∆¿»«»∆¿«¿»ƒ«≈∆¿»»ƒ¿»»∆
כללי  באופן  המצוות) מעשה פועל  (שבה עדן  מגן  שלמעלה הדרגה הסבר 

Ï"Êהוא, eÈ˙Ba eÓ‡ ,‰p‰c39Ó‡z ‡nL שנאמר מאחר  כי  ¿ƒ≈»¿«≈«∆»…«
הדברים  פירוש הרי  עדן " "גן  בתורה

Ô„Ú ‡e‰ Ôb ‡e‰ דרגה ואותה «≈∆
עדן ", "גן  בשם נקראת ¿»eÓÏz„עצמה

Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ‰Â ÓBÏ«¿»»≈≈≈∆
Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï40, הרי ¿«¿∆«»

שונים  דברים בשני  הוא Ôbשמדובר  «
Ô„ÚÂמציאות  „eÁÏ מציאות הוא ¿¿≈∆

,„eÁÏ Ì‰ Ck È„k „ÚÂ ,„eÁÏ¿¿«¿≈»≈¿
בפני  מציאות הוא מהשניים אחד  וכל 

‡BÈעצמה  BÓˆÚ Ô„Ú ˙ÈÁaL∆¿ƒ«≈∆«¿≈
CLÓ ומתגלה‰ ˜Â ,Ôba ƒ¿»««¿«»»

,Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ≈≈≈∆¿«¿∆««
‡ˆBi‰ ‰p‰ ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««»»«≈
˙‡ ˙B˜L‰Ï ˜ BÁÎa ,Ô„ÚÓ≈≈∆¿…«¿«¿∆

‡L Ôb‰ Ï‡ ,Ôb‰ דברÈÙa ««¬»««ƒ¿»ƒ¿≈
BÓˆÚ מציאות להיות הופך  ואינו  «¿

"עדן " עם נעלית אחת בחינה שהיא

"גן ". השיפור ÁM‰Âמבחינת ¿«∆«
È„ÈŒÏÚבגן NÚpL‰והעילוי  ∆«¬∆«¿≈

,dÓLÏe d„ÚÏ מצוות קיום ¿»¿»¿»¿»
תעשה  לא ומצוות ("לעבדה") עשה

ÌÈÎÈLÓnL("לשמרה) ‡e‰ את ∆«¿ƒƒ
Ô„Ú ˙ÈÁa על נעלית דרגא שהיא ¿ƒ«≈∆

מעדן  היוצא הנהר  שהוא Ôbaידי  ««
יותר  דרגה שהוא הגן  את משקה

נמוכה.

BÈÚÂ למטה מלמעלה זה גילוי  של  ¿ƒ¿»
˙BÈÙqa בקבלה (כמבואר  הוא «¿ƒ

הן  העליונות הספירות עשר  וחסידות

עוברים  שדרכם אלוקיים כוחות עשרה

ההמשכות  וכל  הגילויים כל  ונמשכים

למטה), מלמעלה ≈p‰c¿ƒ‰,האלוקיות
ÏÚ ˙eÏÏÎa È‡˜ Ôb‰ ÔÈÚƒ¿«««»≈ƒ¿»«

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ41ÔÈÚÂ , ¿ƒ«««¿¿ƒ¿«
Ô„ÚÓ ‡ˆBiL) ‰p‰ שלמעלה «»»∆≈≈≈∆

‰Ôb)ונמשך מהגן  ˙‡ ˙B˜L‰Ï¿«¿∆««
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ט  

נהר  ּבׁשם  ׁשּנקראת  ועדן 42ּבינה  ּדניידי, מ ּיא  , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

וגם  ה ּכתר  ּבחינת  על  קאי ה ּנהר ) נמ ׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ(ׁשּמּמּנּו

החכמה  ּבחינת  מ ּזה ) זה 43(למ ּטה  הרי ּוב ׁשניהם  , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּופנימ ּיּות  החכמה  (ּפנימ ּיּות  ׁשּבהם  ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָה ּפנימ ּיּות 

ענין  על  ׁשּמֹורה  עדן ׁשם  ּפר ּוׁש ׁשּזה ּו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַה ּכתר ),

ׁשעל  לגן, עדן ׁשּבין הח ּלּוק  וזה ּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַה ּתענּוג .

נאמר  עדן זּולת ,44ּבחינת  אלקים  ראתה  לא  עין ְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

יצירת  היתה  ׁשּבֹו ה ּמק ֹום  ה ּוא  ּגן ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְִֵֵֶֶַַַַָָָמה 

ה ּוא  לב ֹוא  לעתיד  ה ּנׁשמ ֹות  ׂשכר  אמנם , ְְְִֶַַָָָָָָָָהאדם .

עד  לבחינת  לב ֹוא ׁשּיזּכּו ּדלעתיד  ה ּׂשכר  והרי ן, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אלפי  ׁשית  ּבמ ׁש ועב ֹודתנּו מע ׂשינּו ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבא 

ּול ׁשמר ּה, לעבד ּה ענין ׁשּזה ּו עלמא , ּדהוה  ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשנין

ּדׂשכר  הענין את  ממ ׁשיכים  לח ּוד  ׁשּבּגן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָהיינּו,

חפץ  ענין ׁשה ּוא  עצמ ּה, ה ּמצוה  ׁשהיא  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמצוה 

ֿ ידי  ׁשעל  וזה ּו עדן. ּבׁשם  ה ּנקרא  העליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּורצ ֹון

את  אברהם  ה ׁשּביח  ׁשבע  ּבבאר  א ׁשל  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוּיּטע 

ּבּגן  עדן ּבחינת  המ ׁשכת  ענין ׁשה ּוא  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהארץ ,

ּבענין  האדם  מע ׂשה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשה  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(ארץ ),

מר ּמזים  ּבזה  העב ֹודה  ּופרטי  ּול ׁשמר ּה. ְְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻּדלעבד ּה

ּכדלק ּמן. א ׁשל , ׁשּבתבת  ל ' ש ' א ' הא ֹות ּיֹות  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבג '

ענין ÔÈÚ‰Âד ) ׁשה ּוא  מ ּובן אל "ף  ּדבא ֹות  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֶֶֶָָָָ

הארץ  ענין ּכלל ּות  על  ה ֹוספה  ְְִֶֶַַָָָָָׁשל 

ׁשע ֹולם  ּכפי (ּגם  הע ֹולם  ּבריאת  ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוהע ֹולם ,

נברא  מ ּלּוא ֹו הרא ׁשֹון 45על  אדם  היה  ׁשאז , ְִִִֶַָָָָָָָ

ּבי"ת  ּבא ֹות  היא  ׁשּכת ּוב 46ּבגןֿעדן) ּכמ ֹו ,47 ְְְִֵֵֶֶַָ

האל "ף . ענין ה ּוא  מ ּזה  ּולמעלה  ּברא , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּברא ׁשית 

ּבּמדר ׁש האל "ף 48וכדאיתא  היתה  ּדֹור ֹות  כ "ו ְְְְִִִֶַָָָָָָ

ׁשל  רא ׁשֹון אני כו' ה ּקּב"ה  לפני ּתּגר  ְְֲִִִִֵֶַָָָָק ֹוראה 
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ובכ"מ .42) ואילך. א לט , שה"ש בשעה"כ 43)לקו"ת בפרדס  ועמ "ש סע "ב  דרפ "ח  באד"ז בזהר כמ "ש שם: תרנ"ח  בסה"מ 

עדן. שם.44)ערך ברכות ג. סד, שם).45)ישעי ' (וביפ "ת ג פי "ג, ו. פי "ב , שם וראה ז. פי "ד, ב "ר יו"ד.46)ראה פ "א, ב "ר

ב ). (רה, ויגש ר"פ  א.47)זהר א, שם.48)בראשית ב "ר

    
‰ ÌLa ˙‡˜pL ‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰42 כפי הבינה בספירת כי  ¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈¿≈»»

בלבד , נקודה החכמה בבחינת שהיה השכלי  הרעיון  הרי  האדם בנפש שהיא

מרחובות  "ושאול  וישלח בפרשת בתורה (כנזכר  נהר  כמו  ומתרחב מתפשט

È„ÈÈcהנהר "), ‡iÓ זורמים אלא אחד  במקום ניצבים שאינם וניידים,מים «»¿«¿ƒ
) Ô„ÚÂ הנעלה epnnLהמקור  ¿≈∆∆ƒ∆

CLÓ ומתגלה,‰p‰ ספירת ƒ¿»«»»
˜‡Èהבינה  אל ÏÚמתייחס ) »≈«

˙k‰ ˙ÈÁa שלמעלה העליון  ¿ƒ««∆∆
ועטרה  לכתר  (בדומה הספירות מעשר 

לראש) fÓ‰שמעל  ‰hÓÏ) Ì‚Â¿«¿«»ƒ∆
‰ÓÎÁ‰מהכתר  ˙ÈÁa (43 ¿ƒ««»¿»

הספירות  בעשר  הראשונה הספירה

מעל  שהוא לכתר  ביותר  הקרובה

היא  (הנהר ) הבינה וספירת הספירות,

אחריה, הבאה הן Ì‰ÈLeהספירה ƒ¿≈∆
בחכמה והן  Ê‰בכתר  È‰ בחינת ¬≈∆

Ì‰aL"עדן " ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆»∆
˙eiÓÈÙe ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt)¿ƒƒ«»¿»¿ƒƒ
Ô„Ú ÌL Let e‰fL ,(˙k‰«∆∆∆∆≈≈≈∆
‚eÚz‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BnL∆∆«ƒ¿«««¬
נחלק  שהכתר  בחסידות כמבואר 

הכתר  ופנימיות הכתר  לחיצוניות

האדם  בנפש לכך  המקבילים והכוחות

הכתר  חיצוניות שהוא הרצון  הם

שהוא  והעונג  שבכתר ) "אריך " (בחינת

"עתיק" (בחינת הכתר  פנימיות

של  הביטול  תכונת ובעקבות שבכתר )

לפנימיות  לה יש החכמה, ספירת

הכתר . לפנימיות מיוחד  קשר  החכמה

,Ô‚Ï Ô„Ú ÔÈaL ˜elÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆≈≈∆¿«
כי  לחוד " ו "עדן  לחוד " "גן  שכאמור 

שונות דרגות בשתי  »∆ÏÚLמדובר 
Ó‡ Ô„Ú ˙ÈÁa44‡Ï ÔÈÚ ¿ƒ«≈∆∆¡««ƒ…

E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡ זו כי  »¬»¡…ƒ»∆
באה  איננה כלל  שבדרך  נעלית בחינה

בעולם, גילוי  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלידי 
‰˙È‰ BaL ÌB˜n‰ ‡e‰ Ôb««»∆»¿»

Ì„‡‰ ˙ÈˆÈ בתורה נאמר  כך  ועל  ¿ƒ«»»»
ֿ עדן . בגן  נברא ‰e‡שהאדם ‡BÏ „È˙ÚÏ ˙BÓLp‰ ÎN ,ÌÓ‡»¿»¿««¿»∆»ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‡a ‡BÏ „È˙ÚÏc ÎO‰ È‰Â ,Ô„Ú ˙ÈÁÏ ekÊiL∆ƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆«¬≈«»»ƒ¿»ƒ»»«¿≈
e˙„BÚÂ eÈNÚÓהמצוות וקיום התורה ‡ÈÙÏבלימוד  ˙ÈL CLÓa «¬≈«¬»≈¿∆∆ƒ«¿≈

ÔÈLהשנים אלפי  ÓÏÚ‡ששת ‰Â‰c,וקיים הווה העולם e‰fLשבהם ¿ƒ«¬»»¿»∆∆

dÓLÏeכאמור  d„ÚÏ ÔÈÚ תעשה לא ומצוות עשה מצוות קיום ƒ¿«¿»¿»¿»¿»
הזה, eÁÏ„בעולם ÔbaL ,eÈÈ‰ ללא עצמה, בפני  שהיא כפי  גן  בבחינת «¿∆««¿

הנעלית עדן  מבחינת וההתגלות ÎNcההמשכה ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ¿«
,dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‡È‰L ‰ÂˆÓ שהשכר התניא מספר  לעיל  כמובא ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿»«¿»

העובדה  הוא המצוות על  האמיתי 

הזה  בעולם ממשיכים שבקיומם

א  ושורש התגלות ממקור  לוקית

ÔBˆeהמצוות  ıÙÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰ ידי על  ומצוות לתורה »∆¿

הכתר  ופנימיות החכמה פנימיות

Ô„Ú ÌLa ‡˜p‰ הרצון שם על  «ƒ¿»¿≈≈∆
והעונג  È„ÈŒÏÚLהפנימי  e‰ÊÂ .¿∆∆«¿≈

ÚL ‡a ÏL‡ ÚhiÂ«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«
,ı‡‰ ˙‡ Ì‰‡ ÁÈaL‰ƒ¿ƒ««¿»»∆»»∆
של  ושיפור  להשבחה רק הכוונה שאין 

אלא  הגשמית ישראל  ∆e‰L‡ארץ
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ וגילויÔ„Ú ˙ÈÁa ƒ¿««¿»«¿ƒ«≈∆

È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,(ı‡) Ôba««∆∆∆«¬»«¿≈
d„ÚÏc ÔÈÚa Ì„‡‰ ‰NÚÓ«¬≈»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»

dÓLÏe. כנ "ל המצוות, קיום שהוא ¿»¿»
ÌÈÊnÓ ‰Êa ‰„BÚ‰ ÈËÙe¿»≈»¬»»∆¿À»ƒ
'Ï '˘ '‡ ˙Bi˙B‡‰ '‚a¿»ƒ

.Ôn˜Ï„k ,ÏL‡ ˙˙aL∆¿≈«≈∆¿ƒ¿«»
Û"Ï‡ ˙B‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»∆
את  המרכיבות האותיות שלושת מתוך 

"אשל " ÔÈÚהמילה ‡e‰L ÔeÓ»∆ƒ¿»
‰ÙÒB‰ ÏL'ו 'השבחהÏÚ ∆»»«

ÌÏBÚ‰Â ı‡‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»»∆¿»»
עבודת  (לפני  עצמם מצד  שהם כפי 

‰ÌÏBÚהאדם), ˙‡Èa È‰L∆¬≈¿ƒ«»»
B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚL ÈÙk Ìb)«¿ƒ∆»«ƒ

‡45, ללא ושלם מלא כדבר  ƒ¿»
הדעת, עץ חטא ידי  על  שנוצר  הפגם

ŒÔ‚a ÔBL‡‰ Ì„‡ ‰È‰ Ê‡L∆»»»»»»ƒ¿«
Ô„Ú(משם גורש החטא לאחר  ורק ≈∆

ושלם  מלא הוא שהעולם כפי  גם הנה

הבריאה Èa"˙רק ‰È‡הרי  ˙B‡a ƒ¿≈
שבאותיות  46BÓkהשנייה ,¿

e˙kL47Û"Ï‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,‡a ˙ÈL‡a ∆»¿≈ƒ»»¿«¿»ƒ∆ƒ¿«»»∆
קדימה  על  המלמדת עובדה בי "ת, האל "ף בסדר  בי "ת לאות הקודמת ְִָהאות

במעלה. L„naויתרון  ‡˙È‡„ÎÂ48˙BBc Â"Î העולם בריאת מאז  ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
תורה מתן  bzועד  ‰‡B˜ Û"Ï‡‰ ‰˙È‰ ומתלוננת‰"aw‰ ÈÙÏ »¿»»»∆¿»ƒ»ƒ¿≈«»»
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י   

ה ּקּב"ה  ל ּה אמר  ּבי,  ע ֹולמ ּבראת  ולא  ְְִִַַָָָָָָָָֹא ֹות ּיֹות 

א ּלא  ּפֹותח  ואיני  מ ּסיני ּתֹורה  ל ּתן ּבא  אני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר 

ׁשּנאמר  ,49ּבצרי  א .אלקי הוי' אנכי ֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

יכ ֹול  היה  ּתֹורה  ׁשּמּתן ה ּטעם  מה ּו ְִֶַַַַַַָָָָָלהבין,

היתה  לא  הע ֹולם  ּובריאת  ּבאל "ף , ְְְְְִִֶַַָָָָָֹלהתחיל 

להבין, צרי ּוביֹותר  ּבאל "ף . להתחיל  ְְְְְְִִִֵֶַָָָָיכ ֹולה 

ה ּׁשרת  למלאכי ּתֹורה  נּתנה  לא  א ּלא 50ׁשהרי , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּדוקא , ּבע ֹולם  הוי'וּי51למ ּטה  רד  ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבאפן  היה  לא  ּתֹורה  ׁשּמּתן והינּו, סיני, הר  ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹֹעל 

א ּלא  למעלה , סיני) (הר  ה 'ּמּטה ' את  ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשהעל ּו

ּדוקא . ּבע ֹולם  למ ּטה , מ ּלמעלה  ירידה  ׁשל  ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבאפן

להיֹות  יכ ֹול  היה  לא  הע ֹולם  ׁשּבבריאת  ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹוכיון

ּבמ ּתן  נפעלה  אי מ ּובן אינֹו ּדאל "ף , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהענין

אפ ׁשר  ואם  ּבע ֹולם . האל "ף  המ ׁשכת  ְְְִֶֶַַָָָָָָָּתֹורה 

היתה  ּכן, אם  ּבע ֹולם , האל "ף  המ ׁשכת  ְְְִִֵֶַַָָָָָָָלהיֹות 

ּבתח ּלת  ּגם  האל "ף  המ ׁשכת  להיֹות  ְְְְִִִֶַַַַָָָָיכ ֹולה 

ר ּבֹותינּו מאמר  ֿ ּפי על  ּובפרט  הע ֹולם . ְְֲִִִֵַַַַַָָָּבריאת 

ּדכתיב 52ז"ל  יֹום 53מאי בקר  ויהי ערב  ויהי ְְְִִִִֶֶֶַַַַֹ

ה ּקּב"ה  ׁשהתנה  מל ּמד  לי, ל ּמה  יתרה  ה ' ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה ּׁשּׁשי,

יׂשראל  אם  להם  ואמר  ּברא ׁשית  מע ׂשה  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעם 

יֹום  (וזה ּו כ ּו' מתק ּימין א ּתם  ה ּתֹורה  ְְְְְִִִֶֶַַַַָמק ּבלים 

ׁשאנכי  והינּו, ּתֹורה ), ּבֹו ׁשּנּתנה  ּבסיון ו' ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹה ּׁשּׁשי,

ּדמע ׂשה  ה ּקּיּום  ה ּוא  ּתֹורה ) (מ ּתן אלקי ְֱֲֲִֵֶַַַַָָָֹהוי'

הע ֹולם  ּבריאת  היתה  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְְִִִֵַָָָָָָּברא ׁשית ,

ונמ ׁש נתוּסף  ֿ זה  לאחרי ורק  ּדוקא , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבבי"ת 

ה ּנ"ל   ּדר ֿ (על  ּבבי"ת  ׁשּנברא  ּבע ֹולם  ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאל "ף 

ֿ ּפי  על  ויּובן הארץ ). את  ה ׁשּביח  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם 

ׁשמ ֹות  אינם  ה ּקד ׁש ׁשּבל ׁשֹון ה ּׁשמ ֹות  ׁשּכל  ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה ּיד ּוע 

ׁשל  ענינם  על  ה ּמֹורים  ׁשמ ֹות  א ּלא  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהס ּכמ ּיים ,

א ּלּו ּבׁשמ ֹות  ה ּנקראים  ּבּׁשם 54ה ּדברים  ה ּוא  וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ
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המצומצם  לחיות כלי  הוא הקדש בלשון  לו  יקראו  אשר  שמו  וזה להחיותו ...
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יי  

ּומ ּזה  ענינּה, על  מ ֹורה  זה  ׁשּׁשם  אל "ף , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּדא ֹות 

הע ֹולם  ּבריאת  להיֹות  יכ ֹולה  היתה  לא  ל ּמה  ְְְְִִַָָָָָָָָֹיּובן

ּובאפן  ּדוקא , ּבאל "ף  היה  ּתֹורה  ּומ ּתן ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאל "ף ,

ּדוקא . הע ֹולם  ּבעניני נמ ׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהאל "ף 

מ ּלׁשֹון e‡eה ) ה ּוא  אל "ף  ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְִִִֵֶָָָ

ּבינה   אא ּלפ חכמה   55אא ּלפ. ְְְֲֲִֶֶַַָָָ

ּכדאי  זאת , ק ּבלה וע ֹוד  ּבספרי ה ּוא 56תא  ׁשאל "ף  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

זה  וענין ּובינה ). מחכמה  (למעלה  ּפלא  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָא ֹות ּיֹות 

ּבינה ,  אא ּלפ חכמה   אא ּלפ ּבל ׁשֹון ּגם  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָנרמז

ּובחסיד ּות  ּבּקּבלה  מבאר  ׁשה ּפר ּוׁש57ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ה ּוא  ּבינה   אא ּלפ חכמה   ּדאא ּלפ את ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָ

ֿ ידי  על  ׂשכל ), ה ּוא  (ׁשענינם  ה ּבינה  ואת  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחכמה 

ענין  ׁשּזה ּו מה ּׂשכל , ׁשּלמעלה  מ ּדר ּגא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

ּבׁשם  ׁשּנקרא  ׁשאף  והינּו, ּפלא . א ֹות ּיֹות  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּדאל "ף 

עם  ק ׁשּור  ׁשאינֹו ענין זה  אין ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּפלא ,

מ ּמּנּו ׁשּנמ ׁש ּבאפן א ּלא  ּכלל , ּובינה  ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹחכמה 

ּבינה .  אא ּלפ חכמה   אא ּלפ ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָלהיֹות 

ÔeÈÂּבֹו ׁשּיׁש ה ּתח ּתֹון, ּבאדם  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ¿»ְְִֵֶֶַַָָָ

טעם  ה ּׂשכל , ענין ׁשה ּוא  ּובינה , ְְִִֵֶֶַַַַָָָחכמה 

ה ּכח ֹות  ה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  מתחיל  (ּובזה  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹודעת 

ענין  ה ּוא  ׁשהתחלתם  האדם , ׁשּבנפ ׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָה ּפנימ ּיים 

כ ּו'), למ ּטה  עד  ל ּבינה  נמ ׁש ּומחכמה  ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהחכמה ,

ׁשּכלל ּות ֹו ּובינה , מחכמה  ׁשּלמעלה  ענין ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

א ֹופ ּנים , ב ' יׁשנם  ּגּופא  ּוברצ ֹון הרצ ֹון. ענין ְְִִֶַַָָָָָָה ּוא 

חיצ ֹונּיּות  הרצ ֹון. ּופנימ ּיּות  הרצ ֹון ְִִִִִִָָָָחיצ ֹונּיּות 

טעם  ׁשאין ּבאפן והינּו סתם , רצ ֹון ה ּוא  ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹהרצ ֹון

ער ). וויל  (אזֹוי הרצ ֹון ה ּוא  ׁשּכ אם  ּכי ִִִֶֶַָָָָָלרצ ֹון,

חפץ  ּבׁשם  ה ּנקרא  ה ּוא  הרצ ֹון והינּו,58ּופנימ ּיּות  , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשל  טעם  זה  ׁשאין א ּלא  לרצ ֹון, ּכמ ּוס  טעם  ֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש

טעם  אם  ּכי מהרצ ֹון, למ ּטה  ׁשהם  ּובינה  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחכמה 
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א.55) קד, שבת לג. לג, איוב  ועוד.56)ע "פ  א). (קלה, ת"ע  סע "ג 57)תקו"ז רפב , הפורים שער דא"ח ) (עם סידור ראה

ובכ"מ .58)ואילך. רסג. סימן אה"ע  צ "צ  שו"ת ד. כח , שה"ש לקו"ת ראה

    
זה...". שם BÓ‰באותיות ‰Ê ÌML ,Û"Ï‡ ˙B‡c ÌMa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«≈¿»∆∆≈∆∆

dÈÚ ÏÚ, הפנימי ומהותה האות fÓe‰ותוכנה של  ומהותה עניינה לאור  «ƒ¿»»ƒ∆
‰ÌÏBÚאל "ף ˙‡Èa ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï ‰nÏ ÔeÈ»»»…»¿»¿»ƒ¿¿ƒ«»»

Û"Ï‡a,בבי "ת רק Bz‰אלא ÔzÓe כן,‡˜Âc Û"Ï‡a ‰È‰ ¿»∆««»»»¿»∆«¿»
CLÓ Û"Ï‡‰L ÔÙ‡e¿…∆∆»»∆ƒ¿«

‡˜Âc ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa כפי ¿ƒ¿¿≈»»«¿»
להלן . שיבואר 

,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e (‰≈»ƒ¿»¿ƒ≈
EÙl‡‡ ÔBLlÓ ‡e‰ Û"Ï‡»∆ƒ¿¬«∆¿

אותך  ‡‡EÙlאלמד  ‰ÓÎÁ»¿»¬«∆¿
‰Èa55,˙‡Ê „BÚÂ לכך . ובנוסף ƒ»¿…

נוספת משמעות לאל "ף «È‡„kƒ¿ƒ˙‡יש
מובא שיש, ˜Ïa‰כפי  ÈÙÒa56 ¿ƒ¿≈«»»

‡Ït ˙Bi˙B‡ ‡e‰ Û"Ï‡L∆»∆ƒ∆∆
‰Èe ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓÏ) שהן ¿«¿»≈»¿»ƒ»

שעניינו  השכל  של  והכוחות הספירות

דבר  הוא פלא ואילו  והשגה הבנה

וההבנה  מהשכל  «¿ÔÈÚÂ¿ƒ.)שלמעלה
‰Ê פלא לשון  הוא Ìbשאל "ף ÊÓ ∆ƒ¿»«
ÓÎÁ‰הוא EÙl‡‡ ÔBLÏaƒ¿¬«∆¿»¿»

‡Ó È‰L ,‰Èa EÙl‡‡¬«∆¿ƒ»∆¬≈¿…»
˙e„ÈÒÁe ‰Ïawa57Let‰L ««»»«¬ƒ∆«≈

‰Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ EÙl‡‡c«¬«∆¿»¿»¬«∆¿ƒ»
‰ÓÎÁ‰ ˙‡ ÌÈ„nÏnL ‡e‰∆¿«¿ƒ∆«»¿»

‰Èa‰ ˙‡Â בהם ומוסיפים ¿∆«ƒ»
אותם מצד (ÌÈÚLומשביחים ∆ƒ¿»»

ÏÎN),עצמם  ‡e‰ והתוספת ≈∆
הוא ‰‰ÎLÓ‰וההשבחה, È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»

ובינה, חכמה עצמו , «¿»bcÓƒ‡בשכל 
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL קיימת ואינה ∆¿«¿»≈«≈∆

עצמו , מצד  שהוא כפי  ∆∆e‰fLבשכל 
‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡c ÔÈÚƒ¿»¿»∆ƒ∆∆
שכלית. והשגה מהבנה למעלה שעניינו 

,eÈ‰Â שעניינו עתה, שהוסבר  לאחר  ¿«¿
הבחינה  את להמשיך  הוא האל "ף של 

עצמו  השכל  בתוך  מהשכל  שלמעלה

Ït‡מובן  ÌLa ‡˜pL Û‡L∆«∆ƒ¿»¿≈∆∆
מהשכל , למעלה הוא עניינו  ואכן 

ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆ƒ¿»
כך  כדי  עד  מהשכל  ≈∆BÈ‡Lשלמעלה

ÏÏk ‰Èe ‰ÓÎÁ ÌÚ eL˜,וההשגה מהשכל  לחלוטין  ‡l‡ונבדל  »ƒ»¿»ƒ»¿»∆»
‰Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ EÙl‡‡ ˙BÈ‰Ï epnÓ CLÓpL ÔÙ‡a והוא ¿…∆∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬«∆¿»¿»¬«∆¿ƒ»

עצמו . בשכל  והוספה ל 'לימוד ' מקור  נעשה

Âהעליונות בספירות שהוא כפי  העניין  BÓkÓתוכן  ÔeÈ כפי‡e‰L ¿»ƒ¿∆
,ÔBzÁz‰ Ì„‡a לעשר מקבילים האדם של  הנפש כוחות עשר  שכן  »»»««¿

עשר  שהם הנפש כוחות לגבי  ג  פרק בתניא (כמבואר  העליונות הספירות

מהן ") שנשתלשלו  עליונות ספירות עשר  "כנגד  Baבחינות LiL באדם ∆≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Èe ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆ƒ¿«

˙Ú„Â ÌÚË ,ÏÎO‰ היגיון «≈∆««»««
‰Êe)ומטה „Òמהשכל  ÏÈÁ˙Ó »∆«¿ƒ≈∆

˙BÁk‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«…
Ì„‡‰ LÙaL ÌÈiÓÈt‰ שכן «¿ƒƒƒ∆¿∆∆»»»

כללי  באופן  מתחלקים הנפש כוחות

המלובשים  'פנימיים' כוחות – לשניים

ומאוחדים  להם מותאמים הגוף, באברי 

להם. ומודע בהם חש והאדם איתם

יותר , נעלים 'מקיפים', וכוחות

עם  והתאחדות מהתלבשות שלמעלה

לידי  באים תמיד  ולא הגוף אברי 

ברורה של Ì˙ÏÁ˙‰Lמודעות ∆«¿»»»
הפנימיים ÔÈÚהכוחות ‡e‰ƒ¿«

CLÓ ‰ÓÎÁÓe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»≈»¿»ƒ¿»
‰ÈaÏ שבלב למידות Ú„ובהמשך  «ƒ»«

'eÎ ‰hÓÏ המעשה כוחות שהם ¿«»
ולרגש), לשכל  ביחס ≈¿LÈÂהנחותים

Baגם ÏÚÓlL‰באדם ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»
B˙eÏÏkL ,‰Èe ‰ÓÎÁÓ≈»¿»ƒ»∆¿»

ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰ כוח שהוא ƒ¿«»»
בפנימיות. מתלבש שלא 'מקיף'

‡Ùeb ÔBˆe עצמו' ÌLÈ »»»∆¿»
,ÌÈpÙB‡ דרגות שתי  שהם «ƒ

˙eiÓÈÙe ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¿ƒƒ
.ÔBˆ‰, כלומרÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ »»ƒƒ»»

Ì˙Ò ÔBˆ ‡e‰,סיבה eÈ‰Âללא »¿»¿«¿
ÌÚË ÔÈ‡L ÔÙ‡a ה גיוני ונימוק ¿…∆∆≈««

‡e‰ CkL Ì‡ Èk ,ÔBˆÏ»»ƒƒ∆»
Ú ÏÈÂÂ ÈBÊ‡) ÔBˆ‰ הוא כך  »»«ƒ∆

‰ÔBˆרוצה  ˙eiÓÈÙe הדרגא ). ¿ƒƒ»»
יותר , והפנימית העמוקה יותר , הנעלית

הרצון  ÌLaבכוח ‡˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿≈
ıÙÁ58,eÈ‰Â ברצון , שמדובר  ≈∆¿«¿

זו  ואדרבה, ודעת, מטעם שלמעלה

מאשר  נעלית ויותר  עמוקה יותר  דרגה

כזה רצון  זהו  זאת עם אבל  הרצון  ÔBˆÏ,חיצוניות ÒeÓk ÌÚË LiL∆≈««»»»
‰Èe ‰ÓÎÁ ÏL ÌÚË ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ והגיון hÓÏ‰ושכל  Ì‰L ∆»∆≈∆««∆»¿»ƒ»∆≈¿«»

ÔBˆ‰Ó טעם לו  יש אבל  ודעת, מטעם שלמעלה כרצון  מוגדר  הוא ולכן  ≈»»
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יב   

ט ֹוב  ּכי ּורא ּו טעמ ּו הענג59מ ּלׁשֹון ענין ׁשה ּוא  , ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

הע ֹולם  ּכסברת  זה  ׁשאין והינּו, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ(ּגע ׁשמאק ).

לרצ ֹון, ֿ ּפנים ) ֿ ּכל  (על  ּכמ ּוס  טעם  ׁשּיׁש ִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּכיון

מהרצ ֹון  ּבמדרגה  למ ּטה  ׁשה ּוא  ראיה  זֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָהרי

א ּדר ּב א ּלא  ּכלל , טעם  ל ֹו הרצ ֹון ׁשאין ּדוקא  ה , ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׂשכלי, טעם  (לא  ׁשה ּוא  ּכמ ּוס , טעם  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

זה  הרי ה ּתענּוג , ענין עם  ה ּקׁשּור  טעם  ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָא ּלא )

הרצ ֹון  זה 60ּפנימ ּיּות  ׁשענין ל ֹומר  מכרח  ּובאמת  . ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָֻ

טעם  ל ֹו ׁשאין ׁשּנראה  ּברצ ֹון ּגם  רצ ֹון, ּבכל  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָיׁשנֹו

הא ', ענינים . מ ּׁשני ה ּוא  לזה  וההכרח  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכלל .

מ ֹורה  האדם  ענין והרי האדם , רצ ֹון ׁשּזה ּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדכיון

הרי  ודרג ֹות , ה ׁשּתל ׁשל ּות  ׂשכל , ׁשל  ענין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָעל 

ּגם  האדם , ׁשל  עניניו ׁשּכל  ל ֹומר  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהכרח 

'לא  ּבחינת  ּפנימ ּיים , מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָֹֹהענינים 

ׁשל  ּבאפן הם  ּגם  ה ּנה  ׁשּבאדם , ְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאדם '

הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבסדר  זה  ׁשאין א ּלא  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּפנימ ּיים  ה ּכח ֹות  עם  אחד  ּבהמ ׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּבא 

מ ּמה  וה ּב', ּכּנ"ל . החכמה  מ ּכח  ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהתחלתם 

רצ ֹון  ּגם  רצ ֹון, ׁשל  ענין ׁשּבכל  ּבמ ּוח ׁש, ְְְִִֶֶֶַָָָָָּׁשר ֹואים 

ׂשכלי  טעם  לא  ּכלל , טעם  ל ֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנראה 

יכ ֹול  ה ּזמן ּבמ ׁש ה ּנה  וענג , טעם  לא  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹואפיל ּו

ח ּלּוף  ּגם  ּבֹו להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ועד  ׁשּנּוי, ּבֹו ְְְִִִִֶַַָלהיֹות 

ענין  זה  ׁשאין ּדכיון מ ּובן, אינֹו ולכא ֹורה  .ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָוה ּפּו

ה ּקׁשּור  ענין זה  אין ׁשהרי ּבכלי, ה ּמג ּבל  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנימי

ועד  ׁשּנּוי ּבֹו יח ּול  ל ּמה  ּכן, אם  ׂשכל , ְִִִֵֵֶַָָָעם 

להיֹות ֹו הרצ ֹון, ׁשּגם  ה ּוא , הענין  א ְְְִִִֶַַָָָָלח ּלּוף .

ּבֹו ויׁש הדרגה , ׁשל  ּבאפן ה ּוא  הרי האדם , ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹרצ ֹון

ׁשּיׁש וכיון ּכמ ּוס . ּדטעם  ּבאפן ׁשה ּוא  א ּלא  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטעם ,

ה ּזמן  ּבמ ׁש ה ּנה  ֿ ּפנים ), ֿ ּכל  (על  ּכמ ּוס  טעם  ְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבֹו

וכא ׁשר  ּבגל ּוי, נמ ׁש להיֹות  ה ּכמ ּוס  ה ּטעם  ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל ּול 
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ט .59) לד, שטז).60)תהלים ע ' שבט  סה"מ  (תו"מ  סי "ג תשכ"ח  לגני  באתי  ד"ה גם ראה

    
ודעת טעם  פי  על  נימוק  היותו  בגלל  לא טעם שנקרא ונעלם, נסתר  Èkƒכמוס,

Ì‡ אלאBË Èk e‡e eÓÚË ÔBLlÓ ÌÚË59ÔÈÚ ‡e‰L , ƒ««ƒ¿«¬¿ƒ∆ƒ¿«
˜‡ÓLÚb) ‚Ú‰ ועריבות ֿ טעם.),נועם טוב של  במובן  eÈ‰Â,טעם »…∆∆¿«¿«¿

ÌÏBÚ‰ ˙Òk ‰Ê ÔÈ‡Lול ּו טעם, לו  שיש רצון  שכל  בטעות החושב ∆≈∆ƒ¿»«»»
ודעת  טעם לפי  רצון  הוא כמוס, טעם

מההבנה נובעת «≈∆ÔÂÈkLוהטעות
ŒÏkŒÏÚ) ÒeÓk ÌÚË LiL∆≈««»«»
‰È‡ BÊ È‰ ,ÔBˆÏ (ÌÈt»ƒ»»¬≈¿»»
‰‚„Óa ‰hÓÏ ‡e‰L∆¿«»¿«¿≈»
ÏÏk ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ÔBˆ‰Ó≈»»∆≈««¿»
לו  אין  כי  יותר  נעלה הוא ולכאורה

ונימוק, הסבר  ‡ac‰,שום ‡l‡∆»«¿«»
כי  הנכון  הוא ‰ÔBˆההיפך  ‡˜Âc«¿»»»

‡e‰L ,ÒeÓk ÌÚË BÏ LiL∆≈««»∆
ÈÏÎN ÌÚË ‡Ï) והגיוני(‡l‡ , …««ƒ¿ƒ∆»

ÔÈÚ ÌÚ eLw‰ ÌÚË«««»ƒƒ¿«
˙eiÓÈt ‰Ê È‰ ,‚eÚz‰««¬¬≈∆¿ƒƒ

ÔBˆ‰60. הרצון מחיצוניות הנעלית »»
˙Ó‡e דבר של  ÁÎÓלאמיתו  ∆¡∆À¿»

‰Ê ÔÈÚL ÓBÏ הרצון שבעצם «∆ƒ¿»∆
כמוס" "טעם הנקרא בעונג  קשור 

ÔBˆa Ìb ,ÔBˆ ÏÎa BLÈ∆¿¿»»«¿»
ÏÏk ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ‰‡pL לא ∆ƒ¿∆∆≈««¿»

נסתר . טעם ולא גלוי  »≈¿∆»¿ÁÎ‰‰Âטעם
‰ÊÏ רצון שכל  האמורה לקביעה ¿∆

בעונג  ÌÈÈÚקשור  ÈMÓ ‡e‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
סיבות. שתי  ÔÂÈÎcשהם ,'‡‰»¿≈»

,Ì„‡‰ ÔBˆ e‰fL בכל רצון , כל  ∆∆¿»»»
אדם  של  רצון  סוף סוף הוא דרגה,

ÔÈÚ È‰Â של הפנימית המהות «¬≈ƒ¿«
ÔÈÚ'ציור ' ÏÚ ‰BÓ Ì„‡‰»»»∆«ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰ ,ÏÎN ÏL של ∆≈∆ƒ¿«¿¿
מזו  זו  והתכונות ¿»¿B‚„Â˙הכוחות

כיוון  ולכן , למטה, מלמעלה שונות

והשתלשלות  שכל  של  זה שמבנה

מהותי  מאד  נושא הם מזו  זו  הדרגות

האדם בנפש ÁÎ‰aומרכזי  È‰¬≈¿∆¿≈«
,Ì„‡‰ ÏL ÂÈÈÚ ÏkL ÓBÏ«∆»ƒ¿»»∆»»»
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ…

,ÌÈiÓÈt הרצון כוח זה ובכלל  ¿ƒƒƒ
פנימי , ולא 'מקיף' כוח שנחשב

,Ì„‡aL 'Ì„‡ ‡Ï' ˙ÈÁa נעלות שבעצם באדם בחינות אותן  כלומר  ¿ƒ«…»»∆»»»
האדם  של  הפנימיים הכוחות ÏLממערכת ÔÙ‡a Ì‰ Ìb ‰p‰ƒ≈«≈¿…∆∆

˙eÏLÏzL‰,לזה זה יחס ועם מזה זה „Òaהכוחות ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ƒ¿«¿¿∆»∆≈∆¿≈∆
CLÓ‰a ‡aL ˙eÏLÏzL‰‰וברצף˙BÁk‰ ÌÚ „Á‡ «ƒ¿«¿¿∆»¿∆¿≈∆»ƒ«…

Ï"pk ‰ÓÎÁ‰ ÁkÓ Ì˙ÏÁ˙‰L ÌÈiÓÈt‰' סדר' על  מדובר  אלא «¿ƒƒƒ∆«¿»»»ƒ…««»¿»««
השתלשלות' 'סדר  יש בהם גם אבל  המקיפים לכוחות המיוחד  אחר , ו 'מסלול '

בעצם  נובע רצון  כל  ולכן  משלהם

ממנו . שלמעלה »¿a‰Â',מהתענוג 
ללא  רצון  שגם לכך  השנייה ההוכחה

מעונג  בעצם נובע »nÓƒ‰טעם
ÔÈÚ ÏÎaL ,LÁeÓa ÌÈ‡BM∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿»
‰‡pL ÔBˆ Ìb ,ÔBˆ ÏL∆»«»∆ƒ¿∆
ÌÚË ‡Ï ,ÏÏk ÌÚË BÏ ÔÈ‡L∆≈««¿»…««

eÏÈÙ‡Â ÈÏÎN לאותו ש שאין  נראה ƒ¿ƒ«¬ƒ
‰p‰רצון  ,‚ÚÂ ÌÚË ‡Ï…««»…∆ƒ≈

Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÓf‰ CLÓa¿∆∆«¿«»ƒ¿
ÈepL, הרצון ותוקף חוזק מבחינת ƒ

Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „ÚÂ רק לא ¿«∆»ƒ¿
אלא הרצון  במידת ÛelÁשינוי  Ìb«ƒ

Cet‰Â לדבר היה הרצון  בעבר  ואם ¿ƒ
להתחלף  עשוי  הרצון  מסויים, ובכיוון 

ההפוך . ולכיוון  לדבר  אפילו  ולהשתנות

ÔÂÈÎc ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»¿≈»
Ïa‚n‰ ÈÓÈt ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»¿ƒƒ«À¿»

ומלובש  הגדרות ÈÏÎaומדוד  עם ƒ¿ƒ
ÔÈÚמדוייקות, ‰Ê ÔÈ‡ È‰L∆¬≈≈∆ƒ¿»

ÏÎN ÌÚ eLw‰'מקיף' כוח אלא «»ƒ≈∆
ֿ שכלי , Baעל  ÏeÁÈ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ƒ≈»»»

ÛelÁÏ „ÚÂ ÈepL לכאורה והרי  ƒ¿«¿ƒ
אמור  היה לא הוא 'מקיף' כוח בתור 

עד  חיצוניים משינויים מושפע להיות

קיצוני ?. שינוי  ‰e‡,כדי  ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»
,ÔBˆ‰ ÌbL כוח שהוא למרות ∆«»»

הרי  סוףB˙BÈ‰Ï'מקיף' ÔBˆסוף ƒ¿¿
,Ì„‡‰ ההשתלשלות שעניין  וכאמור  »»»

מהותי  עניין  הוא וההדרגה והסדר 

האדם  של  הנפש כוחות ≈¬‰Èבמערכת
LÈÂ ,‰‚„‰ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆«¿»»¿≈
ÔÙ‡a ‡e‰L ‡l‡ ,ÌÚË Ba««∆»∆¿…∆

ÒeÓk ÌÚËc שפעולתו ונעלם ¿««»
הכמוס  הטעם אבל  ניכרת לא והשפעתו 

ÒeÓkקיים. ÌÚË Ba LiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈««»
ÌÈtŒÏkŒÏÚ) רצון על  לדבר  שלא «»»ƒ

וניכר ) גלוי  ‰ÒeÓkשטעמו  ÌÚh‰ ÏeÏÚ ÔÓf‰ CLÓa ‰p‰ ,ƒ≈¿∆∆«¿«»««««»
ÈeÏ‚a CLÓ ˙BÈ‰Ï, וההיגיון השכל  בגדרי  נתפס L‡ÎÂולהיות ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬∆
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יג  

ׁשל  ענין זה  על  יח ּול  אזי ּבגל ּוי, נמ ׁש ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָה ּטעם 

לח ּלּוף  ועד  ׁשּנּוי, ּבֹו לפעל  ׁשּיכ ֹול ֹות  ְְְְְִִִֶַֹֻק ׁשיֹות 

זה  ענין ּדוקא  ה ּנה  ֿ כן, ֿ על ּֿפי ואף  הפ ּכי. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבאפן

ּכח  עם  ׁשּמתאחד  ּופנימ ּיּות ֹו, הרצ ֹון ע ּקר  ְְִִִִִֵֶַַַָָֹה ּוא 

ֲַַה ּתענּוג .

ÔÎÂ העב ֹודה ּתכלית  ּדה ּנה , ּבעב ֹודה , ּגם  ה ּוא  ¿≈ְְֲֲִִֵַַָָָָ

ה ּט מן למעלה  להיֹות  אבל היא  וה ּדעת , עם  ְְְְֲִִִַַַַַַַָָ

ׁשעם  א ּלא  לפנימ ּיּות , ׁשּי ׁשאינֹו ּבאפן זה  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאין

ּכמ ּוס , טעם  ּבֹו יׁש ודעת , מ ּטעם  למעלה  ְְֱִֵַַַַַַַָָָהיֹות ֹו

ׁשּצרי והינּו, (ּגע ׁשמאק ), הענג  ענין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשה ּוא 

ּבּדר ּגֹות  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ויּובן  ּפנימי. ּבהר ּגׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָלב ֹוא 

ּדגנבא  ּומ ּצב  מעמד  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְֲִֶַַַַַָָָָה ּתח ּתֹונֹות ,

קריא  רחמנא  מח ּתר ּתא  ל ֹו61א ּפּום  ׁשּיׁש והינּו, , ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ

עם  אצל ֹו ק ׁשּור  זה  ּׁשאין א ּלא  ּפׁשּוטה , ְְֱִֵֶֶֶֶָָָָאמ ּונה 

ׁשא ּפּום  להיֹות  יכ ֹול  ולכן ׂשכל , ׁשל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָענינים 

העב ֹודה  סדר  אבל  קריא . רחמנא  ּגּופא  ְְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָמח ּתר ּתא 

האמ ּונה  את  להמ ׁשי ׁשּצרי ה ּוא  ּתֹורה  ֿ ּפי ְְֱִִִֶֶַַָָָָעל 

הענין  את  ׁשֹוללים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבפנימ ּיּות ,

ּבדרג ֹות  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. מח ּתר ּתא  ְְְְְֶֶֶַַַַַָָּדא ּפּום 

ׁשהיא  ּכפי העב ֹודה  ּדה ּנה , נעל ֹות , ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָה ּיֹותר 

ּפֹועלת  הרצ ֹון, ּכח  מ ּצד  ודעת , מ ּטעם  ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלמעלה 

רק  זה  אין ּגּופא  ׁשּברצ ֹוא  ועד  הרצ ֹוא , ענין ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאת 

מענין  לגמרי ׁשּלמעלה  רצ ֹוא  א ּלא  ּדת ּקּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָרצ ֹוא 
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א.61) ז, ואתחנן לקו"ת וראה יעקב ). העין גירסת (ע "פ  א סג, ברכות

    
ÈeÏ‚a CLÓ ÌÚh‰, הגיוני טעם להיות Ê‰והופך  ÏÚ ÏeÁÈ ÈÊ‡ «««ƒ¿»¿»¬«»«∆
L ˙BÈL˜ ÏL ÔÈÚÈepL Ba ÏÚÙÏ ˙BÏBÎi אופיו על  גם שישפיע ƒ¿»∆À¿∆¿ƒ¿…ƒ

מהטעם, שנובע הרצון  של  ÛelÁÏומידתו  „ÚÂ הרצון ‰ÈkÙ,של  ÔÙ‡a ¿«¿ƒ¿…∆»¿ƒ
לעיל . Ê‰כמבואר  ÔÈÚ ‡˜Âc ‰p‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שהוא העובדה ¿««ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿»∆

טעם  ממנו , שלמעלה מטעם נובע

ותענוג , ֿ טעם טוב של  ‰e‡במובן 
,B˙eiÓÈÙe ÔBˆ‰ wÚƒ«»»¿ƒƒ

‚eÚz‰ Ák ÌÚ „Á‡˙nL כי ∆ƒ¿«≈ƒ…«««¬
בו . ונרגש ניכר  התענוג , היינו  ה'טעם',

‰„BÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ'ה בעבודת ¿≈«»¬»
שונים, מרכיבים בה שיש האדם ידי  על 

הכוחות  באמצעות מתבצע חלקה

וחלקה  והמידות. השכל  הפנימיים,

הכוחות  באמצעות מתבצע יותר  הנעלה

עצמה, לנפש יותר  הקרובים המקיפים

‰„BÚ‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰c הכוונה ¿ƒ≈«¿ƒ»¬»
ביותר  הנעלית והדרגה והמטרה

ה' ÏÚÓÏ‰בעבודת ˙BÈ‰Ï ‡È‰ƒƒ¿¿«¿»
˙Úc‰Â ÌÚh‰ ÔÓ יגיע שהאדם ƒ«««¿«««

תורה  לענייני  והתמסרות בה' לדבקות

ומעבר  מעל  ה' ועבודת ומצוות

את  ויעבוד  וההיגיון  מהשכל  למתחייב

ֿ שכלית, על  ברמה ההתעלות ‡Ïה' ¬»
חסרון  ולא יתרון  רק תהיה השכל  מעל 

CiLכי  BÈ‡L ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿…∆∆≈«»
˙eiÓÈÙÏ'ה עבודת שענייני  כך  ƒ¿ƒƒ

חודרים  ולא 'מקיפים' נשארים

הגלויה  ולהכרה ולמודעות לפנימיותו 

האדם, ‰B˙BÈשל  ÌÚL ‡l‡∆»∆ƒ¡
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ובאופן ¿«¿»ƒ««»««

 ֿ על  ברמה ה' את עובד  הוא כללי 

זאת בכל  ÌÚËשכלית, Ba LÈ≈««
ÒeÓk, ונסתר ÔÈÚנעלם ‡e‰L »∆ƒ¿«

˜‡ÓLÚb) ‚Ú‰ ועריבות eÈ‰Â,נועם העבודה ), דבר  של  שלאמיתו  »…∆∆¿«¿«¿
של  מהתודעה ורחוק 'מקיף' דבר  להישאר  צריכה לא ודעת מטעם שלמעלה

אלא ÈÓÈtהאדם Lb‰a ‡BÏ CÈvL של הפנימיות אל  לחדור  ∆»ƒ»¿∆¿≈¿ƒƒ
וניכרת. גלויה ('הרגש') בתחושה יהיו  שהדברים כך  כדי  עד  האדם

Â ודעת מטעם ולמעלה ֿ שכלית על  נעלית, ברמה ה' עבודת שגם לעיל  ¿האמור 
בכו  ומורגש גלוי  ביטוי  לקבל  הפנימייםצריכה e‰L‡חות BÓkÓ ÔeÈ»ƒ¿∆

˙BBzÁz‰ ˙Bbca והתמסרות דבקות ובין  שביניהן  ה', עבודת של  ««¿««¿
לענייננו , כמשל  בהן  להשתמש ניתן  זאת ובכל  גדול  פער  יש ֿ שכלית על 

vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL'ה בעבודת ביותר  ‡Ìetנחות ‡‚c ∆»ƒ¿«¬»«»¿«¿»«
‡È˜ ‡ÓÁ ‡zzÁÓ61 או (הבור  המחתרת בפתח העומד  גנב «¿«¿»«¬»»«¿»

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש וקורא ולגנוב בית תוך  אל  לחדור  כדי  שכרה המנהרה)

והרי  הזו  ההנהגה פשר  מה ולכאורה, הגניבה. במשימת להצליח בידו  שיסייע

אינו  ואם וגונב, רצונו  על  עובר  הוא מדוע בה' מאמין  הוא אם ֿ נפשך : ממה

הגניבה? להצלחת לה' מתפלל  הוא מדוע הוא,Âמאמין  הביאור  ‰eÈאלא ¿«¿
ËeLt‰הינו  ‰eÓ‡ BÏ LiL 'מקיף',, ובדרך  ÔÈ‡Mכללית ‡l‡ ∆≈¡»¿»∆»∆≈

ÌÈÈÚ ÌÚ BÏˆ‡ eL˜ ‰Ê∆»∆¿ƒƒ¿»ƒ
ÏÎN ÏL העיקרי הכוח שהוא ∆≈∆

וכיוון  הפנימיים הכוחות של  והמרכזי 

הכללית  האמונה על  למד  שלא

בה  התעמק ולא בליבו  שיש הפשוטה

אותה הפנים לא בה, התבונן  אין Âולא ְִִ¿
התנהגותו  על  השפעה ÏBÎÈלה ÔÎÏ»≈»

‡zzÁÓ Ìet‡L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆««¿«¿»
‡Ùeb עצמה ה'מחתרת' שבפתח »

ה') רצון  היפך  לגנוב, כדי  (שכרה

‡È˜ ‡ÓÁ'לה קורא הוא «¬»»«¿»
לו  יש אמנם כי  משמים, עזרה ומבקש

חודרת  לא היא אבל  פשוטה אמונה

שלו . ולתודעה „Òלפנימיות Ï‡¬»≈∆
‡e‰ ‰Bz ÈtŒÏÚ ‰„BÚ‰»¬»«ƒ»

CÈLÓ‰Ï CÈvL ולגלות להוריד  ∆»ƒ¿«¿ƒ
‰eÓ‡‰ כללית ‡˙ בצורה שקיימת ∆»¡»

ובהכרה eiÓÈÙa˙ומקיפה  בתודעה ƒ¿ƒƒ
ונרגשת, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ניכרת

Ìet‡c ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÏBL¿ƒ∆»ƒ¿»¿«
'eÎ ‡zzÁÓ שהאמונה ברגע כי  «¿«¿»

לא  פנימית של היא שכזו  סתירה תיתכן 

שהיא  וגניבה אחד  מצד  בה' אמונה

לסיוע  בקשה תוך  בה' האמונה היפך 

שני . מצד  מעין ÊŒCcŒÏÚÂ‰מה', ¿«∆∆∆
נמוכות, בדרגות ה' עבודת לגבי  האמור 

הוא  האמור  הגנב של  גם ברמה

,˙BÏÚ ˙Bi‰ ˙B‚„a עליהן «¿»«≈«¬
לעיל  ÈÙkדובר  ‰„BÚ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈»¬»¿ƒ

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L,שכלית ֿ על  ‰ÔBˆ,ברמה Ák „vÓ ∆ƒ¿«¿»ƒ««»««ƒ«…«»»
הפנימיים  מהכוחות הנעלה מקיף כוח ‰Bˆ‡,שהוא ÔÈÚ ˙‡ ˙ÏÚBt∆∆∆ƒ¿«»»

וכללות  הבהמית והנפש הגוף מכבלי  להשתחרר  ולדבוק התשוקה הזה העולם

Ùeb‡בה' ‡BˆaL „ÚÂ עצמה בה' לדבוק ˜בשאיפה ‰Ê ÔÈ‡ ¿«∆»»»≈∆«
,Ôew˙c ‡Bˆ עם הנוכחית במתכונתם שהעולמות וחסידות בקבלה מבואר  »¿ƒ

בתוך  מלובשים שלהם שהאורות ספירות ועשר  מסודר  השתלשלות' 'סדר 

היו  בו  התוהו ' 'עולם לו  וקדם התיקון ' 'עולם נקראים לקליטתם ראויים ְַָכלים

'תיקון ' זאת ולאור  הכלים' ל 'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות

מדידה  ללא אורות מסמל  'תוהו ' ואילו  והדרגה סדר  בכלים, התלבשות מסמל 

הרצון  בכוח היא העבודה כאשר  – ולענייננו  מסודרת. והתלבשות והגבלה

לא  בה' לדבוק תשוקה היינו  'רצוא' מעורר  הדבר  הפנימיים, מהכוחות הנעלה
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יד   

רצ ֹוא  נקרא  ׁשּלכן והג ּבל ֹות , ּומדיד ֹות  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָה ּכלים 

ואף ֿ ּגּופא ). ּבת ּקּון ּבקד ּׁשה , ׁשה ּוא  (ּכפי ְְְְְִִִֶַָָֹֻּדתה ּו

ׁשהיה  ּכפי לא  העב ֹודה  להיֹות  צריכה  ֿ כן ֿ ּפי  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹעל 

ומת  ׁשהציץ  ע ּזאי ּבן ה ּכת ּוב 62אצל  ועליו , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּוכפי 63א ֹומר  לחסידיו, ה ּמותה  ה ' ּבעיני יקר  ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ

הענין  אצלם  ׁשהיה  אהרן ּבני ׁשני אצל  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמצינּו

ה ' לפני הרצ ֹוא 64ּדבקרבתם  ענין ׁשה ּוא  ,65, ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

וּימ ּות ּו ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  זה 64ּבאפן רצ ֹוא  ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הרצ ֹון  מ ּצד  להיֹות  צרי ׁשהרצ ֹוא  ּכפי ְְִִִִֵֶַָָָָָאינֹו

הרצ ֹוא  א ּלא  העליֹונה , ה ּכּונה  מ ּצד  ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה ,

ׁשּנכנס  עקיבא  ר ּבי אצל  ׁשהיה  ּכפי להיֹות  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָצרי

ּבׁשל ֹום  ויצא  אצל ֹו66ּבׁשל ֹום  ׁשהיה  ׁשאף  והינּו, , ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלמעל  עליֹון ה ּיֹותר  והג ּבלה רצ ֹוא  מ ּמדידה  ה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשם  ׁשּנקרא  עד  ּכלים , ׁשל  ענין מ ּכל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּולמעלה 

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  (ּכּמבאר  ּדתה ּו מ ּכל 67ֿרצ ֹוא  ,( ְְְִַָָָָֹֹ

ּבאפן  הרצ ֹוא  ּבענין עב ֹודת ֹו ּתח ּלת  היתה  ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹמק ֹום ,

ּבׁשל ֹום , יצא  ֿ זה  לאחרי ּגם  ולכן ּבׁשל ֹום , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכנס 

ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּבמע ׂשה  ה ּׁשֹוב , ענין ְְְֲִִֵֶַַַַָׁשה ּוא 

היה  ׁשהרצ ֹוא  לפי ה ּוא , ה ּדבר  וטעם  ְְְִֶַַַַָָָָָָָלמ ּטה .

ּכמ ּוס , טעם  ׁשּזה ּו א ּלא  לרצ ֹון, טעם  ׁשּיׁש ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאפן
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'תיקון ' של  מסוג  ‰ÌÈÏkרק ÔÈÚÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓlL ‡Bˆ ‡l‡∆»»∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿««≈ƒ

e‰˙c ‡Bˆ ‡˜ ÔÎlL ,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Óe' תוהו' שזהו  (אלא ¿ƒ¿«¿»∆»≈ƒ¿»»¿…
אלא  רצוי  לא במובן  Ùeb‡לא Ôew˙a ,‰M„˜a ‡e‰L ÈÙk, עצמו ¿ƒ∆ƒ¿À»¿ƒ»

ללא  האורות ותוקף ריבוי  מבחינת 'תוהו ' של  והיתרונות המעלות עם היינו 

קליטת  אי  מבחינת תוהו  של  החסרונות

פנימית). בצורה בכלים »¿ŒÛ‡Âהאורות
ÔÎŒÈtŒÏÚ והיתרון המעלה למרות «ƒ≈

ומעבר  מעל  'תוהו ', של  בסגנון  ב'רצוא'

הכוחות  של  ולהגבלות למדידות

של  בסופו  «ÎÈ¿̂ƒ‰דבר הפנימיים,
‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïהאדם Ï‡של  ƒ¿»¬»…

È‡fÚ Ôa Ïˆ‡ ‰È‰L ÈÙk שהיה ¿ƒ∆»»≈∆∆««
היינו  לפרדס" שנכנסו  מ"הארבעה אחד 

'רצוא' בעקבות לאלוקות שהתקרבו 

באלוקות  להידבק הנפש וכלות

ıÈˆ‰L אלוקית התגלות וראה ∆≈ƒ
לקלוט  מסוגל  היה שלא רוחנית

אותה  אצלו ÓÂ62˙ולהכיל  הייתה כי  »≈
כפשוטה, הנפש ««¿ÂÈÏÚÂכלות

ÓB‡ e˙k‰63'‰ ÈÈÚa ˜È «»≈»»¿≈≈
,ÂÈ„ÈÒÁÏ ‰˙Ân‰ שמות היינו  «»¿»«¬ƒ»ֶֶָ

באלוקות  מדביקות כתוצאה זה, מסוג 

הגוף  מן  הנפש לצאת עד  גבול  ללא

ה' בעיני  ‡ˆÏיקר  eÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ≈∆
Ô‰‡ Èa ÈL ואביהוא נדב ¿≈¿≈«¬…
ÌÏˆ‡ ‰È‰L בתורה כמסופר  ∆»»∆¿»

'‰ ÈÙÏ Ì˙˜c ÔÈÚ‰64, »ƒ¿»ƒ¿»¿»»ƒ¿≈
‡Bˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L65 והתשוקה ∆ƒ¿«»»

באלוקות, לדבוק כל ÔÙ‡aהבוערת ¿…∆
שהגוף  כך  כדי  עד  ותקיף חזק כך 

העצומה  והדביקות ההתגלות את ולהכיל  לקלוט מסוגל  היה לא שלהם

e˙eÓiÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL64 דביקות של  רמה לכזו  הגיעה שלהם הנשמה כי  ∆«¿≈∆«»
מהותו  שמעצם גשמי  גוף בתוך  להיות מסוגלת הייתה שלא לה' וקירבה

האלוקות, על  ומסתיר  Ê‰מעלים ‡Bˆ È‰L מן הנשמה ליציאת שגורם ∆¬≈»∆
ואביהוא  ובנדב עזאי  בבן  שהיה כפי  ˆBÈ‡CÈהגוף, ‡Bˆ‰L ÈÙk ≈¿ƒ∆»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ „vÓ ,‰ÏÚÓlL ÔBˆ‰ „vÓ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿ƒ«»»∆¿«¿»ƒ«««»»»∆¿»
התחתון  הזה בעולם בגוף הנשמה עבודת את דווקא רוצה ֿ הוא ֿ ברוך  ,הקדוש

˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡Bˆ‰ ‡l‡ בגוף הנשמה בחיי  יפגע שלא ÈÙkבאופן  ∆»»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡È˜Ú Èa Ïˆ‡ ‰È‰L"לפרדס ש"נכנסו  הארבעה על  נימנה הוא שאף ∆»»≈∆«ƒ¬ƒ»

ÌBÏLa ‡ˆÈÂ ÌBÏLa ÒÎpL66eÈ‰Â בשלום", "יצא עקיבא שרבי  ∆ƒ¿«¿»¿»»¿»¿«¿
מאשר  יותר  נמוכה בדרגה להתגלות שהגיע משום לא שראה ממה נפגע ולא

הוא, עקיבא רבי  של  החידוש אדרבה אלא עזאי  ‡ˆBÏבן  ‰È‰L Û‡L∆«∆»»∆¿
עקיבא  רבי  ÔBÈÏÚאצל  ˙Bi‰ ‡Bˆ ברמה באלוקות לדבוק תשוקה »«≈∆¿

ביותר  Ïa‚‰Â‰העליונה ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL גבול לכל  ומעבר  מעל  ∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
,ÌÈÏk ÏL ÔÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏe אפשר שאי  נעלית כך  כל  דבקות היינו  ¿«¿»ƒ»ƒ¿»∆≈ƒ

בכלים  אותה ולהגביל  'להלביש'

Bˆ‡כלשהם  ÌLa ‡˜pL „Ú«∆ƒ¿»¿≈»
e‰˙c התוהו עולם את המאפיין  כי  ¿…

והכלים  מרובים שבו  שהאורות הוא

האורות  מכך  וכתוצאה מועטים שבו 

'שבירת  והייתה בכלים 'התיישבו ' לא

שלמעלה  'רצוא' ולכן  הכלים'

"רצוא  נקרא בכלים מהתלבשות

B˙'a‰דתוהו " ‡nk)«¿…»¿»
'B‡67,ÌB˜ÓŒÏkÓ רבי ), ƒ»»

הגדולה  מההתגלות נפגע לא עקיבא

הנפש  יציאת לו  גרם לא וה'רצוא'

כי  B˙„BÚמהגוף, ˙lÁz ‰˙È‰»¿»¿ƒ«¬»
ÒÎpL ÔÙ‡a ‡Bˆ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»»¿…∆∆ƒ¿«

,ÌBÏLa לעיל שנתבאר  כפי  ¿»
העבודה  של  שתכליתה בהרחבה

סוף  שסוף היא ודעת מטעם שלמעלה

כדבר  תישאר  ולא בפנימיות תחדור 

של  המיוחדת מעלתו  הייתה וזו  'מקיף'

"נכנס  שמלכתחילה עקיבא רבי 

של  באופן  הרצוא את וגם בשלום"

הפנימיים  הגדרים בתוך  הכניס 'תוהו '

'תיקון ', ÊŒÈÁ‡Ï‰של  Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¬≈∆
ÌBÏLa ‡ˆÈ הייתה שזו  ומאחר  »»¿»

היציאה  גם לכן  מלכתחילה, הכניסה

פגע, ללא בשלום, ∆e‰L‡הייתה
,BM‰ ÔÈÚ רצות שהן  העליונה המרכבה של  הקודש חיות לגבי  ככתוב ƒ¿««

ה"רצוא", בין  שילוב להיות צריך  יהודי  כל  של  ה' בעבודת וכך  ושוב", "רצוא

ב  בה' לדבוק והשאיפה ובין התשוקה הנפש כלות כדי  עד  הדביקות, תכלית

לעסוק, שיוכל  כדי  בגוף הנשמה חיי  של  ‰Bz‰ה'שוב' ‰NÚÓa¿«¬≈«»
‰hÓÏ ˙BˆÓe הנפש כלות לידי  לבוא ולא הזה בעולם בגוף כנשמה ƒ¿¿«»

.בפועל 
,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ ללא הם והתשוקה הרצוא אחד  שמצד  לכך  הסיבה ¿«««»»

בא  הרצוא לאחר  אלא מהגוף הנפש לצאת גורמים לא הם שני  ומצד  גבול 

היא  בפועל  בגשמיות ומצוות תורה של  ‰È‰"שוב" ‡Bˆ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»»»
בבד  בד  אבל  והגבלה, ממדידה למעלה מאד , חזק LiLמלכתחילה ÔÙ‡a¿…∆∆≈

ÒeÓkבעצם  ÌÚË e‰fL ‡l‡ ,ÔBˆÏ ÌÚË ונעלם, ««»»∆»∆∆««»
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טו  

ׁשל  ּבאפן ה ּוא  והענג  ה ּטעם  ׁשאפיל ּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹהיינּו,

וענין  ּבפנימ ּיּות , ה ּוא  נר ּגׁש ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָהעלם ,

א ּפטרעטן) ניט  זאל  (ער  יס ּור  ׁשּלא  ּפֹועל  ְְִֵֶֶֶֶָָָֹזה 

ה ּכניסה  נע ׂשית  ׁשּלכן העליֹונה , ה ּכּונה  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאמ ּתית 

ּבׁשל ֹום . ה ּיציאה  ּגם  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשל ֹום ,

e‰ÊÂֿ ּומ ּכל ּפלא , א ֹות ּיֹות  ׁשה ּוא  האל "ף , ענין ¿∆ְִִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשּי ׁשאינֹו ּפלא  ׁשל  ענין זה  אין ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמק ֹום 

ׁשּמהענין  אם , ּכי ּובינה , ּדחכמה  ּפנימ ּיים  ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹלכח ֹות 

ּבינה .  אא ּלפ חכמה   אא ּלפ להיֹות  נמ ׁש ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּדפלא 

ּבדרג ֹות  ׁשאפיל ּו לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָוהינּו

עצמ ֹו, הרצ ֹון ענין מ ּצד  ה ּנה  ׁשּבקד ּׁשה , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻנעל ֹות 

מאמ ּתת  לס ּור  יכ ֹול  וענג , טעם  ּכמ ּוס , טעם  ְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹללא 

ּבּדרג ֹות  נמ ׁש ׁשּכא ׁשר  מ ּובן ּומ ּזה  כ ּו'. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָה ּכּונה 

לגמרי, מ ּמדרגת ֹו ׁשּיּפל  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹה ּתח ּתֹונֹות ,

מית  ּדאקרי הרצ ֹון 68עד  ׁשּיהיה  ּבהכרח  ולכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הרצ ֹון), (ּפנימ ּיּות  והענג  ה ּטעם  ּבֹו ׁשּיר ּגׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּבאפן

ׁשּקׁשּור  ּבאפן ה ּוא  ׁשה ּפלא  האל "ף , ענין ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה ּו

ׁשּגם  ּפֹועל  זה  וענין ּובינה . חכמה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָעם 

ה ּכּונה , מן נט ּיה  ּתהיה  לא  הרצ ֹון ְְְִִִִִֶַַָָָָָֹּבחיצ ֹוניּות 

ההר ּגׁש אצל ֹו נעלם  ׁשעה  לפי אם  ׁשאפ ּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהינּו,

היא  עב ֹודת ֹו ׁשּכלל ּות  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְֲִִִִֵֶַָָָָָה ּפנימי,

חיצ ֹונּיּות  על  ּגם  ּפֹועל  זה  הרי האמ ּור , ֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן

נט  ּתהיה  ׁשּלא  ֿ ּדר הרצ ֹון, ועל  מעב ֹודת ֹו. ּיה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  העב ֹודה  אפן יׁשנֹו ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמצינּו

מיחדים , ּוזמ ּנים  מיחדים  ּבימים  ודעת  ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻֻמ ּטעם 

צריכה  ׁשּבהם  ה ּזמ ּנים  ּבׁשאר  ּגם  ּפֹועל  זה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

נפ ׁש ּובכל   לבב ּבכל  העב ֹודה  ּבכל 69להיֹות  , ְְְְְְְְֲִַָָָָָָ
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BÈ‰Ï˙רגילה  ‰ÎÈˆ Ì‰aL ÌÈpÓf‰ ‡La Ìb ÏÚBt ‰Ê È‰ ,¬≈∆≈«ƒ¿»«¿«ƒ∆»∆¿ƒ»ƒ¿
‰„BÚ‰'ה את האדם ELÙשל  ÏÎe EÏ ÏÎa69, עם ועבודה »¬»¿»¿»¿¿»«¿¿
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טז   

טעם  ֿ ּפי על  מס ּדרת  עב ֹודה  ה ּנפ ׁש, ּכח ֹות  ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻע ׂשר 

יּפל  לא  ּכסדרם  ּדתמידים  ּבעב ֹודה  ׁשּגם  ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹודעת ,

מ ּמּנּו ׁשעמד 70ה ּנֹופל  העב ֹודה  ׁשאפן לפי והינּו, , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּימים  ּכל  על  ּגם  ּפֹועל  ֿ זה  ׁשּלפני ּבּימים  ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבֹו

ֿ זה . ְֲֵֶֶַׁשּלאחרי

ׁשּנמ ׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) האל "ף  ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֶֶַַָָָ

ּפתח  ׁשּבֹו ּתֹורה  ְֶַַַָָּבמ ּתן

ֿ ּפי  ֿ על  ּדאף  ,אלקי הוי' אנכי ּבאל "ף , ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹה ּקּב"ה 

להיֹות  יכ ֹולה  היתה  לא  הע ֹולם  ְְְְִִִֶַָָָָָֹׁשּבבריאת 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדוקא , ּבבי"ת  א ּלא  ּבאל "ף , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָה ּפתיחה 

ּבזה , והענין ּבע ֹולם . האל "ף  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָּבמ ּתן

העליֹון  רצ ֹון ּגּלּוי נפעל  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ְְְְְִִִֵֶַַַָָּדה ּנה ,

ׁשּלמעלה , הענג  ענין עם  ׁשּקׁשּור  ּכפי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹלמ ּטה 

כו' לפני ר ּוח  נחת  ענין ה ּוא 71ׁשה ּוא  ׁשהרצ ֹון , ְְִֶֶַַַַַָָָ

ּכפי  יהיה  ׁשּלא  והינּו, ּדוקא . ּומצ ֹות  ּתֹורה  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבעניני 

ּבאדם  ׁשּדגמת ֹו ה ּכתר , חיצ ֹונּיּות  מ ּצד  ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשה ּוא 

מ ּקיף , ּכח  ׁשה ּוא  הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  ענין ְִִִִֶַַַָָֹה ּוא 

וענג , טעם  עם  לא  וגם  ׂשכל , עם  ק ׁשּור  ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

ּדכח ׁשיכה  הענין להיֹות  יכ ֹול  זה  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּצד 

ה ּבריאה 72ּכא ֹורה  ּבתח ּלת  ּדה ּנה , ּבׁשוה . ׁשה ּכל  , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבער ּבּוביא  מ ׁשּתּמׁשין וח ׁש א ֹור  ,73היּו ְְְְְִִִֶַָָָֹ

ּבּמדר ׁש ע ֹולם 74וכדאיתא  ׁשל  ּבר ּית ֹו מ ּתח ּלת  ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

ּומע ׂשיהן  צ ּדיקים  ׁשל  ּבמע ׂשיהן ה ּקּב"ה  ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצפה 

ובה ּו תה ּו היתה  והארץ  ר ׁשעים . א ּלּו75ׁשל  , ְְְִֵֶֶָָָָָָֹֹ

א ֹור  יהי אלקים  וּיאמר  ר ׁשעים . ׁשל  ,76מע ׂשיהן ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ּבאיזה  יֹודע  איני אבל  צ ּדיקים , ׁשל  מע ׂשיהן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָא ּלּו

ּדכתיב  ּכיון כ ּו', חפץ  את 77מהם  אלקים  וּירא  ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
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ח .70) כב , תצא ח .71)ע "פ  כח , פינחס  ופרש"י  ספרי  ט . א, ויקרא ופרש"י  יב .72)תו"כ קלט , בראשית 73)תהלים פרש"י 

ד. ספ "ב .74)א, ב .75)ב "ר א, ג.76)בראשית ד.שם,77)שם,

    
פירושה  הנפש ‰LÙp,כל  ˙BÁk NÚ ÏÎa פנימיים כוחות שהם ¿»∆∆…«∆∆

היא  זו  ועבודה ונרגשת, מודעת בצורה מפעיל  cÒÓ˙שהאדם  ‰„BÚ¬»¿À∆∆
„Òk ÌÈ„ÈÓ˙c ‰„BÚa ÌbL ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚÌ כאשר «ƒ««»««∆««¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

"בימים  כמו  במיוחד  גבוהה ברמה (ולא הרגילה במידה היא ההתעוררות

אז  גם מיוחדים") ובזמנים מיוחדים

מהכוונה  סטייה ללא תהיה העבודה

חלילה  יהיה לא שכך  וכיוון  העליונה

נפילה  של  ‰ÏÙBpמצב ÏtÈ ‡Ï …ƒ…«≈
epnÓ70ÔÙ‡L ÈÙÏ ,eÈ‰Â , ƒ∆¿«¿¿ƒ∆…∆

ÌÈÓia Ba „ÓÚL ‰„BÚ‰»¬»∆»««»ƒ
היה ÊŒÈÙlL‰המיוחדים  כאשר  ∆ƒ¿≈∆

במיוחד  גדולה בהתעוררות שרוי 

ÌÈÓi‰ Ïk ÏÚ Ìb ÏÚBt≈««»«»ƒ
גם ÊŒÈÁ‡lL‰הרגילים  וכך  ∆¿«¬≈∆

כן  הרצון  כלל  שבדרך  כיוון  – בענייננו 

הפנימיים פועל  בכוחות ומשפיע

נמשך  שהוא העובדה (בעקבות

מצבים  באותם גם הרי  מ"טעם"),

חיצוניות  של  התגלות רק יש שבהם

מעבודת  סטייה של  חשש אין  הרצון ,

כראוי  .ה'
ÔÈÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»ƒ¿«

CLÓpL Û"Ï‡‰ גילוי לידי  ובא »»∆∆ƒ¿«
Á˙t BaL ‰Bz ÔzÓa¿««»∆»«

,Û"Ï‡a ‰"aw‰ עשרת בהתחלת «»»¿»∆
במילים  ‰ÈÂ'הדברות ÈÎ‡»…ƒ¬»»

ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,EÈ˜Ï‡¡…∆¿««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡ÈaL∆ƒ¿ƒ«»»…»¿»
‰ÁÈ˙t‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«¿ƒ»
,‡˜Âc ˙"Èa ‡l‡ ,Û"Ï‡a¿»∆∆»¿≈«¿»
כי  ב"בראשית" היא הבריאה והתחלת

מתן  זמן  שהגיע לפני  שעה, באותה

מסוגל  היה לא עדיין  העולם תורה,

האות  של  הנעלה הגילוי  את לקלוט

BzŒÔzÓa‰אל "ף  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»
ÌÏBÚa Û"Ï‡‰ CLÓ באותו ƒ¿»»»∆»»

להיברא  יכול  היה שלא עצמו  עולם

להיות  יכולה הייתה שבגללו  תורה במתן  נתחדש מה ומבאר  והולך  באל "ף.

בעולם: אל "ף של  ÏÚÙהתגלות ‰BzŒÔzÓa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿««»ƒ¿«
‚Ú‰ ÔÈÚ ÌÚ eLwL ÈÙk ‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ Èelbƒ¿»∆¿¿«»¿ƒ∆»ƒƒ¿«»…∆

'ÂÎ ÈÙÏ Áe ˙Á ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL71‡e‰ ÔBˆ‰L , ∆¿«¿»∆ƒ¿««««¿»«∆»»
‡˜Âc ˙BˆÓe ‰Bz ÈÈÚa הנפש בכוחות לעיל  למבואר  בדומה ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿«¿»

הרצון  כביכול , למעלה, זה דרך  על  העונג , שהוא הטעם מן  נובע שהרצון 

ג  לידי  בא שבו  תורה מתן  לגבי  גם וכך  העונג  מעניין  נובע רצונו העליון  ילוי 

העובדה  העונג , הוא הרצון  של  שמקורו  ומצוות, בתורה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

שבעניין  כך  (על  ז "ל  חכמינו  כמאמר  למעלה, ֿ רוח נחת גורם המצוות שקיום

על  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש ניחוח") "ריח נאמר  המצוות הקרבנות קיום

רצוני " ונעשה שאמרתי  לפני  רוח "נחת

כפי  הרצון  של  התגלות יש וכאשר 

בעונג , וקשור  מהעונג  נובע שהוא

אל "ף  האות של  המשכה להיות .יכולה
‰È‰È ‡lL ,eÈ‰Â של גילוי  ¿«¿∆…ƒ¿∆

רק  העליון  vÓ„הרצון  ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«
B˙Ó‚cL ,˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆∆À¿»
˙eiBˆÈÁ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡a»»»ƒ¿«ƒƒ
,ÛÈwÓ Ák ‡e‰L ,ÔBˆ‰»»∆…««ƒ
Ì‚Â ,ÏÎN ÌÚ eL˜ BÈ‡L∆≈»ƒ≈∆¿«

,‚ÚÂ ÌÚË ÌÚ ‡Ï לעיל כמבואר  …ƒ««»…∆
לרצון  הכוונה ולמעלה בהרחבה

כרצון  מוגדר  ולא 'מקיף' שנשאר 

דווקא  ומצוות Ê‰לתורה „vnL∆ƒ«∆
ב'טעם' קשור  לא שהרצון  מצד 

ומטרה  הגדרה לו  אין  מתגלה וכשהוא

‰ÔÈÚמסויימת  ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ¿»
‰B‡k ‰ÎÈLÁÎc72, זו ובבחינה ¿«¬≈»»»

על  עדיפות הקדושה, צד  לאור , אין 

הקליפה  צד  ÂLa‰החושך , Ïk‰L∆«…¿»∆
באה  שלא ברצון  בחינה בכזו  מדובר  כי 

ונשארת  בפנימיות וביטוי  גילוי  לידי 

ומבאר  שהולך  כפי  'מקיף', .בבחינת
‰‡Èa‰ ˙lÁ˙a ,‰p‰c לפני ¿ƒ≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»

האור  בין  הבדיל  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

החושך  CLÁÂובין  B‡ eÈ‰»»…∆
‡ÈeaÚa ÔÈLnzLÓ73, כשהם ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»

שההבדל  מבלי  בזה זה מעורבים

ניכר  יהיה כמובא È‡„ÎÂ˙‡ביניהם ¿ƒ¿ƒ»
L„na74ÏL B˙ia ˙lÁzÓ «ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆

Ô‰ÈNÚÓa ‰"aw‰ ‰Ùˆ ÌÏBÚ»»»«»»¿«¬≈∆
ÏL Ô‰ÈNÚÓe ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ«¬≈∆∆

.ÌÈÚL ומביא ממשיך  והמדרש ¿»ƒ
- הבריאה ראשית על  המספרים התורה מפסוקי  לדבריו  ∆««¿ı‡‰Âהוכחה

e‰Â e‰˙ ‰˙È‰75, מתוקן ולא שמם עולם ÏLהיינו  Ô‰ÈNÚÓ el‡ »¿»…»…≈«¬≈∆∆
B‡ È‰È ÌÈ˜Ï‡ Ó‡iÂ .ÌÈÚL76, של אור  בעולם שישרור  היינו  ¿»ƒ«…∆¡…ƒ¿ƒ

‡Ïקדושה  ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓ el‡ עדייןÚ„BÈ ÈÈ‡ ≈«¬≈∆∆«ƒƒ¬»≈ƒ≈«
,'eÎ ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a מעשי את מעדיף ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש והאם ¿≈∆≈∆»≈

הרשעים  מעשי  את או  È˙Îcהצדיקים ÔÂÈk77˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡iÂ ≈»ƒ¿ƒ««¿¡…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

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



יז  

צ ּדיקים  ׁשל  ּבמע ׂשיהן א ֹומר  הוי ט ֹוב , ּכי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָהא ֹור 

והינּו, ר ׁשעים . ׁשל  ּבמע ׂשיהן חפץ  ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָחפץ ,

למעלה  ׁשה ּוא  ּכפי העליֹון הרצ ֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָָָׁשּמּצד 

זה  הרי מ ּכלים , למעלה  ּפנימ ּיּות , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָמ ּבחינת 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכא ֹורה , ּבּידים 78ּכח ׁשיכה  ׂשממית  ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבאיזה  יֹודע  איני ולכן , מל ּבהיכלי והיא  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתּתפ ׂש

ּבמע ׂשיהם  ׁשחפץ  מג ּלה  ה ּתֹורה   א חפץ . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהם 

הא ֹור  את  אלקים  וּירא  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו צ ּדיקים , ְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹׁשל 

ונת ּגּלה  נמ ׁש ׁשּבּתֹורה  לפי והינּו, ט ֹוב , ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכי

ה ּטעם  וזה ּו (ּכּנ"ל ). ׁשּברצ ֹון והענג  ְְֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה ּטעם 

ּבא ֹות  להיֹות  יכ ֹולה  היתה  לא  הע ֹולם  ְְְְִִֶַָָָָָָֹׁשּבריאת 

ּגּלּוי  ענין ׁשה ּוא  ה ּתֹורה  ּגּלּוי קדם  ּכי, ְִִִִֶֶֶַַָָֹאל "ף ,

ולכן  עצמ ֹו, הרצ ֹון רק  יׁשנֹו ׁשּברצ ֹון, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָה ּתענּוג 

ּבּזהר  ּכדאיתא  האל "ף , ענין להיֹות  ֿ אפ ׁשר  79אי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

אר ּור  ׁשּגם  אר ּור , ּתיבת ' 'רא ׁש ה ּוא  ֵֶֶֶַַָָָֹׁשאל "ף 

ּכיון 80ּכנען  יניקה , לק ּבל  יכ ֹולים  המן ואר ּור  ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

מהם  ּבאיזה  יֹודע  ואיני ּכא ֹורה , ּכח ׁשיכה  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשם 

ּבא ֹות  הע ֹולם  ּבריאת  היתה  זה  ּומ ּׁשּום  ְְִִֵֶַָָָָָָחפץ .

ּבּזהר  ּכדאיתא  ּתיבת '79ּבי"ת , 'רא ׁש ה ּוא  ׁשּבי"ת  ְִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

המ ׁשכה  ענינּה ּברכה  והרי ענין 81ּברכה , ׁשּזה ּו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ענין  וה ּוא  והג ּבל ֹות , מדיד ֹות  ּכלים , עם  ְְְְְִִִִֵַַַָָה ּקׁשּור 

ּובין  הח ׁש ּבין ּומפר ׁש מב ּדיל  זה  ׁשּמּצד  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה ּׂשכל ,

ּוב ֹוחר  ה ּוא הא ֹור , ּובזה  הא ֹור . ּבענין  ּבׂשכל ֹו ְְְְִִֵֶַָָָ

ּכיון  ּבאל "ף , ׁשּתח ּלת ֹו ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהח ּדּוׁש

וה ּתענּוג ה ּכמ ּוס  ה ּטעם  נת ּגּלה  ֿ ּתֹורה  ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָׁשּבמ ּתן
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וש"נ.78) .85 ע ' תש"ד סה"מ  וראה כח . ל, 79.46)משלי  כה.80)שבהערה ט , ובכ"מ .81)נח  ג. לז, מקץ  תו"א

    
,BË Èk B‡‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש בעיני  חן  ומצא ה"טוב" הוא האור  ודווקא »ƒ

ıÙÁהוא  BÈ‡Â ,ıÙÁ ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓa ÓB‡ ÈÂ‰¡≈≈¿«¬≈∆∆«ƒƒ»≈¿≈»≈
.ÌÈÚL ÏL Ô‰ÈNÚÓa דברי פשר  מה השאלה: נשאלת ולכאורה ¿«¬≈∆∆¿»ƒ

במעשיהם  "חפץ" ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש הדעת על  יעלה האומנם ֵָהמדרש,

במעשיהם  מאשר  יותר  רשעים של 

הביאור : אלא צדיקים? ¿»¿eÈ‰Â,של 
ÈÙk ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ‰ „vnL∆ƒ«»»»∆¿¿ƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

,˙eiÓÈt בבחינת שהוא כפי  ¿ƒƒ
מהעולמות  ונבדל  ונעלה 'מקיף'

ÌÈÏkÓוהנבראים  ‰ÏÚÓÏ ולא ¿«¿»ƒ≈ƒ
ה'כלים' בגדרי  ומתלבש יורד 

מדוד  להיות הופך  האור  שבאמצעותם

ÎÈLÁk‰ומוגבל , ‰Ê È‰¬≈∆«¬≈»
‰B‡k של שבמעשיהם והעדיפות »»

מקבלת  ולא ניכרת לא אכן  צדיקים

באלוקות  עליונות דרגות יש כי  ביטוי ,

תופסים  לא האדם מעשי  שלגביהם

e˙kLמקום  BÓÎe78˙ÈÓÓN ¿∆»¿»ƒ
ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â NÙzz ÌÈ„ia«»«ƒƒ»≈¿ƒ¿≈¿≈

,CÏÓ תהיה המלך  שבהיכל  ייתכן  ∆∆
הניתנת  עכביש) של  (סוג  שממית

מציאותה  אבל  בידיים אותה לתפוס

כך  כל  הוא כי  למלך  מפריעה לא

לא  שכאלה שדברים ומרומם נעלה

אצלו  מקום ייתכן ÔÎÏÂתופסים ¿»≈
ומעשי  (חושך ) הרשעים שמעשי 

ישמ  (אור ) בערבוביא הצדיקים שו 

.ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
ıÙÁL ‰l‚Ó ‰Bz‰ C‡««»¿«»∆»≈

ֿ הוא  ֿ ברוך  ÏLהקדוש Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆
‡iÂ e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿∆»««¿
BË Èk B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»ƒ
בעיניו , חן  מצא האור  ודווקא

CLÓ ‰BzaL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«»ƒ¿«
‚Ú‰Â ÌÚh‰ ‰lb˙Â כביכול ֿ הוא, ֿ ברוך  לקדוש שיש ֿ רוח הנחת ¿ƒ¿«»«««¿»…∆

ÔBˆaLומצוות לתורה ברצון  (Ï"pk).הטמונה ∆»»««
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡ÈaL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿ƒ«»»…»¿»¿»ƒ¿

‡Û"Ïמלכתחילה  ˙B‡a לידי באה והאל "ף ("בראשית") בי "ת באות אלא »»∆
תורה, במתן  רק Èelbגילוי  ÔÈÚ ‡e‰L ‰Bz‰ Èelb Ì„˜ ,Èkƒ…∆ƒ«»∆ƒ¿«ƒ
,ÔBˆaL ‚eÚz‰ דווקא נתגלה שבמצוות ֿ רוח והנחת הטעם עניין  כי  ««¬∆»»

כנ "ל , BÓˆÚ,בתורה, ÔBˆ‰ ˜ BLÈ הרצון חיצוניות להתגלות בדומה ∆¿«»»«¿
הנפש בכוחות זה ÔÎÏÂבלבד  יכולה ‡LÙ‡ŒÈבמצב BÈ‰Ï˙לא ¿»≈ƒ∆¿»ƒ¿

של  ‰‡Û"Ï,התגלות  ÔÈÚ הקשר ניכר  שיהיה מבלי  כשלעצמו , הרצון  כי  ƒ¿«»»∆

לעיל  למבואר  (בדומה רצויות בלתי  לתוצאות לגרום יכול  הטעם, עם שלו 

לסטייה  לגרום עלול  כשלעצמו , ש"רצוא" ה' בעבודת שהוא כפי  העניין  לגבי 

והנכונה), הישרה ‰faמהדרך  ‡˙È‡„k79Û"Ï‡L בפני שהוא כפי  ƒ¿ƒ»«…«∆»∆
כנ "ל , הטעם, בו  שיורגש ללא ÌbLעצמו , ,e‡ '˙Èz L‡' ‡e‰…≈«»∆«

ÔÚk e‡80ÔÓ‰ e‡Â והרי »¿««¿»»»
ה  מצד  הם והמן , כנען  קליפות שניהם,

הקדושה  שהיפך  אחרא והסטרא

‰˜ÈÈ Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ותגבורת ¿ƒ¿«≈¿ƒ»
הקדושה, מצד  ÌMLחיות ÔÂÈk≈»∆»

אין  שבהם באלוקות עליונות בדרגות

הנבראים  של  למעשיהם מקום תפיסת

B‡k‰התחתונים  ‰ÎÈLÁk ואין «¬≈»»»
בחינת  רשעים של  מעשיהם בין  הבדל 

בחינת  צדיקים, של  למעשיהם 'חושך '

Ì‰Ó'אור ', ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«¿≈∆≈∆
ıÙÁ בין אלוקים ש"ויבדל  לאחר  ורק »≈

שלמעשה  התברר  החושך " ובין  האור 

דווקא  חפץ ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

לעיל . כמבואר  צדיקים, של  במעשיהם

‰Ê ÌeMÓe בריאת שבעת כיוון  ƒ∆
התגלות  להיות יכולה הייתה לא העולם

אל "ף, בחינת Èa‡˙של  ‰˙È‰»¿»¿ƒ«
‡˙È‡„k ,˙"Èa ˙B‡a ÌÏBÚ‰»»»≈ƒ¿ƒ»

‰fa79L‡' ‡e‰ ˙"ÈaL «…«∆≈…
,‰Îa '˙Èz שהיא לאל "ף בניגוד  ≈«¿»»

"ארור " תיבת ראש Îa‰גם È‰Â«¬≈¿»»
‰ÎLÓ‰ dÈÚ81, התגלות ƒ¿»»«¿»»

לפעול  שכדי  למטה מלמעלה והשפעה

ב'סדר  באה היא פעולתה את

ובהדרגה  מסודר  ∆∆e‰fLהשתלשלות '
,ÌÈÏk ÌÚ eLw‰ ÔÈÚ שנועדו ƒ¿»«»ƒ≈ƒ

שנמשכים  האורות את ולקלוט להכיל 

וכיוון  פנימית, בצורה הברכה ידי  על 

עם בהכרח קשור  זה B„È„Ó¿ƒ˙שכך 
,˙BÏa‚‰Â ללא והתגלות אור  כי  ¿«¿»

בכלים  נמשכים להיות יכולים לא ‰ÏÎO,גבול  ÔÈÚ ‡e‰Â שלעומת ¿ƒ¿««≈∆
כוח  הוא השכל  הרי  בכלים מהתלבשות שלמעלה מקיף כוח שהוא הרצון 

בכלים  והגבלה במדידה שבא Ê‰פנימי  „vnL מההתלבשות שכתוצאה ∆ƒ«∆
ברורות  הגדרות מקבל  האור  LÙÓeבכלים ÏÈcÓ ברור הבדל  נוצר  «¿ƒ¿»≈

BÏÎNaומפורש ÁBe ,B‡‰ ÔÈe CLÁ‰ ÔÈa נימוקים עם  בחירה ≈«…∆≈»≈¿ƒ¿
דווקא  הדעת, על  המתקבלים ‰e‡הגיוניים ‰Êe .B‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»»∆

,Û"Ï‡a B˙lÁzL ‰BzŒÔzÓc LecÁ‰," אלוקיך ה' ÔÂÈk"אנכי  «ƒ¿««»∆¿ƒ»¿»∆≈»
ÌÚh‰ ‰lb˙ ‰BzŒÔzÓaL,ÔBˆaL ‚eÚz‰Â ÒeÓk‰ ∆¿««»ƒ¿«»««««»¿««¬∆»»

שבא  היינו  ומנומקת, ברורה מוגדרת, בצורה התגלה ומצוות בתורה והרצון 
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יח   

ׁשל  ּבמע ׂשיהם  ה ּוא  חפץ  זה  ׁשּמּצד  ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּברצ ֹון,

ׁשאפיל ּו נפעל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדוקא , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָצ ּדיקים 

ּדכח ׁשיכה  ּבאפן יהיה  לא  הרצ ֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹּבחיצ ֹונּיּות 

ּבעב ֹודת  ה ) (סעיף  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ (על  ְְֲִֵֶֶַַַָָָָּכא ֹורה 

ָָָהאדם ).

e‰ÊÂ'הוי אנכי היא  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּתח ּלת  ¿∆ְֲִִִֶַַַָָָָֹ

מה ּוה  מ ּלׁשֹון ה ּוא  הוי' ּדה ּנה , .82אלקי, ְְְֱֲִִֵֶֶַָָֹ

ולכן  הע ֹולמ ֹות . ה ׁשּתל ׁשל ּות  התה ּוּות  ענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשה ּוא 

ׁשענינם  ו"ה , י"ה  הא ֹות ּיֹות  ד ' הוי', ּבּׁשם  ְֲִִֵֵֶַָָָָָיׁש

והת ּפּׁשט ּות  המ ׁשכה  והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ,83ה ּוא  ְְְְְְְְִִִַַַָָ

ענין  ׁשה ּוא  יּו"ד , ּבא ֹות  היא  ׁשההתחלה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָוהינּו,

כ ּו', והג ּבלה  מדידה  על  ׁשּמֹורה  צמצ ּום , ְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשל 

ׁשּיהיה  עד  והדרגה  ּבסדר  הא ֹור  ּבא  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעל 

הוי' ּדׁשם  ׁשה ּיּו"ד  זאת , וע ֹוד  לה ּוֹות . ְְְֲֵֶַַָָָֹמק ֹור 

ה ּפע ּולה  התמדת  על  רגע 84מ ֹורה  ׁשּבכל  היינּו, , ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָ

והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ׁשל  ּבאפן זה  הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹורגע 

ּכלים , ׁשל  ענין ׁשּזה ּו והת ּפּׁשט ּות , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהמ ׁשכה 

ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן הח ּדּוׁש אמנם , והג ּבלה . ְְְְְִִַַַַָָָָָָמדידה 

מהוי', ׁשּלמעלה  אנכי ּבחינת  ּגם  ׁשּימ ׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻה ּוא 

ׁשּלמעלה  ּפלא , א ֹות ּיֹות  האל "ף  ענין ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָוה ּוא 

ּכתיב  ּדה ּנה  ּבזה , והענין והג ּבלה . אני 85מ ּמדידה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּבעלמא , והארה  ׁשם  רק  ׁשה ּוא  ׁשמי, ה ּוא  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָהוי'
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(להר"י82) אגוז גינת (ברע "מ ). סע "ב  רנז, ח "ג זהר וראה רפ "ד. שעהיוה"א תניא  פ "ט . תשע ) ולא (עשר א שער פרדס 

או"ח  טושו"ע  פס "א. ח "א מו"נ ואילך). ב  ד, בהקדמה בשל"ה הובא ואילך. א (ד, ההוי ' שער הראשון חלק  גיקטליא)

ועוד. ה. ובכ"מ .83)סימן ואילך. א א, בשלח  שם.84)לקו"ת שעהיוה"א תניא ח .85)ראה מב , ישעי '

    
בכלים  כאורות ÏLבפנימיות Ì‰ÈNÚÓa ‡e‰ ıÙÁ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆»≈¿«¬≈∆∆

˙eiBˆÈÁa eÏÈÙ‡L ÏÚÙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¿»¿«¿≈∆ƒ¿»∆¬ƒ¿ƒƒ
eÓ‡‰ CcŒÏÚ) ‰B‡k ‰ÎÈLÁÎc ÔÙ‡a ‰È‰È ‡Ï ÔBˆ‰»»…ƒ¿∆¿…∆¿«¬≈»»»«∆∆»»

Ì„‡‰ ˙„BÚa (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ הרצון שמאחורי  הטעם שהתגלות ¿≈¿ƒ«¬«»»»
במצבים  גם דבר  של  שבסופו  פועלת

לא  ונעלם, כמוס נותר  הטעם שבהם

מהדרך  סטייה ושלום חס תהיה

הישרה).

e‰ÊÂ המשמעות אודות האמור  לפי  ¿∆
לבי "ת  אל "ף בין  ההבדל  של  הפנימית

בכך  הפנימית המשמעות את לבאר  יש

ÈÎ‡ ‡È‰ ‰BzŒÔzÓ ˙lÁzL∆¿ƒ«««»ƒ»…ƒ
,‰p‰c .EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰שם'ÈÂ‰ ¬»»¡…∆¿ƒ≈¬»»

ה"א, יו "ד , האותיות מארבעת שמורכב

ה"א e‰Ó‰וא"ו , ÔBLlÓ ‡e‰82, ƒ¿¿«∆
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«

˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰ בריאת ƒ¿«¿¿»»
אור  באמצעות והתהוותם העולמות

בצורה  למטה מלמעלה ונמשך  שיורד 

(שרשרת) לשלשלת בדומה הדרגתית,

לזו . זו  מחוברות שלה שהחוליות

'„ ,'ÈÂ‰ ÌMa LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«≈¬»»
ÌÈÚL ,‰"Â ‰"È ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆ƒ¿»»
˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ‡e‰ƒ¿¿ƒ¿«¿

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰83, «¿»»¿ƒ¿«¿
שבתניא  התשובה באגרת כמבואר 

נקודה  בחינת שהיא "היו "ד  ד ): (פרק

שהיא  ית' לחכמתו  מרמזת לבד 

שבאה  קודם והסתר  העלם בבחינת

שבאה  ואחר  התפשטות... לבחינת

ההשגה  וגילוי  התפשטות לבחינת

ה"א  באות ונרמזת נכללת וההבנה...

שאין  בחסידות ומבואר  לאורך ". וגם לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש

לצמצום  אלא השפעה למנוע וכוונתו  הדין  ממידת שנובע לצמצום הכוונה

לתלמידו  מתמצת שהרב כשם ההשפעה מתהליך  נפרד  בלתי  חלק שהוא

לצמצום  רומזות וה"א יו "ד  שהאותיות מבואר  ועוד  עמוק. רעיון  בקצרה

ו  מלמעלה והתפשטות השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו  האותיות

כך  על  רומזת ארוך  בקו  והמשכה יו "ד  כמו  שראשה וא"ו  האות וגם למטה

האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך  ואחר  צמצום יש שתחילה

צדק  הצמח לאדמו "ר  הזוהר  ביאורי  ובספר  להתפשטות. רומזת הראשונה, כמו 

כללות  וסדרי  כללות עניין  הוא זה "וכל  זה: בעניין  כתוב אחרי ) (פרשת

עד  מיעוט אחר  במיעוט סוף מאין  והשפע האור  שיבוא כדי  ההשתלשלות...

בעלי  נבראים שיתהוו  עד  כו ' יצירה ומבריאה בריאה מאצילות להיות שיוכל 

הוי ' אותיות ד ' ידי  על  ומשתלשל  הולך  סוף אין  אור  שהי ' לא ואם ממש גבול 

הנפרדים  הנבראים בחינת מתהווה הי ' לא עשייה יצירה בריאה, באצילות,

אלוקות  בבחינת הכול  היה אלא

ממש".

‰ÏÁ˙‰‰L ,eÈ‰Â ההתהוות של  ¿«¿∆««¿»»
הוי ' שם ידי  eÈ"„,על  ˙B‡a ‡È‰ƒ»

,ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏÚ ‰BnL∆∆«¿ƒ»¿«¿»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,'eÎ לצמצום הודות ∆«¿≈∆
‰‚„‰Â „Òa B‡‰ ‡a ויורד »»¿≈∆¿«¿»»

לדרגה  B˜Óמדרגה ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»
˙Be‰Ï.מוגבלים ונבראים עולמות ¿«

'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈¬»»
‰ÏeÚt‰ ˙„Ó˙‰ ÏÚ ‰BÓ84, ∆««¿»««¿»

איוב" יעשה "ככה בכתוב כמו 

תמיד , כך  עושה שהיה שמשמעו 

ההתהוות  שפעולת הכוונה ובענייננו 

כל  ומתחדשת מתמיד  באופן  נמשכת

Ú‚Âהעת  Ú‚ ÏÎaL ,eÈÈ‰«¿∆¿»∆«»∆«
ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿…∆∆ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿»»
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»∆

‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ,ÌÈÏk כמבואר ≈ƒ¿ƒ»¿«¿»»
לעיל .

‰BzŒÔzÓc LecÁ‰ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ¿««»
CLÓiL ‡e‰ בעולם Ìbויתגלה ∆À¿««

,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈÎ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒ∆¿«¿»≈¬»»
˙Bi˙B‡ Û"Ï‡‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»»∆ƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ,‡Ït∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

.‰Ïa‚‰Â מעלת את ומבאר  והולך  ¿«¿»»
'כלים', של  באופן  שמהווה "הוי '" על  והגבלה ממדידה שלמעלה "אנכי "

והגבלה: È˙kמדידה ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â85,ÈÓL ‡e‰ 'ÈÂ‰ È‡ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¬ƒ¬»»¿ƒ
,‡ÓÏÚa ‰‡‰Â ÌL ˜ ‡e‰L לגבי הוי ' שם של  מעלתו  ולמרות ∆«≈¿∆»»¿»¿»

הגבורה  מידת שעניינו  אלוקים שם שלעומת בחסידות (כמבואר  אחרים שמות

על  שמורה הוי ', ושם וגילוי . חסד  הוא הוי ' שם של  עניינו  הרי  והצמצום,

סוף  והגבלה), ממדידה שלמעלה בגילויים קשור  כאחד " ויהיה הווה, "היה,

הארה  רק הוא הפנימית המהות לעצם שביחס בלבד  שם על  מדובר  סוף

דבר  אלא מהותו  לעצם ביטוי  איננו  למשל , אדם, של  ששמו  (כשם מועטת

ומוגבל  מדוד  לאור  שהכוונה מובן  בהארה שמדובר  ומאחר  בלבד ) חיצוני 
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יט  

ׁשה ּוא  ה ׁשּתל ׁשל ּות  ּדסדר  הענין ּכלל ּות  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזה ּו

ה ּגּלּוי  להיֹות  צרי ולכן והג ּבלה . ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבמדידה 

ּדלא  הענין  יׁשנֹו זֹו ּבחינה  ׁשּמּצד  ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹּדאנכי,

והג ּבלה 86ׁשניתי  מ ּמדידה  ׁשּלמעלה  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשהענין  היינּו, ׁשניתי, לא  הוי' אני ׁשּכת ּוב  ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹ[ּומה 

ׁשני  ּבזה  יׁש הוי', ּבׁשם  ה ּוא  ׁשניתי ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹּדלא 

ה  הוי'ּבא ּורים . ׁשם  על  קאי זה  ׁשענין א ', ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

מה ּוה  ׁשה ּוא  ׁשם  על  לא  הוי' ׁשּנקרא  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדלעילא ,

לה ּוֹות . ויכל ּתֹו ׁשּבכח ֹו ׁשם  על  א ּלא  ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּבפעל ,

ּכל 87וכמבאר  נמצאים  ׁשּבֹו ה ּיכלת  ּבענין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹ

ענין  מ ּכל  למעלה  להיֹות ֹו ּבה ׁשואה , ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָהענינים 

אף ֿ ּדׁשניתי, הענין ּבֹו ׁשּי לא  ולכן ְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹה ּכח ֹות ,

ּוביכל ּתֹו ׁשּבכח ֹו ׁשם  על  הוי' ׁשּנקרא  ֿ ּפי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹעל 

לפעמים  ה ּמבאר  ּכפי ׁשּגם  וה ּב', ׁשאני 88לה ּוֹות . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

על  ּגם  הוי', ׁשם  ּכלל ּות  על  קאי ׁשניתי לא  ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹהוי'

ה ּוא  הוי' ׁשאני לפי זה  הרי ּדלת ּתא , הוי' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשם 

וענין  ּבלבד , הארה  ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשמי,

א ֹות ּיֹות  ענין (ׁשּזה ּו כ ּו' וההת ּפּׁשט ּות  ְְְְְִִִִֶֶַַַַה ּצמצ ּום 

(ׁשהעצם  ּבלבד  ּבהארה  ׁשה ּוא  ּכפי הוי') ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם 

ׁשל  ענין א ּלא  אינֹו אליה ) מ ּׁשּיכ ּות  למעלה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ּוא 

ׁשל  ענין אינֹו וג ּלּוי ׁשהעלם  ויד ּוע  וג ּלּוי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעלם 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  אמ ּתי, ּבאר ּכה ].89ׁשּנּוי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֻ

אנכי, ׁשּבחינת  היינּו, הוי', אנכי נאמר  ֿ זה  ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹועל 

ׁשּלמעלה  ּפלא , א ֹות ּיֹות  האל "ף  ענין ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשה ּוא 

ּבמדידה  ּבהוי', נמ ׁש והג ּבלה , ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָמ ּמדידה 

ּגם  נמ ׁשכים  ׁשּלכן ה ׁשּתל ׁשל ּות , ּדסדר  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהג ּבלה 

 א הע ֹולם . ּובעניני ּבע ֹולם  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָעניני

הוי', ּבׁשם  אנכי מ ּבחינת  ׁשּימ ׁש ה ּגֹורם  ה ּוא  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמי
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‰„È„Óa ‡e‰L ˙eÏLÏzL‰ „Òc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿ƒ»

ÔÎÏÂ .‰Ïa‚‰Âאלא והארה שם שהוא הוי ' של  בגילוי  די  ˆCÈלא ¿«¿»»¿»≈»ƒ
‡Ïc ÔÈÚ‰ BLÈ BÊ ‰ÈÁa „vnL ,ÈÎ‡c Èelb‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿»…ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿…

È˙ÈL86, לגבי שינוי  שום פועלת לא העולם בריאת זו  ומבחינה »ƒƒ
אחד  והוא כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש

כמו  בדיוק העולם בריאת לאחר  ויחיד 

הבריאה ÔÈÚלפני  ‡e‰L∆ƒ¿»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL כי ∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»

ומוגבלים  מדודים שכן  הגדרים בתוך 

תופסים  כן  והנבראים העולמות הרי 

יש  [ולכאורה מסוים במובן  מקום

כך : על  ‡Èלשאול  e˙kL ‰Óe«∆»¬ƒ
,È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰, האמור הביטוי  ¬»»…»ƒƒ

בהקדמת  בכתוב מופיע שניתי " "לא

הוי '" "אני  ÔÈÚ‰Lהמילים ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ¿»
,'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ È˙ÈL ‡Ïc¿…»ƒƒ¿≈¬»»
והנבראים  שהעולמות העובדה כן  ואם

קשורה  למעלה שינוי  שום פועלים לא

לאמור  סתירה זו  והרי  הוי ', בעניין 

ורק  והגבלה במדידה קשור  שהוי ' לעיל 

שניתי "?, ב"לא קשור  ≈LÈ"אנכי "
,'‡‰ .ÌÈe‡a ÈL ‰Êa שאכן »∆¿≈≈ƒ»

"הוי ' – הוי  בשם דרגות שתי  יש

דלתתא" והוי ' העליון ) (הוי ' דלעילא"

לסתירה  היישוב וזה התחתון ) (הוי '

- Ê‰האמורה ÔÈÚL לא הוי ' "אני  ∆ƒ¿»∆
הוא  שהוי ' מובן  שממנו  שניתי "

ממד  "אנכי "למעלה כמו  והגבלה, ידה

È‡˜ מתייחסÏÚ אל'ÈÂ‰ ÌL »≈«≈¬»»
,‡ÏÈÚÏc שלמעלה'ÈÂ‰ ‡˜pL ƒ¿≈»∆ƒ¿»¬»»

‰e‰Ó ‡e‰L ÌL ÏÚ ‡Ï…«≈∆¿«∆
ÏÚÙa מוגבלים ונבראים עולמות ¿…«

BÁÎaLומדודים, ÌL ÏÚ ‡l‡∆»«≈∆¿…
˙Be‰Ï BzÏÎÈÂ דבר היא והיכולת ƒ»¿¿«

מאשר  גבולי  ולא מופשט יותר 

בפועל . ‡ÓÎÂ87ההתהוות ¿«¿…»
˙ÏÎi‰ ÔÈÚa שיש והאפשרות ¿ƒ¿««¿…∆

בורא להיות ֿ הוא ֿ ברוך  ∆BaLלקדוש
,‰‡ÂL‰a ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ‡ˆÓ ברורים הבדלים ביניהם ואין  ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

‰BÁk˙,ומוגדרים ÔÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï באים שהם כפי  ƒ¿¿«¿»ƒ»ƒ¿««…
לו  מיוחדת והגדרה 'ציור ' יש אחד  ולכל  בכלים מלובשים כשהאורות בפועל ,

ÔÎÏÂ כוחות של  והגדרה מ'ציור ' שלמעלה דלעילא הוי ' בשם שמדובר  כיוון  ¿»≈
È˙ÈLc,פרטיים  ÔÈÚ‰ Ba CiL ‡Ï מדידה מכל  מופשט נשאר  והוא …«»»ƒ¿»¿»ƒƒ

וזאת  הבריאה לאחר  גם ÌLוהגבלה ÏÚ 'ÈÂ‰ ‡˜pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»¬»»«≈
˙Be‰Ï BzÏÎÈe BÁÎaL ושייכות קשר  יש דלעילא הוי ' לשם גם ובעצם ∆¿…ƒ»¿¿«

על  אלא בפועל  ההתהוות על  מדובר  שלא שכיוון  אלא ההתהוות לעניין 

בעוד  והגבלה, מדידה לכל  מעל  תמיד  נשארת זו  בחינה הרי  להוות, היכולת

ולעומתו  מוגבל  אכן  דלתתא הוי ' ששם

ממדידה  למעלה הוא "אנכי " רק

ÈÙkוהגבלה. ÌbL ,'a‰Â¿«∆«¿ƒ
ÌÈÓÚÙÏ ‡n‰88'ÈÂ‰ È‡L «¿…»ƒ¿»ƒ∆¬ƒ¬»»

ÌL ˙eÏÏk ÏÚ È‡˜ È˙ÈL ‡Ï…»ƒƒ»≈«¿»≈
'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ Ìb ,'ÈÂ‰¬»»««≈¬»»
È‡L ÈÙÏ ‰Ê È‰ ,‡z˙Ïcƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆¬ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÓL ‡e‰ 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ∆ƒ¿»

,„Ïa ‰‡‰ ÏL מבחינת אבל  ∆∆»»ƒ¿«
אין  אכן  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰ÌeˆÓvשינוי  ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL) 'eÎ ˙eËMt˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆∆ƒ¿«
‡e‰L ÈÙk ('ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿ƒ∆
‡e‰ ÌˆÚ‰L) „Ïa ‰‡‰a¿∆»»ƒ¿«∆»∆∆

‰ÈÏ‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ אמנם כי  ¿«¿»ƒ«»≈∆»
בה  האור ,מדובר  מקור  המאור , של  ארה

נראה  שלא ביותר  מועטת הארה זו  אבל 

העצם  ובין  בינה ודמיון  יחס ולכן )כל 

בהארה  שהוא כפי  וההפשטות הצמצום

והתגלות ‡BÈהמועטת המשכה ≈
עצמה, בפני  חשיבות לה שיש חדשה

Èel‚Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡l‡ של ∆»ƒ¿»∆∆¿≈¿ƒ
עצמו , דבר  ÌÏÚ‰Lאותו  Úe„ÈÂ¿»«∆∆¿≈

ÈepL ÏL ÔÈÚ BÈ‡ Èel‚Â¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ
Á‡ ÌB˜Óa ‡nk ,ÈzÓ‡89 ¬ƒƒ«¿…»¿»«≈

.[‰k‡a«¬À»
,'ÈÂ‰ ÈÎ‡ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«»…ƒ¬»»
‡e‰L ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaL ,eÈÈ‰«¿∆¿ƒ«»…ƒ∆
,‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡‰ ÔÈÚƒ¿«»»∆ƒ∆∆
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»

,'ÈÂ‰a CLÓ לעיל לאמור  (בדומה ƒ¿»«¬»»
חודר  הרצון  שכוח ה' עבודת לגבי 

הפנימיים) הכוחות בתוך  ונמשך 

„Òc ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰ ממדידה שלמעלה האור  ונמשך  ניכר  יהיה בהם שגם ƒ¿«¿¿

BˆÓe˙והגבלה  ‰Bz‰ ÈÈÚ Ìb ÌÈÎLÓ ÔÎlL שנמשכים ∆»≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿¿≈«»ƒ¿
והגבלה  ממדידה שלמעלה העליון  ‰ÌÏBÚמהרצון  ÈÈÚe ÌÏBÚa»»¿ƒ¿¿≈»»

גשמיים. דברים ובתוך  הזה העולם בתוך  ומאירים ‰e‡וחודרים ÈÓ C‡«ƒ
ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ CLÓiL ÌBb‰ והגבלה שלמעלה ÌLaממדידה «≈∆À¿«ƒ¿ƒ«»…ƒ¿≈
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כ   

והינּו, ,אלקי הוי' אנכי נאמר  ֿ זה  על  ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה ּנה 

 וח ּיּות  ּכח ,אלקי ׁשּיהיה  ה ּוא  ,90ׁשהמכ ּון ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָֹֹֻ

ּבה ּוי', נמ ׁש ׁשאנכי ֿ זה  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוענין

ּכא ֹורה , ּדכח ׁשיכה  הענין ּתמ ּורת  ה ּנה  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאז

ּדוקא , צ ּדיקים  ׁשל  ּבמע ׂשיהם  החפץ  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנע ׂשה 

 ּכח להיֹות  ּדוקא , ליׂשראל  היא  ההמ ׁשכה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלכן

מ ּוב  ּומ ּזה  (ּדיׂשראל ).  זה וח ּיּות ׁשענין ּגם  ן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ר ּוח  אייתי ר ּוח  ׁשהרי האדם , ּבעב ֹודת  ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָּתל ּוי

ר ּוח  אתער ּותא 91ואמ ׁשי ּדלת ּתא  ּובאתער ּותא  , ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָ

ּבבחינת  היא  האדם  עב ֹודת  ּכא ׁשר  ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדלעילא ,

מדידה  ה ּׂשכל , מ ּצד  אינּה ׁשעב ֹודת ֹו היינּו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאנכי,

ּובאפן  ודעת , מ ּטעם  למעלה  א ּלא  ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹוהג ּבלה ,

ה ּפנימי  ּבהר ּגׁש ּברצ ֹון נר ּגׁשת  ה ּפנימית  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשה ּכּונה 

א ּפּום  ּדגנבא  הענין מ ׁשלל  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ[ׁשעל 

ּדד ּקּות ), ּבד ּקּות  (אפיל ּו קריא  רחמנא  ְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָמח ּתר ּתא 

ה ּיֹותר  ּבדר ּגא  הרצ ֹוא  אפיל ּו נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָועל 

ואז  ּבׁשל ֹום , ויצא  ּבׁשל ֹום  ּדנכנס  ּבאפן ְְְְְְְְִֶֶָָָָָָָֹעליֹונה 

מן  נט ּיה  ּתהיה  ׁשּלא  הרצ ֹון ּבחיצ ֹונּיּות  ּגם  ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹנפעל 

ּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  ה )], סעיף  (ּכּנ"ל  ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָה ּכּונה 

ּכפי  ּדאנכי האל "ף  המ ׁשכת  את  למעלה  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּגם 

ה ּטעם  ּגם  ׁשּנמ ׁש ּבאפן ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּנת ּגּלה 

חפץ  זה  ׁשּמּצד  ׁשּברצ ֹון, וה ּתענּוג  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָה ּכמ ּוס 

ׁשּגם  ועד  ּדוקא , צ ּדיקים  ׁשל  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמע ׂשיהם 

ּכא ֹורה . ּכח ׁשיכה  יהיה  לא  הרצ ֹון ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּבחיצ ֹונּיּות 

‰fÓe ּבה ׁשּבחת ּדהא ׁשל  האל "ף  ּפע ּלת  מ ּובן ƒ∆ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻ

עצמ ֹו מ ּצד  ֿ עדן ּגן ׁשהרי ֿ עדן, ּדגן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהארץ 

ּפנימי, א ֹור  להיֹות ֹו והג ּבלה  מדידה  ׁשל  ענין ְְְְְְִִִִִֶַָָָָה ּוא 
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זו  השבחה של  עניינה מה ‰e‡להבין  BÓˆÚ „vÓ Ô„ÚŒÔb È‰L∆¬≈«≈∆ƒ««¿
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כי  

ּול ׁשמר ּה, לעבד ּה האדם , עב ֹודת  ֿ ידי על   ְְְְְֲֵַַַָָָָָָָא

ֿ עדן  ּבגן ממ ׁשיכים  מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאפן

וזֹוהי  והג ּבלה , מ ּמדידה  ׁשּלמעלה  האל "ף  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּבחינת 

ּבּגן  ׁשּממ ׁשיכים  ֿ עדן, ּבגן ׁשּפֹועלים  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהה ׁשּבחה 

על  קאי  ׁשּלכן ה ּתענּוג , ענין ׁשה ּוא  עדן, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבחינת 

ה ּגן  ׁשּגם  ה ּכתר , ּופנימ ּיּות  החכמה  ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּפנימ ּיּות 

עדן. ּבחינת  ּכמ ֹו ְְְִִֵֶֶַיהיה 

ֿ ּפי e‡eז) על  יּובן ּדא ׁשל , ׁשי"ן א ֹות  ענין ≈ְְִִִֵֶַַָ

ׁשהא ֹות  ד ) (סעיף  לעיל  ְְִֵֶָָָהאמ ּור 

ה ּיח ּוד  ּבׁשער  וכ ּמבאר  ענינּה, על  מ ֹורה  ְְְְְִִַַַַַַָָָָָֹעצמ ּה

צ ּיּור 92והאמ ּונה  על  מ ֹורה  הא ֹות  ׁשּתמ ּונת  ְְֱִֶַַָָָָ

ק ּוין, מג ' נע ׂשית  ׁשי"ן א ֹות  וה ּנה , כ ּו'. ְְֲִִִִֵֵַַַַָָההמ ׁשכה 

מח ּברים  נע ׂשים  א ּלא  נפרדים , אינם  ה ּקּוין ג '  ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻא

ה ּוא  ה ּקּוין ּדג' ּבזה , והענין ּבתח ּתיתם . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻּומיחדים 

ּגב ּורה  חסד  ה ּמּדֹות  ג ' הן ׁשּכלל ּותן ה ּמּדֹות  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָענין

נפרד ֹות , הן עצמן מ ּצד  ה ּמּדֹות  וה ּנה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתפארת .

א ּלא  ה ּמּדֹות , ח ּצֹונּיּות  רק  ולא  מת ּפרדין. ְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹענפין

ויראה  אהבה  ׁשהן ה ּמּדֹות , ּפנימ ּיּות  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָאפיל ּו

ּבּתניא  ה ּפנימ ּיּות 93(ּכּמבאר  הן ויראה  ׁשאהבה  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ה ּתח ּתֹון  ּבאדם  ר ֹואים  הרי ּוגב ּורה ), ְְְֲִֵֶֶַַָָָָּדחסד 

ּבקו  להיֹות  יכ ֹול  אינֹו האהבה  ּבקו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָׁשּבהיֹות ֹו

ה ּוא  זה  ּובענין . להפ ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָה ּיראה ,

ויראה  אהבה  להיֹות  ׁשּיּוכל  ּדת ֹורה , ְְְְֲִִִֶַַַָָָהח ּדּוׁש

ּבמק ֹום  אהבה   ל ׁשאין ּבספרי ּכדאיתא  ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּביחד ,

ה ּקּב"ה  ּבמ ּדת  א ּלא  אהבה  ּבמק ֹום  ויראה  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָיראה 

ק ּוין, ג ' ּבּה ׁשּיׁש ׁשי"ן, א ֹות  ענין וזה ּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָּבלבד .

ּבאפן  (לא  ׁשהן  ּכפי  ה ּמּדֹות , ּכלל ּות  ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשה ּוא 

ּומתאחד ֹות  מתח ּבר ֹות  א ּלא ) מת ּפרדין, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָּדענפין
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של  הקליטה ליכולת מותאמת בצורה ומאיר  ובא מדודים בכלים שמתלבש

מוגבל  אור  הוא d„ÚÏהכלי  ,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈¬«»»»¿»¿»
,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ,dÓLÏe כי הגן  את משביחים ¿»¿»¿…∆∆¿«¿»≈«¿»»

‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL Û"Ï‡‰ ˙ÈÁa Ô„ÚŒÔ‚a ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ«»»∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰ÁaL‰‰ È‰BÊÂ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿ƒ««¿»»
,Ô„ÚŒÔ‚a ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ¿«≈∆
,Ô„Ú ˙ÈÁa Ôba ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ««¿ƒ«≈∆
ÔÎlL ,‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬∆»≈

È‡˜ התענוג eiÓÈt˙בחינת ÏÚ »≈«¿ƒƒ
,˙k‰ ˙eiÓÈÙe ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒƒ«∆∆
ש"גן  המאמר  בתחילת לעיל  כמובא

הגן  שבחינת היינו  לחוד " ועדן  לחוד 

בחינת  ואילו  עצמו  בפני  עניין  היא

היא  עצמו  בפני  נוסף עניין  שהיא עדן 

הכתר  פנימיות שהוא התענוג  עניין 

ממשיכים  וכאשר  החכמה ופנימיות

"עדן " את ב"גן " ‰Ôbומגלים ÌbL∆«««
במדידה  הבא פנימי  אור  שהוא

Ô„Úוהגבלה  ˙ÈÁa BÓk ‰È‰Èƒ¿∆¿¿ƒ«≈∆
האור  כי  והגבלה ממדידה שלמעלה

בגדרים  גם ויאיר  יחדור  העליון 

המוגבלים.

Ô"ÈL ˙B‡ ÔÈÚ e‡e (Ê≈ƒ¿«ƒ
eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈ ,ÏL‡c¿≈∆»«ƒ»»
˙B‡‰L („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆»
,dÈÚ ÏÚ ‰BÓ dÓˆÚ«¿»»«ƒ¿»»
„eÁi‰ ÚLa ‡nÎÂ¿«¿…»¿«««ƒ

‰eÓ‡‰Â92˙B‡‰ ˙eÓzL ¿»¡»∆¿«»
'eÎ ‰ÎLÓ‰‰ eiˆ ÏÚ ‰BÓ»«ƒ««¿»»
היחוד  (שער  הזקן  רבנו  לשון  וזה

שכל  "ולפי  בהגהה: י "ב פרק והאמונה

הי  התורה אותיות מכ "ב ואות א אות

שאינו  פרטי  מיוחד  וכוח חיות המשכת

תמונתן  גם לכך  אחרת, באות נמשך 

מיוחדת  בתמונה היא אות כל  בכתב

ההמשכה  ציור  על  המורה פרטית

הנגלה  והכוח והחיות האור  והתגלות

נמשך  הוא איך  זו  באות ונמשך 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ממידותיו  ומתגלה

נקודה  בצורת שהיא שהיו "ד  לעיל  שהובא וכפי  וכו '", וחכמתו  ורצונו  הוא

המשכה  על  מורה ארוך  קו  בצורת שהיא והוי "ו  והסתר  העלם על  מורה

למטה. ÈNÚ˙מלמעלה Ô"ÈL ˙B‡ ,‰p‰Â מורכבתC‡ ,ÔÈe˜ '‚Ó ¿ƒ≈ƒ«¬≈ƒ«ƒ«
ÌÈ„Ù ÌÈ‡ ÔÈew‰ לעצמו ,‚' אחד  ÌÈaÁÓכל  ÌÈNÚ ‡l‡ ««ƒ≈»ƒ¿»ƒ∆»«¬ƒ¿À»ƒ

זה עם זהÌÈ„ÁÈÓeזה עם זה Êa‰,ומאוחדים ÔÈÚ‰Â .Ì˙ÈzÁ˙a ¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆

היא  שי "ן  באות הקווים שלושת והתאחדות התחברות של  הפנימית המשמעות

Ô‰ Ô˙eÏÏkL ˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈew‰ '‚c מידות שבע יש שאכן  ¿««ƒƒ¿««ƒ∆¿»»≈
‡Ùz˙אבל  ‰eb „ÒÁ ˙Bcn‰ ושאר ‚' המידות כל  כללות הן  «ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆

מהכלל . הפרטים של  הסתעפות הן  ÔÓˆÚהמידות „vÓ ˙Bcn‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ««¿»
˙B„Ù Ô‰, מזו ÔÈÙÚזו  ≈ƒ¿»¬»ƒ

ÔÈ„t˙Ó עץ של  לענפים בדומה ƒ¿»¿ƒ
אבל  עץ אותו  של  ענפים הם  שאמנם

הם  המידות וכך  מזה זה נפרדים הם

ביטויים  הם אבל  נפש מאותה חלק

הנפש. של  ˜שונים ‡ÏÂ¿…«
,˙Bcn‰ ˙eiBvÁ נפרדות המידות ƒƒ«ƒ

שבה  שלהן  בחיצוניות רק לא מזו  זו 

בצורה  באים המידות בין  ההבדלים

ומודגשת ‡eÏÈÙבולטת ‡l‡∆»¬ƒ
Ô‰L ,˙Bcn‰ ˙eiÓÈt הרגשות ¿ƒƒ«ƒ∆≈

(‡nkשל  ‰‡ÈÂ ‰‰‡«¬»¿ƒ¿»«¿…»
‡Èza93Ô‰ ‰‡ÈÂ ‰‰‡L ««¿»∆«¬»¿ƒ¿»≈

‰e‚e „ÒÁc ˙eiÓÈt‰, כמו «¿ƒƒ¿∆∆¿»
כתוצאה  לבנו  משפיע אב כאשר  למשל 

היא  בפועל  שההשפעה אליו  מאהבתו 

רגש  היא והפנימיות החסד , מידת

השפעה  במניעת גם וכך  האהבה

יבוא  לא שהבן  ויראה פחד  בעקבות

מכשול  ההשפעה לידי  עיכוב שפעולת

שלה  והפנימיות הגבורה מידת היא

היראה), Ì„‡aהיא ÌÈ‡B È‰¬≈ƒ»»»
Â˜a B˙BÈ‰aL ÔBzÁz‰««¿∆ƒ¿¿«
Â˜a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰‰‡‰»«¬»≈»ƒ¿¿«
CÙ‰Ï ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,‰‡i‰«ƒ¿»¿«∆∆∆¿≈∆
ויכול  הפכים הנושא לשכל  בניגוד  כי 

סברות  שתי  אחת בבת ולקלוט להבין 

שני  להכיל  יכול  לא הלב סותרות,

אחת. בבת סותרים «¿ÔÈÚe¿ƒרגשות
,‰B˙c LecÁ‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»
‰‡ÈÂ ‰‰‡ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿«¬»¿ƒ¿»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש »»¿ÁÈa„,אל 
EÏ ÔÈ‡L ÈÙÒa ‡˙È‡„kƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿
‰‡ÈÂ ‰‡È ÌB˜Óa ‰‰‡«¬»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»
˙cÓa ‡l‡ ‰‰‡ ÌB˜Óaƒ¿«¬»∆»¿ƒ«
,ÔÈe˜ '‚ da LiL ,Ô"ÈL ˙B‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ .„Ïa ‰"aw‰«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿«ƒ∆≈»«ƒ
ÔÈÙÚc ÔÙ‡a ‡Ï) Ô‰L ÈÙk ,˙Bcn‰ ˙eÏÏk ÔÈÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ∆≈…¿…∆«¬»ƒ

ÔÈ„t˙Ó, עצמו בפני  הוא אחד  BaÁ˙Ó˙המידות ‡l‡)וכל  ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ¿«¿
‰hÓÏ ˙B„Á‡˙Óe מתחברים שי "ן  האות של  הקווים ששלושת כשם ƒ¿«¬¿«»

בתחתיתם  .ומתאחדים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



כב   

ּגם  ּדה ּנה , האדם , ּבעב ֹודת  הענין ּובא ּור  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָלמ ּטה .

ענין  ׁשה ּוא  האל "ף , מ ּצד  היא  העב ֹודה  ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכא ׁשר 

ה ּכּונה  נר ּגׁשת  ׁשאז הרצ ֹון, ּופנימ ּיּות  ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָהרצ ֹון

יכ ֹול  ׁשהאדם  ּבמ ּוח ׁש ר ֹואים  הרי כ ּו', ְְֲִִִֵֶַָָָָָה ּפנימית 

ֿ ידי  ׁשעל  עד  ּביֹותר , נעלית  ּבעב ֹודה  ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָֹלעסק 

מ ּטעם  ׁשּלמעלה  העב ֹודה  לאפן ּבא  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹההת ּבֹוננּות 

להסיר  א ּלא  אינֹו ההת ּבֹוננּות  ׁשענין (והינּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָודעת 

ֿ ּפיֿ ֿ על  ואף  ּומס ּתירים ), ה ּמעלימים  הענינים  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאת 

למע ׂשה  ׁשּי זה  יהיה  לא  קצר  זמן לאחר  ה ּנה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹכן,

הת ּבֹוננּות  היתה  ׁשההת ּבֹוננּות  ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹּבפעל ,

מ ּפני  היא   לכ וה ּסּבה  אמ ּתּיים . ּובענינים  ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַָָָאמ ּתית 

ה ּלב , אל  ההמ ׁשכה  ללא  ה ּידיעה , ענין רק  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיׁשנֹו

נאמר  ֿ זה  לבב ,וי 94ועל  אל  וה ׁשב ֹות  ה ּיֹום  דע ּת ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבאפן  ה ּידיעה  לענין ק ּיּום  ׁשּיהיה  ׁשּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהיינּו,

צריכה  העליֹון, והרצ ֹון ה ּכּונה  מ ּלּוי ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּתפעל 

ה ּידיעה  את  להמ ׁשי ה ּלב , אל  הה ׁשבה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות 

ג ' ּבכל  ה ּלב  הת ּפעל ּות  להיֹות  ׁשּבּלב , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּבמ ּדֹות 

ּפע ּלת ֹו ּפֹועל  ה ּיֹום  ּדוידע ּת ׁשהענין והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻה ּקּוין.

ּתכלית  ׁשּנפעלת  ועד  , לבב אל  וה ׁשב ֹות  ֿ ידי  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל 

ה ּכת ּוב ). (ּכס ּיּום  ע ֹוד  ּדאין הענין ׁשּזה ּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָהעב ֹודה ,

ּתכלית  ּכי האל "ף , ׁשּלאחרי ה ּׁשי"ן ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוזה ּו

העב ֹודה  ענין (ׁשה ּוא  ׁשהאל "ף  היא  ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָה ּכּונה 

ה ּקּוין, ּבג ' ּבׁשי"ן , ימ ׁש ודעת ) מ ּטעם  ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֻׁשּלמעלה 

יהיּו ׁשּלא  ּבהם  ויפעל  ה ּמּדֹות , ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּכלל ּות 

ּביחד  ּכּלם  יהיּו א ּלא  מת ּפרדין, ענפין ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻּבבחינת 

ׁשּכדי  והינּו, ה ּנ"ל . ה ּספרי ּכמאמר  ה ', ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַּבעב ֹודת 

צרי מת ּפרדין, ּבענפין האחד ּות  ענין ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹלפעל 

ענין  וזה ּו מ ּפר ּוד , ׁשּלמעלה  מ ּדר ּגא  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלהמ ׁשי

ׁשּלמעלה  העב ֹודה  ענין ׁשה ּוא  האל "ף , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָהמ ׁשכת 

ענין  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  ודעת , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָמ ּטעם 

ּתהיה  לא  ׁשהאהבה  ה ּקּוין, ּבג ' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹההתאח ּדּות 

ּבסתירה  ּתהיה  לא  וה ּיראה  ל ּיראה , ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֹּבסתירה 

ה '. עב ֹודת  ענין ׁשה ּוא  אחת , לתכלית  הן ׁשּׁשּתיהן ּכיון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאהבה ,

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

לט .94) ד, ואתחנן

    
‰„BÚ‰ L‡k Ìb ,‰p‰c ,Ì„‡‰ ˙„BÚa ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»«¬«»»»¿ƒ≈««¬∆»¬»
Ê‡L ,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈÙe ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Û"Ï‡‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ«»»∆∆ƒ¿«»»¿ƒƒ»»∆»

,'eÎ ˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰ ˙Lb לעיל שנתבאר  ‰Èבאריכות כפי  ƒ¿∆∆««»»«¿ƒƒ¬≈
˜ÒÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L LÁeÓa ÌÈ‡B מסויים זמן  BÚa„‰במשך  ƒ¿»∆»»»»«¬…«¬»

„Ú ,˙BÈa ˙ÈÏÚ כך ŒÏÚLכדי  «¬≈¿≈«∆«
ÔÙ‡Ï ‡a ˙eBa˙‰‰ È„È¿≈«ƒ¿¿»¿…∆
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„BÚ‰»¬»∆¿«¿»ƒ««
ÔÈÚL eÈ‰Â) ˙Ú„Â»««¿«¿∆ƒ¿«

˙eBa˙‰‰ את ו 'מוליד ' יוצר  איננו  «ƒ¿¿
היא  ההתעוררות כן  שאם ההתעוררות

מסוגלת  שההתבוננות כמה עד  רק

שהתבוננות  מובן  זה ובמקרה לעורר ,

התעוררות  להביא יכולה לא שכלית

של  עניינה אלא מהשכל  שלמעלה

‡˙ההתבוננות  ÈÒ‰Ï ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿»ƒ∆
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÈzÒÓe שלמעלה ההתעוררות על  «¿ƒƒ
למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,,)מהדעת  ¿««ƒ≈

נעלית  כך  כל  בהתעוררות שמדובר 

˜ˆונפלאה  ÔÓÊ Á‡Ï ‰p‰ƒ≈¿««¿«»»
CiL ‰Ê ‰È‰È ‡Ï תהיה לא …ƒ¿∆∆«»
ביחס  השפעה ∆¬»¿NÚÓÏ‰להתבוננות

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÚÙa¿…«««ƒ
˙eBa˙‰ ‰˙È‰ ˙eBa˙‰‰L∆«ƒ¿¿»¿»ƒ¿¿

ÌÈizÓ‡ ÌÈÈÚe ˙ÈzÓ‡ כך ¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒƒƒ
תהיה  שההתבוננות לאפשרות שהסיבה

שלא  משום איננה השפעה חסרת

שווא. דמיון  או  כראוי  «aq‰Â¿«ƒ‰הייתה
˜ BLiL ÈtÓ ‡È‰ CÎÏ¿»ƒƒ¿≈∆∆¿«

‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚ,שבמוח ÏÏ‡בשכל  ƒ¿««¿ƒ»¿…
‰ÎLÓ‰‰ פנימיות עם וההתקשרות ««¿»»

שיבואו  כזו  במידה ∆‡Ïהדברים
Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,l‰94zÚ„ÈÂ «≈¿«∆∆¡«¿»«¿»

,EÏ Ï‡ ˙BL‰Â ÌBi‰««¬≈»∆¿»∆
Ìei˜ ‰È‰iL È„kL ,eÈÈ‰«¿∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ

‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚÏ לידיעה ותהיה ¿ƒ¿««¿ƒ»
רגעית ולא מתמשכת ∆…¿ÔÙ‡aהשפעה

ÔBˆ‰Â ‰ek‰ ÈelÓ ÏÚÙzL∆ƒ¿«ƒ««»»¿»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ»ƒ¿

‰L‰‰ הידיעה ‰l,של  Ï‡ «¬»»∆«≈
˙BcÓa ‰ÚÈ„i‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ
l‰ ˙eÏÚt˙‰ ˙BÈ‰Ï ,laL∆«≈ƒ¿ƒ¿«¬«≈

ונרגשת  ניכרת ‚'בצורה ÏÎa¿»
zÚ„ÈÂc ÔÈÚ‰L ,eÈ‰Â .ÔÈew‰««ƒ¿«¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»

B˙lÚt ÏÚBt ÌBi‰ בפועל במעשה ביטוי  ומקבל  ארוך  לטווח ומשפיע «≈¿À»
,‰„BÚ‰ ˙ÈÏÎz ˙ÏÚÙpL „ÚÂ ,EÏ Ï‡ ˙BL‰Â È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈»∆¿»∆¿«∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¬»

e˙k‰ ÌeiÒk) „BÚ ÔÈ‡c ÔÈÚ‰ e‰fL' וגו שהאדם )"וידעת" היינו  ∆∆»ƒ¿»¿≈¿ƒ«»
המציאות  היא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  שהמציאות והרגשה הכרה לידי  בא

"אין  ממנו  וחוץ היחידה האמיתית

עצמאית. אמיתית מציאות עוד "

ÈÁ‡lL Ô"ÈM‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««ƒ∆¿«¬≈
,Û"Ï‡‰," אשל" Èkבמילה »»∆ƒ

‰ek‰ ˙ÈÏÎz העליונה‡È‰ «¿ƒ««»»ƒ
‡e‰L) Û"Ï‡‰LÔÈÚ ∆»»∆∆ƒ¿«

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„BÚ‰»¬»∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â הרצון CLÓÈבחינת ( »««À¿«

˙eÏÏk ,ÔÈew‰ '‚a ,Ô"ÈLa¿ƒ¿««ƒ¿»
Ì‰a ÏÚÙÈÂ ,˙Bcn‰ ÔÈÚ בכל ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«»∆

ÈÁa˙המידות eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿ƒ«
eÈ‰È ‡l‡ ,ÔÈ„t˙Ó ÔÈÙÚ¬»ƒƒ¿»¿ƒ∆»ƒ¿
,'‰ ˙„BÚa „ÁÈa ÌlkÀ»¿«««¬«
,eÈ‰Â .Ï"p‰ ÈÙq‰ Ó‡Ók¿«¬««ƒ¿ƒ««¿«¿
˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ÏÚÙÏ È„kL∆¿≈ƒ¿…ƒ¿«»«¿

ÔÈÙÚa הם עצמם שמצד  «¬»ƒ
ÔÈ„t˙Ó הטבעית תכונתם ומצד  ƒ¿»¿ƒ

(אהבה, והתפארת והגבורה החסד 

שונים  'קוים' אכן  הם ורחמים) יראה

אותם  ולחוש בהם לפעול  ניתן  לא

bcÓ‡ביחיד , CÈLÓ‰Ï CÈ»̂ƒ¿«¿ƒƒ«¿»
מהם  etÓ„גבוהה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈

זה  ושונים מוגדרים ל 'קוים' והתחלקות

‰ÎLÓ˙מזה, ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿»«
‰„BÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Û"Ï‡‰»»∆∆ƒ¿«»¬»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL בתוך ∆¿«¿»ƒ««»««
NÚ‰המידות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆

,ÔÈew‰ '‚a ˙ecÁ‡˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¿««ƒ
‰È˙Òa ‰È‰z ‡Ï ‰‰‡‰L∆»«¬»…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
‰È‰z ‡Ï ‰‡i‰Â ,‰‡iÏ«ƒ¿»¿«ƒ¿»…ƒ¿∆

,‰‰‡Ï ‰È˙Òa שמצד למרות ƒ¿ƒ»»«¬»
עד  סותרות ואף שונות מידות הן  עצמן 

שהובאו  ז "ל  חכמינו  שכדברי  כך  כדי 

ויראה  יראה במקום אהבה אין  לעיל 

 ֿ הקדוש במידת אלא אהבה במקום

ֿ הוא  Ô‰ÈzMLברוך  ÔÂÈk גם ≈»∆¿≈∆
היראה  וגם ÈÏÎ˙Ï˙האהבה Ô‰≈¿«¿ƒ

ÔÈÚולמטרה ‡e‰L ,˙Á‡««∆ƒ¿«
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כג  

ימ ׁשp‰Â‰ח ) זה  ׁשּכל  היא  ה ּכּונה  ּתכלית  ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַַָָָֻ

למ "ד  א ֹות  ענין וזה ּו ּבפעל , ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹּבמע ׂשה 

ה ּוא  למ "ד  א ֹות  ׁשל  ענינּה ּדה ּנה , א ׁשל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבתבת 

ה ּוא  ּדאל "ף  אל "ף , א ֹות  ׁשל  ענינּה ּכמ ֹו ְְְְִִֶֶֶָָָָָלכא ֹורה 

ענין  על  מ ֹורה  למ "ד  וגם  ול ּמּוד , אל ּפנא  ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻמ ּלׁשֹון

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  ה ּוא , הענין  א 95ה ּלּמּוד . ְְְִִֵַַַַָָָָֹ

אפן  ה ּוא  הא ' ל ּמּוד . א ֹופ ּני ׁשני ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבאר ּכה 

ענין  ׁשּזה ּו עליֹונֹות , ה ּיֹותר  ל ּדרג ֹות  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָה ּלּמּוד 

ּבינה ,  אא ּלפ חכמה   אא ּלפ מ ּלׁשֹון ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָהאל "ף ,

זה  ול ּמּוד  עצמם , ּובינה  לחכמה  ה ּלּמּוד  ְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשה ּוא 

ּב נקרא  ׁשּלכן ה ּׂשכל , מ ּמק ֹור  ּפלא ,נמ ׁש ׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עד  ה ּלּמּוד  אפן ה ּוא  וה ּב' אל "ף . ְִִֶֶַַַָֹא ֹות ּיֹות 

וכל  נאמר  ֿ זה  ׁשעל  ּתח ּתֹונֹות , ה ּיֹותר  ְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָל ּדרג ֹות 

הוי' ל ּמּודי ה ׂשּכל ּתי 96ּבני מל ּמדי מ ּכל  ,97, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

אדם  מ ּכל  ּדה ּלֹומד  ה ּלּמּוד  אפן ועד 98ׁשּזה ּו , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשּכת ּוב 99ׁשּדר ׁשּו ּדברי 100מה  ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּמֹורה  מר ּדע  היינּו ש ּדר ּבן ּכּדרב ֹונֹות , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָחכמים 

ה ּבקר  מלמד  ונקרא  ּבּפרה , וענינֹו101ּדעה  . ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

על  מ ֹורה  למ "ד  ׁשהא ֹות  האדם , ֲֶֶַַַָָָָָָּבעב ֹודת 

ֿ ידי  על  ה ּבהמית , ל ּנפ ׁש וה ּלּמּוד  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָההמ ׁשכה 

ה ּמר ּכבה  ח ּיֹות  ּבד ' ּבעב ֹודת 102ׁשר ׁשּה ּדה ּנה , . ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

והרצ ֹוא , הרצ ֹון מ ּצד  לעב ֹודה  עד  ְְְֲִִַַַַָָָָָההת ּבֹוננּות ,

האלקית  נפ ׁש על  לפעל  ׁשּיכ ֹולה  ההת ּבֹוננּות  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהרי

נפ ׁש על  לפעל  ׁשּיכ ֹולה  הת ּבֹוננּות  א ֹות ּה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאינּה

ׁשההת ּבֹוננּות  , להפ ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַה ּבהמית ,

על  ּפֹועלת  אינּה ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש על  ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּפֹועלת 

והג ּבלה . מ ּמדידה  ה ּיציאה  ענין האלקית  ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹה ּנפ ׁש
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תתכד).95) ע ' – תשנ"ח  (בהוצאת ואילך תתכה ס "ע  חוקת אוה"ת יג.96)ראה נד, צט .97)ישעי ' קיט , אבות 98)תהלים

ב .99)רפ "ד. ג, חגיגה וראה ה"א. פ "י  סנהדרין יא.100)ירושלמי  יב , עה"פ .101)קהלת רד"ק  (וראה לא ג, שופטים ספר

שם. ירושלמי  גם וראה כא). יג, שמואלֿא ב .102)מצו"צ  ב , ויקרא לקו"ת ראה

    
'‰ ˙„BÚ את שמבטא רגש בתור  ביראה או  באהבה מדובר  כאשר  ורק ¬«ֶֶ

כיוון  אבל  סותרים, והרגשות המידות שתי  האדם, של  האישיים הרצונות

לו  יש שלו , האישיות הנטיות את מבטל  והאדם ה' את לעבוד  היא שהמטרה

אחת. ובעונה בעת הקוין  בשני  ולפעול  להרגיש היכולת

‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ
‰Ê ÏkL הרצון והמשכת התגלות גם ∆»∆

התעוררות  וגם ודעת מטעם שלמעלה

יחד  גם הקווין  שלושת בכל  המידות

CLÓÈ ב NÚÓa‰יטוי ויקבל  À¿«¿«¬∆
„"ÓÏ ˙B‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ ,ÏÚÙa¿…«¿∆ƒ¿«»∆

השלישית ‡ÏL.האות ˙˙aL∆¿≈«≈∆
„"ÓÏ ˙B‡ ÏL dÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»»∆»∆
ÏL dÈÚ BÓk ‰B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»¿ƒ¿»»∆
‡e‰ Û"Ï‡c ,Û"Ï‡ ˙B‡»∆¿»∆

,„enÏÂ ‡tÏ‡ ÔBLlÓ כפי ƒ¿À¿¿»¿ƒ
חכמה  "אאלפך  מהכתוב שמובן 

לעיל  שהובא בינה" שם Ì‚Âאאלפך  ¿«
ÔÈÚהאות  ÏÚ ‰BÓ „"ÓÏ»∆∆«ƒ¿«

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ .„enl‰«ƒ«»ƒ¿»
בין  הבדל  יש דבר  של  שלאמיתו 

אל "ף  האות של  הפנימית המשמעות

למ"ד , האות של  «…¿»‡nkלזו 
Á‡ ÌB˜Óa95LiL ‰k‡a ¿»«≈«¬À»∆≈

‡e‰ '‡‰ .„enÏ ÈpÙB‡ ÈL¿≈«≈ƒ»
˙Bi‰ ˙B‚cÏ „enl‰ ÔÙ‡…∆«ƒ«¿»«≈
,Û"Ï‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,˙BBÈÏÚ∆¿∆∆ƒ¿«»»∆
‰ÓÎÁ EÙl‡‡ ÔBLlÓƒ¿¬«∆¿»¿»
„enl‰ ‡e‰L ,‰Èa EÙl‡‡¬«∆¿ƒ»∆«ƒ
„enÏÂ ,ÌÓˆÚ ‰Èe ‰ÓÎÁÏ¿»¿»ƒ»«¿»¿ƒ
,ÏÎO‰ B˜nÓ CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»ƒ¿«≈∆
למעלה  הוא הרי  השכל  מקור  שבהיותו 

שלמעלה  עניינים בו  ויש מהשכל 

ודעת  ÌLaמטעם ‡˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿≈
'a‰Â .Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ ,‡Ït∆∆ƒ»∆¿«
˙B‚cÏ „Ú „enl‰ ÔÙ‡ ‡e‰…∆«ƒ««¿»
‰ÊŒÏÚL ,˙BBzÁz ˙Bi‰«≈«¿∆«∆
È„enÏ CÈa ÏÎÂ Ó‡∆¡«¿»»«ƒƒ≈

'ÈÂ‰96, הגבוהות הדרגות בעלי  רק ולא בניך " È„nÏÓ"כל  ÏkÓ ¬»»ƒ»¿«¿«
ÈzÏkN‰97"ÏÎ ומוסיף נעלה שלהם שהלימוד  המלמדים רק ולא מלמדי " ƒ¿«¿ƒ

ובינה, בחכמה ‡„Ìעומק ÏkÓ „ÓBl‰c „enl‰ ÔÙ‡ e‰fL98 כך ∆∆…∆«ƒ¿«≈ƒ»»»
שלו ,ÏÎש" המלמד  להיות הופך  Ï"Êאדם" eÈ˙Ba eLcL „ÚÂ99 ¿«∆»¿«≈«

e˙kM ‰Ó100ÚcÓ eÈÈ‰ Ôac˘ ,˙BBck ÌÈÓÎÁ Èc «∆»ƒ¿≈¬»ƒ«»¿∆«¿»«¿«¿≈«

‰Úc ‰BnL את ש'מלמדים' כלומר  דעה, מורה תיבות ראשי  ("מרדע" ∆∆≈»
דעת) ‰˜aהפרה „ÓÏÓ ‡˜Â ,‰ta101 אופן גם שישנו  ומכאן  «»»¿ƒ¿»«¿««»»

הבקר . את אפילו  'מלמדים' ידו  שעל  כך  כל  נחות הלימוד BÈÚÂלימוד  של  ¿ƒ¿»
הבהמה  את 'דעת' ÓÏ"„שמלמד  ˙B‡‰L ,‡Â‰ Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»∆»»∆

„enl‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰BÓ»«««¿»»¿«ƒ
ואלוקות  קדושה ענייני  ∆∆»LÙpÏשל 

'„a dLL È„ÈŒÏÚ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿≈»¿»¿
‰kn‰ ˙BiÁ102 כמבואר ««∆¿»»

בגדולת  ההתבוננות שתכלית בחסידות

נפש  ידי  על  לה' האהבה והתעוררות ה'

על  גם להשפיע כדי  היא הבהמית

באמצעות  וזאת הבהמית הנפש

הבהמית  הנפש של  השורש התערות

העליונה  המרכבה של  ב'בהמות'

ויקרא: פרשת תורה בלקוטי  (ולדוגמא,

אדם... מבחינת שרשה האלוקית "נפש

כמראה  דמות הכסא דמות ועל  וכתיב

נלקחה  היא הבהמית ונפש אדם...

ושורשה  האופנים [פסולת] משמרי 

העליונה]. [שבמרכבה שור  פני  מבחינת

הוא  הזה לעולם הנשמה ירידת ותכלית

על  והיינו  הבהמית... נפש לברר  כדי 

בה  המתלבשת האלוקית נפש ידי 

שמע, בקריאת אחד  בה' ומתבוננת

ואהבת  זה ידי  ועל  כו ' ישראל  שמע

קודם  אך  כו '. יצריך  בשני  לבבך  בכל 

לפניה  שתיים חכמים תקנו  שמע קריאת

אפשר  אי  כי  שמע. הקריאת לקיום

הנפש  רוח את ולכבוש להכניע

האלוקית  הנפש ממשלת תחת הבהמית

הנפש  של  שורשה ידי  על  אם כי 

מחיות  הוא חוצבה שמקור  הבהמית

שבמרכבה...) ≈p‰c¿ƒ‰,הקודש
˙eBa˙‰‰ ˙„BÚa שהיא «¬««ƒ¿¿

שכלית, vÓ„עבודה ‰„BÚÏ „Ú««¬»ƒ«
,‡Bˆ‰Â ÔBˆ‰ מהשכל שלמעלה »»¿»»

באריכות) לעיל  ≈¬‰È(כמבואר 
˙È˜Ï‡‰ LÙ ÏÚ ÏÚÙÏ ‰ÏBÎiL ˙eBa˙‰‰ אותה ולעורר  «ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…«∆∆»¡…ƒ

ÚÙÏ ‰ÏBÎiL ˙eBa˙‰ d˙B‡ dÈ‡,˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏÚ Ï ≈»»ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…«∆∆««¬ƒ
LÙp‰ ÏÚ ˙ÏÚBtL ˙eBa˙‰‰L ,CÙ‰Ï ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈∆∆«ƒ¿¿∆∆∆««∆∆
‰‡Èˆi‰ ÔÈÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ˙ÏÚBt dÈ‡ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ≈»∆∆««∆∆»¡…ƒƒ¿««¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ התבונן האדם כי  תתעורר  הבהמית שהנפש וייתכן  ƒ¿ƒ»¿«¿»»
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כד   

ּדׁשמע  ההת ּבֹוננּות  א ֹופ ּני ב ' הם  ְְְְִִִֵֵַַַָּובכלל ּות 

אחד  הוי' אלקינּו הוי' ׁשם 103יׂשראל  ּובר ּו , ְֱֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

ועד  לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכלל ּות 104ּכב ֹוד  ׁשּזה ּו , ְְְְֶֶֶַָָָ

ּתּתאה  ויח ּודא  ע ּלאה  יח ּודא  ׁשּבין .105הח ּלּוק  ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ה ּכת ּובים , מ ּפר ּוׁש מ ּובן ׁשּביניהם  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָוהח ּלּוק 

אחד , ּדה ּוי' ההת ּבֹוננּות  ענין ה ּוא  יׂשראל  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדׁשמע 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  אין ועצמ ּות  ׁשּמה ּות  ׁשּמת ּבֹונן ְְְְִֵֵֶֶַַַהיינּו,

הע ֹולמ ֹות  עניני מ ּכל  עניני למעלה  ּומ ּכל  ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

ּכיון  ׁשניתי, ּדלא  ּבאפן וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹהה ׁשּתל ׁשל ּות ,

מהארה  א ּלא  אינֹו הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל 

ׁשז' היינּו, אחד , ׁשהוי' מ ּובן ּומ ּזה  ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָּבעלמא ,

ּבטלים  הע ֹולם  ר ּוח ֹות  וד ' והארץ  ְְְְִִִֵֶָָָָָהרקיעים 

ע ֹולם  ׁשל  לא ּלּופ ֹו ענין 106ּבמציא ּות  ׁשּזה ּו , ְְְִִִֶֶֶַַָ

אינּה זֹו הת ּבֹוננּות  אמנם , ּפלא . א ֹות ּיֹות  ְְְִִֵֶֶֶָָָָָהאל "ף ,

ה ּבהמית  ל ּנפ ׁש אין 107ׁשּיכת  עצמ ּה ׁשּמּצד  ּכיון , ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

מ ּסדר  ׁשּלמעלה  לענינים  ׁשּיכ ּות  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָל ּה

הה ׁשּתל ׁשל ּות . ּבסדר  ׁשּנבראת  לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ׁשם  ּדבר ּו ההת ּבֹוננּות  ּגם  להיֹות  צריכה  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָולכן

ועד  לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד 108ּכב ֹוד  ּדׁשם  , ְְְְֵֶַָָָ

וטפל  (הארה  האלקית  ההארה  על  קאי ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּומלכ ּות 

היא  ּובזה  לע ֹולמ ֹות , מק ֹור  ׁשּנע ׂשית  ְֲִִֵֶֶַַָָָָּבלבד )

עצמ ֹו את  ע ֹוׂשה  ּדבר  ׁשאין והרי 109ההת ּבֹוננּות  , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ד.103) ו, ועוד.104)ואתחנן א. נו, פ "ז.105)פסחים שעהיוה"א תניא א. יח , זח "א בב "י106)ראה הובא סמ "ק  ראה

ב . יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע  לקו"ת ו'. סעיף  שם או"ח  ודאדה"ז שו"ע  סא. סימן ב .107)או"ח  ל, וישב  תו"א ראה

ואילך. סע "א ג, ויקרא ב .108)לקו"ת שם, לקו"ת החקירה 109)ראה ספר וראה פ "ו. שם רפ "ה. א שער הלבבות חובת ראה

א. קה, ב . ז, להצ "צ 

    
שתגרום  במידה מכך  הושפעה לא האלוקית הנפש ואילו  לה המתאים באופן 

שלה. מההגבלות לצאת לה

האלוקית  הנפש על  השפעה לה שיש ההתבוננות בין  ההבדל  את ומבאר  והולך 

הבהמית: הנפש על  השפעה לה שיש כלל eÏÏÎe˙לזו  'בדרך  Ì‰ ƒ¿»≈
ÚÓLc ˙eBa˙‰‰ ÈpÙB‡«≈«ƒ¿¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡103„Bk ÌL Cee , ∆»»≈¿
„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ104e‰fL , «¿¿»»∆∆∆

‡„eÁÈ ÔÈaL ˜elÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ∆≈ƒ»
‰‡zz ‡„eÁÈÂ ‰‡lÚ105. ƒ»»¿ƒ»«»»

מלמעלה, שהיא כפי  ה' אחדות כלומר ,

ה' ואחדות ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש מצד 

הנבראים. מצד  מלמטה, שהיא כפי 

החסידות  בתורת בהרחבה נידון  הנושא

שהמשמעות  היא הדברים ונקודת

כי  היא אחדות של  והפנימית העמוקה

חס  אלוקים עוד  שאין  בלבד  זו  לא

אלא  אחד ", ה' אלוקינו  ו "ה' ושלום

מלבד  אחרת מציאות שום שאין 

יש, הזו  ובאמונה ובהכרה האלוקות.

"יחודא  דרגות. שתי  כללי , באופן 

של  מצידו  הם שהדברים כפי  עילאה",

כל  שאכן  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ואפס  כאין  הם העולמות וכל  הנבראים

כלא  קמיה "כולא הזוהר  ובלשון 

כלא  נחשב הכול  לגביו , (לפניו , חשיב"

ה' אחדות היא תתאה" ו "יחודא וכאין )

הנבראים  בעיני  נתפסת שהיא כפי 

'יש' עצמם את הרואים שלמטה

ומכירים  מאמינים זאת ועם ומציאות

כי  אמיתית מציאות להם שאין  בכך 

כל  אלא עצמאית מציאות אינם

בכל  אותם ומהווה אותם שברא האלוקי  בכוח תלויים קיומם וכל  מציאותם

ומבאר : שהולך  וזהו  מחדש. Ì‰ÈÈaLרגע ˜elÁ‰Â"עילאה "יחודא בין  ¿«ƒ∆≈≈∆
תתאה"ל "יח  ‰e‡ודא Ï‡NÈ ÚÓLc ,ÌÈe˙k‰ LetÓ ÔeÓ»ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ בכך האדם ÔBa˙nLשל  ,eÈÈ‰ ,„Á‡ 'Èe‰c ƒ¿««ƒ¿¿¿«»»∆»«¿∆ƒ¿≈
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ ˙e‰nL ובעצמו בכבודו  ֿ הוא ֿ ברוך  ‰e‡הקדוש ∆«¿«¿≈

˙eÏLÏzL‰‰ ÈÈÚ ÏkÓe ˙BÓÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ של ¿«¿»ƒ»ƒ¿¿≈»»ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿
והדרגה, בסדר  למטה מלמעלה העליונים האורות Ïc‡ירידת ÔÙ‡a ‡e‰Â¿¿…∆¿…

,È˙ÈL כפי) שינוי  כל  בו  פועלים לא ה'השתלשלות' וכל  העולמות שכל  כך  »ƒƒ
משנברא  הוא אתה העולם נברא שלא עד  הוא "אתה בתפילה, שאומרים

שינוי ) כל  ללא ‡l‡העולם", BÈ‡ ˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ÏkL ÔÂÈk≈»∆»≈∆«ƒ¿«¿¿≈∆»
‡ÓÏÚa ‰‡‰Ó ללא נשאר  עצמו  הוא אבל  יתברך  מה' מועט וזיו  אור  ≈∆»»¿»¿»

ı‡‰Âשינוי , ÌÈÚÈ˜‰ 'ÊL ,eÈÈ‰ ,„Á‡ 'ÈÂ‰L ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆¬»»∆»«¿∆»¿ƒƒ¿»»∆
ÌÏBÚ ÏL BÙel‡Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ÌÏBÚ‰ ˙BÁe '„Â106 ¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ¿«∆»

הארה  בהיותם כי  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש

חס  לפגום בכוחם אין  בלבד  מועטת

נחשבים  אינם כי  באחדותו  ושלום

ערך  בעלת ÔÈÚלמציאות e‰fL∆∆ƒ¿«
‡Ït ˙Bi˙B‡ ,Û"Ï‡‰ להורות »»∆ƒ∆∆

הוא  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כך  על 

מהעולם. ונישא, רם «¿«‡ÌÓ,נפלא,
BÊ ˙eBa˙‰" ישראל "שמע של  ƒ¿¿

כל  גבוהה ברמה ה' באחדות בהכרה

עילאה" "יחודא בחינת שהיא כך 

LÙpÏ ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰107 מסוגלת לא והיא ««¬ƒ

ממנה  מושפעת ולהיות אותה להבין 

ידי  שעל  תורה' מ'לקוטי  לעיל  (כמובא

האלוקית  הנפש של  ההתבוננות

ולכבוש  להכניע אפשר  "אי  כשלעצמה

הבהמית"), הנפש רוח «≈ÔÂÈkאת
˙eÎiL dÏ ÔÈ‡ dÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»≈»«»
„qÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
˙‡pL ÈÙÏ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿≈

˙eÏLÏzL‰‰ „Òa לא והיא ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
מהתבוננות  ולהתפעל  לקלוט מסוגלת

נעלה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שבעצם בכך 

ומכל  והנבראים העולמות מכל  ונשגב

ההשתלשלות. לפעול ÔÎÏÂסדר  כדי  ¿»≈
הבהמית  הנפש על  «ÎÈ¿ƒ‰ˆגם

Cec ˙eBa˙‰‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««ƒ¿¿¿»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ÌL≈¿«¿¿»

„ÚÂ108˙eÎÏÓe „Bk ÌLc שייכים , שלא מושגים הם שלושתם »∆¿≈»«¿
שמו , להבדיל , שבאדם, כשם (יחסית) חיצוניים דברים הם אלא ולמהות לעצם

מלכותו " כבוד  "שם ולכן  מהותו  עצם אינם שלו  והממשלה והמלכות כבודו 

ÏÚ È‡˜ אל Ïa„מתייחס ÏÙËÂ ‰‡‰) ˙È˜Ï‡‰ ‰‡‰‰ ולא »≈««∆»»»¡…ƒ∆»»¿»≈ƒ¿«
והמהות) BÓÏBÚÏ˙,העצם B˜Ó ˙ÈNÚpL היא הבריאה שכל  כאמור  ∆«¬≈»»»

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  הגדול  מאורו  בלבד  מועטת הארה באמצעות

˙eBa˙‰‰ ‡È‰ ‰Êe באחדות להכיר  הבהמית הנפש את גם המחייבת »∆ƒ«ƒ¿¿
אצלה  גם המתיישבים בנימוקים BÓˆÚה' ˙‡ ‰NBÚ c ÔÈ‡L109 ∆≈»»∆∆«¿

אותו , ועשה שברא עליון  כוח שיש c‰Lובהכרח ÔeÓ È‰Â«¬≈»∆«»»
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כה  

ׁשּלא  ּבדר ּגא  למ ּטה  ה ּוא  ׁשּנע ׂשה  ׁשה ּדבר  ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹמ ּובן

ׁשענין  ועד  א ֹות ֹו, ה ּמה ּוה  ה ּדבר  לג ּבי  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבער

ּבחיק  ּכלל  נמצא  לא  מאין ה ּיׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹהתה ּוּות 

ּבהיֹות ֹו ׁשּגם  ּפֹועלת  זֹו והת ּבֹוננּות  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָה ּנבראים ,

ּגם  ׁשּזה ּו ּומ ּובן, ה ּיׁש. ּבּטּול  אצל ֹו יהיה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבע ֹולם 

ּבּטּול  ׁשּפֹועל  ּבאפן לא  אבל  ל ּמּוד , ׁשל  ְְֲִִִֵֶֶֶָָֹֹענין

ּדאנכי  להאל "ף  ע ֹולם , ׁשל  לא ּלּופ ֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָֹּבמציא ּות 

ל ּמּוד  רק  א ּלא  ּדברא ׁשית , מה ּבי"ת  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

ּבהמה  ּבזרע  ה ּדעת  המ ׁשכת  ׁשּגם 110ׁשּפֹועל  , ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ֿ ידי  על  ה ּיׁש לב ּטּול  יב ֹוא ּו וה ּגּוף  ה ּבהמית  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָנפ ׁש

ׁשה ּנפ ׁש ּכדי אמנם , אליהם . ה ּׁשּיכת  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָההת ּבֹוננּות 

א ׁשר  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש על  לפעל  ּתּוכל  ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֹהאלקית 

עצמ ּה ּומ ּצד  ּבהמית , היֹות ּה על  ה ּבט  ְְֱֲִִִִֵַַַַַָָמ ּבלי

מ ּכל ֿ ּובהמיים , ּגׁשמ ּיים  לענינים  רק  היא  ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשּיכת 

ּכ ּכדי עד  ההת ּבֹוננּות  עליה  ּתפעל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָמק ֹום 

וההג ּבלה  מה ּמדידה  לצאת  ּברצ ֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּתתע ֹורר 

ההת ּבֹוננּות  ּתח ּלה  להיֹות  צריכה  ׁשּפֹועלת ׁשּלּה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּדפס ּוק  ההת ּבֹוננּות  ׁשּזֹוהי האלקית , ה ּנפ ׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹעל 

ענין  ׁשה ּוא  אחד , הוי' ׁשמע , ּדקריאת  ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָרא ׁשֹון

ּדאנכי, האל "ף  ע ֹולם , ׁשל  א ּלּופ ֹו ְְִֶֶַַַָָָָָֹהמ ׁשכת 

ּולאחריֿ ו), סעיף  (ּכּנ"ל  אלקי ּבהוי' ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנמ ׁש

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּדבר ּו ּבענין נמ ׁש ְְְְְְִִֵֶַָָָָָזה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּבהמית , נפ ׁש על  ּגם  לפעל  69ועד , ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

יצרי ּבׁשני , לבב א ֹות 111ּבכל  ענין ׁשּזה ּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ֶָלמ "ד .

e‰ÊÂ, ׁשבע ּבבאר  א ׁשל  וּיּטע  ׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּובק ּבלה  ּבחסיד ּות  מבאר  ׁשּבאר 112ּדה ּנה , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשמע , קריאת  ׁשל  ּברכ ֹות  ׁשבע  על  קאי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָׁשבע 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשּתים 113ּכמאמר   מבר ּבּׁשחר  ְְְֲִֵֵַַַַַַַַָ

ׁשּתים   מבר ּובערב  לאחריה , ואחת  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפניה 

ּביר ּוׁשלמי  ואיתא  לאחריה , ּוׁשּתים  114לפניה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
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כו   

ּׁשּכת ּוב  מה  ּכנגד  ה ּלל ּתי.115ׁשּזה ּו ּבּיֹום  ׁשבע  ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

היינּו, ׁשבע , ּבבאר  א ׁשל  וּיּטע  נאמר  ֿ זה  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָועל 

(ּבאר  ׁשמע  קריאת  ּדברכ ֹות  העב ֹודה  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשּבאמצע 

העב ֹודה  על  ּדקאי ּדא ׁשל , הענין יׁשנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשבע )

ּובר ּו אחד  הוי' ג ֹו' יׂשראל  ׁשמע  ֿ ׁשמע , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּדקריאת 

ּבאפן  ׁשהיא  ועד , לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ְְְְִֵֶֶֶַָָֹׁשם 

ל '. ש ' א ' הא ֹות ּיֹות  ג ' ׁשל  ענינם  ּבּה ְְִִִֶֶָָָָׁשּכל ּולים 

ׁשל  לא ּלּופ ֹו ּבב ּטּול  ההת ּבֹוננּות  על  מ ֹורה  ְְְְִִֶַַַָָהא '

מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּדר ּגא  ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע ֹולם ,

ּפלא ) א ֹות ּיֹות  (אל "ף  האדם  ּבעב ֹודת  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָלגמרי

חכמה   אא ּלפ) ׁשּבֹו ּובינה  ּבחכמה  ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָוח ֹודרת 

ּבג ' ההמ ׁשכה  על  מ ֹורה  הש ' ּבינה ).  ְְְֲִֶַַַַַָָָָאא ּלפ

ע  מ ֹורה  והל ' ה ּמּדֹות , ּכלל ּות  ׁשהם  ל ה ּקּוין ְְִִֵֶַַַַַָָ

עד  ֿ יס ֹוד ֿמלכ ּות  ֿ ה ֹוד  נצח  ּבבחינת  ְְְְִִֵַַַַַַָָההמ ׁשכה 

ּבפעל  ה ּנפ ׁש116למע ׂשה  על  ה ּפע ּלה  ׁשּזֹוהי , ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֻ

ׁשּבֹו ענין ה ּוא  הע ׂשּיה  ּכח  ׁשהרי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹה ּבהמית ,

נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּובהמה . אדם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ ׁשּתּוים 

לפני  ר ּוח  נחת  העליֹון, הענג  העליֹונה , ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּכּונה 

ׁשּלמ ּטה  הענינים  ֿ ידי על  רצ ֹוני, ונע ׂשה  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר ּתי

ְַָּדוקא .

ארזים p‰Â‰ט ) יעקב  נטל  ּדאברהם  מהא ׁשל  ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ל ּמד ּבר , נטל ּום  יׂשראל  ּובני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָלמצרים ,

ּבת ֹו ה ּתיכ ֹון ה ּבריח  ּכ ֿ אחר  נע ׂשה  ְְֲִִִֶַַַַַַָָּומ ּזה 

ּבזה  והענין ּכנח ׁש. נכ ּפף  ׁשהיה  ׁשּגם 117ה ּקר ׁשים  , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

הא ׁשל , ּבנטיעת  אברהם  ׁשל  עב ֹודת ֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלאחרי

עדין  זה  אין ּובלמ "ד , ּבׁשי"ן ההמ ׁשכה  ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשה ּוא 

ׁשּיהיה  היא  ה ּכּונה  ּתכלית  ׁשהרי ה ּכּונה , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתכלית 

ׁשּלא  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  וכל , מ ּכל  זה ' ה 'ּלע ּומת  ְְִִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּבּטּול 

נע ׂשה  זה  (ׁשענין ה ּצמצ ּומים  מר ּבּוי לינק  ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹיּוכל 

יּוכל  ׁשּלא  א ּלא  ולמ "ד ), ּבׁשי"ן ההמ ׁשכה  ֿ ידי  ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל 

והג ּבלה , מ ּמדידה  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  אפ ּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹלינק 

להיֹות  צריכה  זה  ּוב ׁשביל  הרצ ֹון, ח ּצֹונּיּות  ְְְְִִִִִִִֶַָָָּבחינת 
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קסד.115) קיט , תרע "ח .116)תהלים אשל ויטע  ד"ה א'תקל. ע ' א'תקכד. ע ' ריש תרומה ב . תשסא, שם וירא אוה"ת ראה

ועוד. .(94 ע ' תרצ "ט  סו. ע ' תרע "ח  (סה"מ  ואילך.117)תרצ "ט  א'תקכד ע ' תרומה אוה"ת גם ראה

    
e‰fL לשבע העולה ביחד  ובערב בבוקר  שמע קריאת ברכות של  המספר  ∆∆

e˙kM ‰Ó „‚k115Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ .EÈzÏl‰ ÌBia ÚL ¿∆∆«∆»∆««ƒ«¿ƒ¿«∆∆¡«
ÚˆÓ‡aL ,eÈÈ‰ ,ÚL ‡a ÏL‡ ÚhiÂ בתוך‰„BÚ‰ «ƒ«≈∆ƒ¿≈»««¿∆¿∆¿«»¬»

‰ÔÈÚהרוחנית BLÈ (ÚL ‡a) ÚÓL ˙‡È˜ ˙BÎc¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿≈∆«∆¿»ƒ¿»
ÏÚ È‡˜c ,ÏL‡c אל שמתייחס ¿≈∆¿»≈«

‰„BÚ‰ התבוננות לעיל , האמורה »¬»
שהיא  ה' באחדות והרגשה והכרה

בשני ÚÓLŒ˙‡È˜c,העבודה ƒ¿ƒ«¿«
עילאה" "יחודא – האמורים האופנים

של  העבודה שהיא תתאה" ו "יחודא

„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»∆»
עילאה") ÌL("יחודא Cee»≈

„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
תתאה"), ÔÙ‡a("יחודא ‡È‰L∆ƒ¿…∆

'‚ ÏL ÌÈÚ da ÌÈÏeÏkL∆¿ƒ»ƒ¿»»∆
.'Ï '˘ '‡ ˙Bi˙B‡‰ וחוזר »ƒ

באריכות: לעיל  המבואר  את ומפרט

˙eBa˙‰‰ ÏÚ ‰BÓ '‡‰»»««ƒ¿¿
,ÌÏBÚ ÏL BÙel‡Ï Ïeha¿ƒ¿«∆»
‰ÏÚÓlL ‡bcÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ«¿»∆¿«¿»
˙„BÚa ÈÓ‚Ï ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿≈«¬«
(‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡) Ì„‡‰»»»»∆ƒ∆∆
BaL ‰Èe ‰ÓÎÁa ˙„BÁÂ¿∆∆¿»¿»ƒ»∆
EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ EÙl‡‡)¬«∆¿»¿»¬«∆¿

(‰Èa לעבודת השכל  שעבוד  היינו  ƒ»
העניינים  בו  ניכר  שיהיה באופן  ה'

ודעת. מטעם BÓ‰שלמעלה '˘‰«»
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ההתבוננות של  «««¿»»

והביטול  ה' ‰ÔÈewבגדולת '‚a¿««ƒ
 ֿ ֿ יראה (אהבה ֿ תפארת ֿ גבורה חסד 

‰Bcn˙,רחמים) ˙eÏÏk Ì‰L∆≈¿»«ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰BÓ 'Ï‰Â¿«»«««¿»»
Œ„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«¿

ÏÚÙa ‰NÚÓÏ „Ú ˙eÎÏÓ116, «¿«¿«¬∆¿…«
LÙp‰ ÏÚ ‰lÚt‰ È‰BfL∆ƒ«¿À»««∆∆
‰iNÚ‰ Ák È‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¬≈…«»¬ƒ»
Ì„‡ ÌÈezLÓ BaL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ»»

‰Ó‰e ניכר לא המעשה ובכוח ¿≈»
הבהמה. מן  האדם ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂמותר 

‰Ê וגם המידות גם השכל , גם כאשר  ∆
לקב"ה  בטלים ∆∆¿ÓÏLƒ˙המעשה

‚Ú‰ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰««»»»∆¿»»…∆
ÔBÈÏÚ‰ והוא ודעת מטעם שלמעלה »∆¿

לרצון , ÈŒÏÚ„המקור  ,ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L ÈÙÏ Áe ˙ÁÈ «««¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ«¿≈
‡˜Âc ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰(פלא) אל "ף שבאות נעלים הכי  הענינים כאשר  »ƒ¿»ƒ∆¿«»«¿»

לכוח  ועד  (מידות) לשי "ן  גם כך  ואחר  ובינה לחכמה ונמשכים יורדים

למ"ד . המעשה,

Ì‰‡c ÏL‡‰Ó ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈≈»≈∆¿«¿»»
,ÌÈˆÓÏ ÌÈÊ‡ ˜ÚÈ ÏË»««¬…¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ
,a„nÏ ÌeÏË Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ¿»
ÁÈa‰ CkŒÁ‡ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬»««»«¿ƒ«
‰È‰L ÌÈLw‰ CB˙a ÔBÎÈz‰«ƒ¿«¿»ƒ∆»»

LÁk ÛtÎ שהובאו חז "ל  כדברי  ƒ¿»¿»»
המאמר . Êa‰בתחילת ÔÈÚ‰Â117 ¿»ƒ¿»»∆

הדברים, פנימיות ÈÁ‡Ïלפי  ÌbL∆«¿«¬≈
˙ÚÈËa Ì‰‡ ÏL B˙„BÚ¬»∆«¿»»ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏL‡‰»≈∆∆ƒ¿«««¿»»

האל "ף  ‡ÔÈשל  ,„"ÓÏe Ô"ÈLa¿ƒ¿»∆≈
È‰L ,‰ek‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ„Ú ‰Ê∆¬«ƒ«¿ƒ««»»∆¬≈
‰È‰iL ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ««»»ƒ∆ƒ¿∆

'‰Ê ˙ÓeÚl'‰ Ïeha שכנגד הצד  ƒ«¿«∆
שם  על  זה' 'לעומת נקרא הקדושה צד 

זה  לעומת זה את "כי  הכתוב לשון 

ההתנגדות  את לבטל  ויש אלקים" עשה

BÊלקדושה  ‡lL ,ÏÎÂ ÏkÓƒ…»…∆…
ÈeaÓ ˜ÈÏ ÏÎeÈ ‡lL „Ïaƒ¿«∆…«ƒ…≈ƒ

ÌÈÓeˆÓv‰ בחסידות כמבואר  «ƒ¿ƒ
צד  שאינו  האחר  הצד  אחרא, שהסטרא

מאלוקות  חיות 'יונק' אינו  הקדושה,

מציאותו  כל  שהרי  ישירה בצורה

שהאור  כיוון  אלא לאלוקות מנגדת

רבים  בצמצומים למטה נמשך  האלוקי 

ועולמות  נבראים להוות (כדי  ועצומים

האור  הרי  מאד ), ונחותים מוגבלים

גם  להגיע עלול  והמצומצם המועט

) לקדושה המנגד  Ê‰לצד  ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
ידי  על  אחרא לסטרא ההשפעה מניעת

È„ÈŒÏÚהצמצומים  ‰NÚ«¬∆«¿≈
„"ÓÏÂ Ô"ÈLa ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿»∆
בדרגות  גם לאלוקות ביטול  שמבטיחה

את ‡l‡הנחותות), לבטל  יש ∆»
כך  כדי  עד  לקדושה …∆lL‡ההתנגדות

ÏÎeÈ האחר ‡elÙהצד  ˜ÈÏ «ƒ…¬ƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
˙eiBvÁ ˙ÈÁa ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿ƒ«ƒƒ

,ÔBˆ‰ באריכות לעיל  כמבואר  »»
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כז  

הרצ ֹון  ׁשּפנימ ּיּות  ּובאפן הרצ ֹון, ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהמ ׁשכת 

ּבגּלּוי, ׁשּיהיה  היינּו, הע ּקרי, הענין ולא יהיה  ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

ּבמ ּתןֿ נפעל  זה  וענין וכ ּסּוי. העלם  ׁשל  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבאפן

אלקי ּבהוי' ּדאנכי האל "ף  נמ ׁש ׁשּבֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתֹורה ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו יעקב , ׁשל  ענינֹו ּגם  וזה ּו 118ּבגל ּוי. ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

א ּלא  ּביׂשראל , ׂשם  ות ֹורה  ּביעקב  עד ּות  ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹוּיקם 

מ ׁשה , ֿ ידי על  ּבפעל  ּבא  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהענין

מלגאו  ּומ ׁשה  מ ּלבר  ּדיעקב  ענין .119ׁשּזה ּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ויצחק , אברהם  לג ּבי ּדיעקב  הח ּדּוׁש ּגם  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹוכ ּיד ּוע 

ּבּזהר  ּבחינת 120ּכדאיתא  הם  ויצחק  ׁשאברהם  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יׁשנֹו ּכא ׁשר  כן, ּולאחרי ה ּנּׂשּואין, ׁשּקדם  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאר ּוסין

ויצחק  (אברהם  ּוׂשמאלא  ּדימינא  אזי 121הענין ,( ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

ּכּלה  ׁשּתפ ּלת ֹו122ּובינייה ּו יעקב , ׁשל  ענינֹו ׁשּזה ּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ערבית  ּתפ ּלת  יח ּוד 123היא  ה ּוא  ׁשענינּה , ְְְִִִִִֶַַָָ

נע ׂשית 124העליֹון  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּנּׂשּואין, ענין , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וה ּוא  עצמית , המ ׁשכה  ׁשהיא  ה ּטּפה  ְְְְִִִֶַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

ּומה ּות  עצמ ּות  העליֹון, הענג  וג ּלּוי המ ׁשכת  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹענין

נע ׂשה  יעקב  ֿ ידי ׁשעל  וזה ּו ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹאין

נכ ּפף  ׁשהיה  ה ּתיכ ֹון ה ּבריח  ּדאברהם  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהא ׁשל 

ׁשל  ענינֹו נת ּבּטל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  היינּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכנח ׁש,

הענין  ׁשּפֹועלים  מ ּזה , ויתירה  ה ּקדמ ֹוני, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּנח ׁש

ע ּמֹו יׁשלים  א ֹויביו ּגם  ׁשּתמ ּורת 125ּדאתה ּפכא , , ְְְְְְִִִֶַַַַָָ

ה ּתיכ ֹון  ּבריח  נע ׂשה  ּבריח , ׁשּמבריח 126נח ׁש ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ה ּצדדים  ג ' ּכל  את  ּומח ּבר  ה ּקר ׁשים  ְְְְִִֵֶַַַָָָּבת ֹו

ֿ יד ֹו ׁשעל  ה ּמׁשּכן מיּסד  ׁשעליו היינּו, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבּמׁשּכן,

ּבת ֹוכם  וׁשכנּתי ית ּבר ,127נע ׂשה  ל ֹו ּדירה  , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ּבחסיד ּות  ׁשּבּה128וכ ּמבאר  ה ּוא  ה ּדירה  ׁשענין ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
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ה.118) עח , א).119)תהלים (כט , יג תקון תקו"ז א.120)ראה קכו, שרה חיי  אוה"ת וראה א. קלג, תו"א 121)ח "א ראה

ובכ"מ . תולדות. בשבחין".122)ר"פ  "אזמר שם.123)בפיוט  זח "א לזח "א 124)ראה האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  ראה

ה"ג.125)שם. פ "ח  תרומות ירושלמי  וראה ז. טז, משלי  ואילך.126)ע "פ  ג'מח  ע ' ח "ח  תרומה אוה"ת גם תרומה 127)ראה

ח . בלק 128)כה, אוה"ת ואילך). תרעט  ע ' ח "ב  שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט  ע ' ח "א תקס "ה אדה"ז מאמרי  ראה

    
(כי  כאורה" "כחשיכה של  מצב יתכן  הרצון  מחיצוניות השפעה יש שכאשר 

שבו  מצב יתכן  כלל  מקום תופסים לא התחתונים מעשי  ניכר כאשר  יהיה לא

רשעים" של  "מעשיהם כמה BÈ‰Ï˙מושללים)עד  ‰ÎÈˆ ‰Ê ÏÈLeƒ¿ƒ∆¿ƒ»ƒ¿
‰È‰È ÔBˆ‰ ˙eiÓÈtL ÔÙ‡e ,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒƒ»»¿…∆∆¿ƒƒ»»ƒ¿∆

‰È‰iL ,eÈÈ‰ ,ÈwÚ‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»»ƒ»ƒ«¿∆ƒ¿∆
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a ‡ÏÂ ,Èel‚a¿ƒ¿…¿…∆∆∆¿≈

ÈeqÎÂ חשש ומצד אין  הרצון  פנימיות ¿ƒ
רצוי  הבלתי  בכיוון  השפעה שתהיה

והעונג  הטעם כאשר  שבעבודה, (כשם

לסטייה  חשש אין  כמוס, ואינו  גלוי 

לעיל ). כמבואר  העליונה, מהכוונה

‰Ê ÔÈÚÂ הרצון פנימיות התגלות של  ¿ƒ¿»∆
BaL ,‰BzŒÔzÓa ÏÚÙƒ¿«¿««»∆
'ÈÂ‰a ÈÎ‡c Û"Ï‡‰ CLÓƒ¿«»»∆¿»…ƒ«¬»»
BÈÚ Ìb e‰ÊÂ .ÈeÏ‚a EÈ˜Ï‡¡…∆¿»¿∆«ƒ¿»

,˜ÚÈ ÏL ארזים למצרים שהביא ∆«¬…
אברהם  של  ¿BÓkמהאשל 

e˙kL118˜ÚÈa ˙e„Ú Ì˜iÂ ∆»«»∆≈¿«¬…
,Ï‡NÈa ÌN ‰B˙Â שיש הרי  ¿»»¿ƒ¿»≈

והגילוי  יעקב של  ענינו  בין  מיוחד  קשר 

שם") ("ותורה תורה מתן  של  המיוחד 

‡a ‰BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰L ‡l‡∆»∆»ƒ¿»¿««»»
e‰fL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙa¿…««¿≈…∆∆∆

lÓ ˜ÚÈc ÔÈÚ מבחוץ ƒ¿»¿«¬…ƒ¿«
Â‡‚ÏÓ ‰LÓe119,מבפנים …∆ƒ¿«

יעקב  שגם וחסידות בקבלה כמבואר 

התיכון " "בריח בחינת הם משה וגם

שבו  הספירות של  האמצעי  והקו 

של  עניינו  שהיא הדעת בחינת נמצאת

שהיא  התפארת בחינת וגם רבנו  משה

והדעת  האמת, מידת יעקב, של  מידתו 

חיצוניות  של  ("מלגאו ") הפנימיות היא

המידות. ("מלבר ")

˜ÚÈc LecÁ‰ Ìb Úe„iÎÂ¿«»«««ƒ¿«¬…
‡˙È‡„k ,˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ Èa‚Ï¿«≈«¿»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰fa120Ì‰ ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡L «…«∆«¿»»¿ƒ¿»≈
Ì„wL ÔÈÒe‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ∆…∆

‡Ï‡ÓNe ‡ÈÓÈc ÔÈÚ‰ BLÈ L‡k ,ÔÎ ÈÁ‡Ïe ,ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿«¬≈≈«¬∆∆¿»ƒ¿»ƒƒ»¿»»
ושמאל  הימין שמידתו (‡Ì‰ימין  קו  החסד , מידת ÁˆÈÂ˜היא «¿»»¿ƒ¿»

השמאל  קו  הגבורה, מידת היא 121e‰ÈÈÈeשמידתו  ÈÊ‡ ביניהם ), ¬«≈«¿
‰lk122, האמצעי בקו  שהיא התפארת ˜ÚÈ,מידת ÏL BÈÚ e‰fL «»∆∆ƒ¿»∆«¬…

˙ÈÚ ˙lÙz ‡È‰ B˙lÙzL123„eÁÈ ‡e‰ dÈÚL , ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰124, שתיקן שחרית שבתפילת הייחוד  לעומת מעלה בו  שיש »∆¿

של  היחוד  מעלת בדוגמת יצחק שתיקן  מנחה ותפילת »¿ÔÈÚƒאברהם
,ÔÈ‡eOp‰ אירוסין של  ליחוד  על ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ביחס היחוד דווקא «ƒƒ∆«¿≈∆

פנימי  יחוד  שהוא ≈¬»ÈNÚ˙בנישואין 
‡È‰L ‰th‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ»∆ƒ

˙ÈÓˆÚ ‰ÎLÓ‰,ופנימית‡e‰Â «¿»»«¿ƒ¿
‚Ú‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«¿ƒ»…∆
ŒÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¿«≈

‡e‰ŒCea ÛBÒ, נפעל זה וכל  »
דווקא  אלא העולם בבריאת לא כאמור ,

התגלות  היתה שאז  תורה במתן 

בעולם  הקב"ה של  ומהותו  עצמותו 

נפעל  ואז  אלוקיך " ה' "אנכי  באמירת

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש בין  הפנימי  היחוד 

נישואין . בבחינת ישראל  ובני 

˜ÚÈ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ דווקא, ¿∆∆«¿≈«¬…
למצרים  שהביא «¬»NÚ‰מהארזים

ÁÈa‰ Ì‰‡c ÏL‡‰Ó≈»≈∆¿«¿»»«¿ƒ«
ÔBÎÈz‰ המשכן ÛtÎשל  ‰È‰L «ƒ∆»»ƒ¿»

המשכן  קרשי  ‰eÈÈ,בתוך  ,LÁk¿»»«¿
BÈÚ Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»

רצוי  ‰ÈBÓ„w,הלא LÁp‰ ÏL∆«»»««¿ƒ
,‰fÓ ‰È˙ÈÂ שעניין בלבד  זו  לא ƒ≈»ƒ∆

אלא  מתבטל  ÌÈÏÚBtL∆¬ƒהנחש
,‡Ît‰˙‡c ÔÈÚ‰ רק לא »ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

וכניעת  כפיית שפירושה "אתכפיא"

הפיכתם  אלא רצויים הבלתי  הכוחות

לאור  ÌÈÏLÈמחושך  ÂÈÈB‡ Ìb«¿»«¿ƒ
BnÚ125 עושים האויבים וכאשר  ƒ

הרבה  ניצחון  זה הרי  ומתבטלים שלום

מבטלים  רק בו  מצב מאשר  נעלה יותר 

להתנגד , יוסיפו  שלא אותם ומכניעים

ÁÈaולענייננו  LÁ ˙eÓzL∆¿«»»»ƒ«
רצוי , הלא ÁÈaבמובן  ‰NÚ«¬∆¿ƒ«

ÔBÎÈz‰126CB˙a ÁÈnL «ƒ∆«¿ƒ«¿
'‚ Ïk ˙‡ aÁÓe ÌÈLw‰«¿»ƒ¿«≈∆»

ÂÈÏÚL ,eÈÈ‰ ,ÔkLnaL ÌÈ„„v‰ את שמהפך  התיכון  הבריח על  «¿»ƒ∆«ƒ¿»«¿∆»»
לקדושה  ÈzÎLÂוניצב qÈÓ„הנחש ‰NÚ B„ÈŒÏÚL ÔkLn‰ ¿À»«ƒ¿»∆«»«¬∆¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a127, תהיה הגשמי  הזה שבעולם העליונה הכוונה Èc‰ומתמלאת ¿»ƒ»
˙e„ÈÒÁa ‡nÎÂ ,Ca˙È BÏ128daL ‡e‰ ‰Èc‰ ÔÈÚL ƒ¿»≈¿«¿…»«¬ƒ∆ƒ¿««ƒ»∆»
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כח   

ענין  ׁשה ּוא  , ית ּבר ּומה ּות ֹו עצמ ּות ֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָנמצא 

מ ּטה . למ ּטה  עד  האחד ּות  ְְְַַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

לפ ּורים ,e‰ÊÂי) ּבנֹוגע  ּבּמדר ׁש ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ¿∆ְְְִִֵֶַַַַָָ

חמ ּׁשים  ּגב ֹוּה עץ  ע ׂשה  המן ֲֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכא ׁשר 

קדם  ׁשּכבר  העץ , יהיה  לא  ה ּקּב"ה  אמר  ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹא ּמה ,

ּתחת  וה ּׁשענּו ואמר  ּבמ ׁשה אברהם  וכן העץ , ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבזה  והענין עץ . ה ' וּיֹורה ּו ּדה ּנה 129נאמר  , ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ר ּבֹותינּו130ּכתיב  ודר ׁשּו היה ּודים , וק ּבל ּו ק ּימ ּו ְְְְְְְִִִִֵַַָ

מ ּתן131ֿז"ל  ׁשּבׁשעת  ּכבר , ּׁשּקּבל ּו מה  ק ּימ ּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּבימי  היה  וה ּסּיּום  ההתחלה , היתה  ְְְִִֵַַַָָָָָָָּתֹורה 

ּכבר  היה  לכן ׁשּמּקדם  ׁשאף  והינּו, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה ּפּורים .

ענין  היה  אז עד  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ְְְִִִַַַַָָָָָָָָהענין

ּבחינת  וא ּלּו והג ּבלה , ּבמדידה  ּומצ ֹות  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָה ּתֹורה 

עצת  אז היתה  ולכן ּבהעלם . רק  היה  העליֹון ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹענג 

יצא  נח ׁש מ ּׁשר ׁש המן, ֿ ידי על  ה ּקדמ ֹוני ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנח ׁש

ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  יניקה  לק ּבל  ׁשרצה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָצפע ,

הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  ּבחינת  והג ּבלה , ְְְְִִִִִַַָָָָָמ ּמדידה 

חפץ , מהם  ּבאיזה  יֹודע  איני נאמר  זֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבבחינה 

נאמר  ֿ זה  ועל  ּכא ֹורה , ּכח ׁשכה  ׁשּׁשם  רם 132ּכיון ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מ ּבחינת  לק ּבל  ׁשּיכ ֹולים  הוי', ּגֹוים  ּכל  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעל 

חמ ּׁשים 133רם  ּגב ֹוּה עץ  יע ׂשּו ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו . ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

ּבחינה  על  מ ֹורה  חמ ּׁשים  מס ּפר  ּדה ּנה , ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָא ּמה ,

ה ׁשּתלשל ּות  מ ּסדר  ּׁשּמצינּו129ׁשּלמעלה  ּוכפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּנאמר  ּדאף  ּבקד ּׁשה , יֹום ,134ּגם  חמ ּׁשים  ּתס ּפר ּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֻ

יֹום , מ "ט  רק  לס ּפר  האדם  ּבכח  ֿ מק ֹום , ְְִִַַָָָָָֹֹמ ּכל 

מ "ט  ּבמ ׁש עב ֹודת ֹו ׁשע ֹובד  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָא ּלא 

ּתהיינה  ּתמימ ֹות  ׁשּבת ֹות  ׁשבע  אזי 135יֹום , , ְְֲִִֶֶַַַָָ

החמ ּׁשים  ּדיֹום  הענין ּגם  מ ּמילא   ּבדר 136נמ ׁש. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

יכ ֹול  אזי ּבעב ֹודה , ח ּסר ֹון יׁשנֹו ּכא ׁשר  ְֲֲֲֲִֶֶַַָָָָָאבל 

ׁשּבֹו) הח ּצֹונּיּות  (מ ּצד  החמ ּׁשים  ּבבחינת  ְְֲִִִִִִִִֶַַַַלהיֹות 

לח ׁשב  יכ ֹולים  ולכן ּכא ֹורה , ּדכח ׁשכה  ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹהענין
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קצג. ע ' תרע "ח  קס . ע ' תרס "ט  ג. ס "ע  תרס "ו המשך שנג. ע ' ריש ח "ב  תרל"ה סה"מ  תתקצז. וארא 129)ע ' אוה"ת גם ראה

ג'נג. ע ' ח "ח  תרומה ואילך. ב 'תקצה ע ' כז.130)ח "ז ט , א.131)אסתר פח , ד.132)שבת קיג, תו"א 133)תהלים ראה

ובכ"מ . ד. נו, טז.134)וארא כג, טו.135)אמור שם.136)שם, וארא אוה"ת ג. לה, שה"ש א. יב , במדבר לקו"ת

    
Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ‡ˆÓ היא להבדיל , האדם, שדירת כשם ƒ¿»«¿«ƒ¿»≈

מהותו  על  המסתירים לבושים ללא בעצם, שהוא  כפי  נמצא הוא שבו  המקום

‰ÎLÓ˙האמיתית, ÔÈÚ ‡e‰L והתגלות˙e„Á‡‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ∆ƒ¿««¿»«»«¿
hÓ‰הוא  ‰hÓÏ „Ú הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  אחדותו  התגלות שתהיה כך  «¿«»«»

הגשמי  הזה ב"עולם מטה למטה

במדרגה  התחתון  והוא ממש וחומרי 

הסתר  בעניין  ממנו  למטה תחתון  שאין 

בתניא  הזקן  רבנו  (כלשון  יתברך " אורו 

התגלות  תהיה בו  ודווקא לו ) פרק

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  עצמותו 

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (È¿∆««∆»
,ÌÈeÙÏ Ú‚Ba L„na«ƒ¿»¿≈«¿ƒ
dBb ıÚ ‰NÚ ÔÓ‰ L‡kL∆«¬∆»»»»≈»«
‰"aw‰ Ó‡ ,‰n‡ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»»««»»
Ì„˜ kL ,ıÚ‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈∆¿»»«
˙Áz eÚM‰Â Ó‡Â Ì‰‡«¿»»¿»«¿ƒ»¬««

Ú‰Ó‡ ‰LÓa ÔÎÂ ,ı »≈¿≈¿…∆∆¡«
ıÚ '‰ e‰BiÂ ז "ל חכמינו  כמאמרי  «≈≈

המאמר . בתחילת לעיל  שהובאו 

‰Êa ÔÈÚ‰Â129‰p‰c ימי , לגבי  ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
È˙k130eÏa˜Âהפורים eÓi˜ ¿ƒƒ¿¿ƒ¿

eÈ˙Ba eL„Â ,ÌÈ„e‰È‰«¿ƒ¿»¿«≈
Ï"Ê131eÓi˜הפורים Ó‰בימי  «ƒ¿«

k eÏawM,תורה במתן  ∆ƒ¿¿»
‰˙È‰ ‰BzŒÔzÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«««»»¿»

‰ÏÁ˙‰‰,התורה קבלת של  ««¿»»
.ÌÈet‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ìeiq‰Â¿«ƒ»»ƒ≈«ƒ
‰È‰ ÔÎÏ Ì„wnL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ…∆»≈»»
,‰BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰ k¿»»ƒ¿»¿««»
ÔÈÚ ‰È‰ Ê‡ „Ú ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»»»ƒ¿«
‰„È„Óa ˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿ƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Â ומקורו ששורשו  רצון  כמו  ¿«¿»»
ניכר  Ú‚אינו  ˙ÈÁa el‡Â¿ƒ¿ƒ«…∆

ÌÏÚ‰a ˜ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ טעם") »∆¿»»«¿∆¿≈
‡Êכמוס"). ‰˙È‰ ÔÎÏÂ למרות ¿»≈»¿»»

תורה  מתן  שלאחר  בתקופה שמדובר 

È„ÈŒÏÚ ÈBÓ„w‰ LÁ ˙ˆÚ¬«»»««¿ƒ«¿≈
,ÚÙˆ ‡ˆÈ LÁ LMÓ ,ÔÓ‰»»ƒ…∆»»≈≈∆«
‰ÈÁaÓ ‰˜ÈÈ Ïa˜Ï ‰ˆL∆»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ»»

ÌML ÔÂÈk ,ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ Ó‡ BÊ ‰ÈÁaL∆ƒ¿ƒ»∆¡«≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈≈»∆»
,‰B‡k ‰ÎLÁk במאמר לעיל  נעלית ÊŒÏÚÂ‰כמבואר  דרגה אותה על  «¬≈»»»¿«∆

התחתונים של  למעשיהם מקום תפיסת אין  Ó‡132Ïkשבה ÏÚ Ì ∆¡«»«»
Ì ˙ÈÁaÓ Ïa˜Ï ÌÈÏBÎiL ,'ÈÂ‰ ÌÈBb133 ֿ הקדוש כאשר  כי  ƒ¬»»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»

אינו  רוממות בבחינת נמצא ֿ הוא ברוך 

ישראל  בני  בין  להבדיל  כביכול , יורד ,

חיות  לקבל  יכולים הגויים וגם והגויים

'יורד ' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש כאשר  ורק

לראות"), "המשפילי  (ככתוב כביכול 

שכי  את משרה הוא בני הרי  על  רק נתו 

ישראל .

ıÚ eNÚÈ e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«¬≈
,‰p‰c ,‰n‡ ÌÈMÓÁ dBb»«¬ƒƒ«»¿ƒ≈
ÏÚ ‰BÓ ÌÈMÓÁ tÒÓƒ¿«¬ƒƒ∆«
„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏ˘ÏzL‰129 מ"ט שמספרו  ƒ¿«¿¿
אחת  שכל  כפי  שבע, פעמים (שבע

השבע) מכל  כלולה המידות משבע

,‰M„˜a Ìb eÈˆnM ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿À»
Ó‡pL Û‡c134 לגבי בתורה ¿«∆∆¡«

העומר  ÌÈMÓÁספירת etÒzƒ¿¿¬ƒƒ
Ì„‡‰ ÁÎa ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌBÈƒ»»¿…«»»»

,ÌBÈ Ë"Ó ˜ tÒÏ וספירת ƒ¿…«
תשעה  בספירת נשלמת העומר 

שבועות) שבעה (שהם יום וארבעים

„BÚL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈∆∆≈
למטה  CLÓaהאדם B˙„BÚ¬»¿∆∆

˙B˙aL ÚL ,ÌBÈ Ë"Ó∆««»
‰ÈÈ‰z ˙BÓÈÓz135ÈÊ‡ , ¿ƒƒ¿∆»¬«

CLÓמלמעלה‡ÏÈnÓ C„a ƒ¿»¿∆∆ƒ≈»
ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈc ÔÈÚ‰ Ìb136. «»ƒ¿»¿«¬ƒƒ

ÔBqÁ BLÈ L‡k Ï‡¬»«¬∆∆¿ƒ»
,‰„BÚa לא מצידו  האדם כאשר  »¬»

שלו  המידות שבע בירור  את השלים

BÈ‰Ï˙לפרטיהן  ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿
„vÓ) ÌÈMÓÁ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¬ƒƒƒ«
ÔÈÚ‰ (BaL ˙eiBvÁ‰«ƒƒ∆»ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,‰B‡k ‰ÎLÁÎc¿«¬≈»»»¿»≈

ÌÈÏBÎÈ של אוהביו  וכל  אשתו  זרש ¿ƒ
אחרא  הסטרא כוחות שהם המן 

לקדושה  eNÚiLהמנגדים LÁÏ«¿…∆«¬
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כט  

ׁשל  (מל ּכֹו  ל ּמל אמר  ּוב ּבקר  ג ֹו' עץ  ְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיע ׂשּו

ואם  ּכא ֹורה , ּכח ׁשכה  ׁשהרי ג ֹו', ויתל ּו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָע ֹולם )

ל ֹוצד  ּתּתן מה  .137ק ּת ְִֵַַָָ

C‡ יׂשראל ּבני ׁשל  עב ֹודתם  ה ֹועילה  זה  על  «ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל  ּבתנּועה  ּכּלּה ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשעמד ּו

נפ ׁש הרצ ֹון.138מסירת  ּפנימ ּיּות  מ ּצד  ׁשהיא  , ְְִִִִִֶֶֶַַָָ

א ֹות ֹו ׁשל  מ ּסע ּודת ֹו ׁשּנהנּו ּכא ּלּו ׁשהיּו אף  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדה ּנה ,

ׁשט ּות 139ר ׁשע  ר ּוח  ּבהם  ׁשּנכנס  לפי זה  הרי , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו עברה 140(ּכמאמר  ע ֹובר  אדם  אין ְֲֲֵֵֵֵַַַַָָָ

על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות ), ר ּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן ֿ אם  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָא ּלא 

ּכפי  האל "ף  ּבחינת  על  ואפ ּלּו וה ּבינה , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהחכמה 

ּובינה  ּדחכמה  ּבכלים  והג ּבל  ונמ ּדד  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻׁשּנמ ׁש

ׁשּי זה  ּכל   א ּבינה ),  אא ּלפ חכמה   אא ּלפ)ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

אן) ניט  רירט  (עס  נֹוגע  ׁשאינֹו זמן ּכל  ְְִִֵֵֶֶַַַָָרק 

הרי  הרצ ֹון ּפנימ ּיּות  מ ּצד  ּכי הרצ ֹון, ְְֲִִִִִִִֵַָָָָּבפנימ ּיּות 

ואינֹו ר ֹוצה  אינֹו מ ּיׂשראל  ׁשּבּקּלים  קל  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָאפ ּלּו

מאלק ּות  נפרד  להיֹות  ס ּפּור 141יכ ֹול  ׁשּבכל  וזה ּו . ְְְְֱִִִֵֶֶָָָֹ

יה ּודים  ּבׁשם  יׂשראל  ּבני נקראים  ,142ה ּמג ּלה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו זרה 143ּכמאמר  ּבעב ֹודה  ה ּכֹופר  ּכל  ְֲֲֵֵַַַַַָָָָָ

לטע ֹות  מק ֹום  אין זה  ׁשּבענין ּדכיון יה ּודי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָנקרא 

ּביהד ּות ֹו ׁשע ֹוד ּנּו ׁשּנֹוגע 144ולח ׁשב  ענין זה  הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּבח ּצֹונּיּות  רק  ולא  ּפנימ ּיים , ּבכח ֹות  רק  ְְְְִִִִִַַֹֹֹלא 

ולכן  ה ּנפ ׁש, ועצמ ּות  ּבפנימ ּיּות  א ּלא  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהרצ ֹון,

טף  זקן ועד  מ ּנער  יׂשראל , ּבני ּכל  ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָעמד ּו

ּכל 145ונׁשים  ּבמ ׁש נפ ׁש מסירת  ׁשל  ּבתנּועה  , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּכּלּה. ֿ נפ ׁשה ּׁשנה  ּדמסירת  העב ֹודה  אפן ֿ ידי ועל  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הענג , ענין ׁשה ּוא  הרצ ֹון, מ ּפנימ ּיּות  ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנמ ׁשכת 

ׁשּגם  למעלה , ּגם  ּכן פעל ּו ׁשּבּנפ ׁש, עדן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבחינת 

ּפנימ ּיּות  המ ׁשכת  ּתהיה  ּבׁשוה , הם  מר ּדכי ּובר ּו המן ׁשאר ּור  ודר ּגא  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבמק ֹום 

ּדוקא . צ ּדיקים  ׁשל  ּבמע ׂשיהם  חפץ  להיֹות  העליֹון, וחפץ  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרצ ֹון
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ז.137) לה, ב .138)איוב  צ , אורה שערי  א. צז, אסתר מגילת יח .139)תו"א פ "ז, אסת"ר א. יב , מגילה סוטה 140)ראה

רע "א. ב "היום 141)ג, (הועתק  תקמז ע ' שם תמוז). כה יום" ב "היום (הועתק  שפד ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש

סיון). כא ועוד.142)יום" א. צג, אורה שערי  א. צט , תו"א רע "א.143)ראה יג, פי "ד.144)מגילה תניא ע "פ 145)ראה

יג. ג, אסתר

    
,'B‚ eÏ˙ÈÂ (ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ) CÏnÏ Ó‡ ˜ae 'B‚ ıÚ≈«…∆¡…«∆∆«¿∆»¿ƒ¿

BÏ Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡Â ,‰B‡k ‰ÎLÁk È‰L137 ומבחינה ∆¬≈«¬≈»»»¿ƒ»«¿»«ƒ≈
רשעים". של  "מעשיהם על  צדיקים" של  ב"מעשיהם עדיפות ניכרת לא זו 

מחשבתם. ולפי  לדעתם רק הדברים פני  הם שכך  אלא

Ì˙„BÚ ‰ÏÈÚB‰ ‰Ê ÏÚ C‡««∆ƒ»¬»»
e„ÓÚL Ï‡NÈ Èa ÏL∆¿≈ƒ¿»≈∆»¿

dlk ‰M‰ Ïk CLÓa מאז ¿∆∆»«»»À»
ועד  אדר  בחודש המן  גזירת שהתחילה

של  אדר  בחודש המוחלט לניצחון 

הבא  ÈÒÓ˙ההשנה ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ«
LÙ138 אם שהרי  השם קידוש "על  ∆∆

עושה  המן  היה לא דתם להמיר  רצו 

היהודים  על  אלא גזר  שלא כלום להם

השנה  כל  למות עצמן  מסרו  שהם אלא

חוץ  מחשבת להם היתה ולא כולה

הזקן , לרבנו  אור  (תורה וח"ו ..." ח"ו 

אסתר ), vÓ„מגלת ‡È‰L∆ƒƒ«
ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt שמבחינתה ¿ƒƒ»»

ולא  בשלימות הוא הקב"ה אל  הביטול 

חוץ". "מחשבת אפילו  להיות יכולה

e‰pL el‡k eÈ‰L Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»»≈∆∆¡
ÚL B˙B‡ ÏL B˙„eÚqÓ139, ƒ¿»∆»»

היה  זה שדבר  ז "ל  חכמינו  ואמרו 

המן  לגזירת ÈÙÏהגורם ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ
Ì‰a ÒÎpLשעה Áeלפי  ∆ƒ¿«»∆«

eÈ˙Ba Ó‡Ók) ˙eËL¿¿«¬««≈
Ï"Ê140‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈»»≈¬≈»

Áe Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ‰qÎnL ,(˙eËL¿∆¿«∆««»¿»
˙ÈÁa ÏÚ elÙ‡Â ,‰Èa‰Â¿«ƒ»«¬ƒ«¿ƒ«
„cÓÂ CLÓpL ÈÙk Û"Ï‡‰»»∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«
‰Èe ‰ÓÎÁc ÌÈÏÎa Ïa‚‰Â¿À¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ»
EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ EÙl‡‡)¬«∆¿»¿»¬«∆¿

,(‰Èa להיות הופך  זה עניין  וגם ƒ»
ומכוסה ˜נעלם CiL ‰Ê Ïk C‡«»∆«»«

ÒÚ) Ú‚B BÈ‡L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈≈«∆
Ô‡ ËÈ ËÈ לא 'נוגע', לא ƒ¿ƒ»

Èkאכפת  ,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈÙa (ƒ¿ƒƒ»»ƒ
È‰ ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt „vÓƒ«¿ƒƒ»»¬≈
Ï‡NiÓ ÌÈlwaL Ï˜ elÙ‡¬ƒ«∆««ƒƒƒ¿»≈

˙e˜Ï‡Ó „Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB BÈ‡141 וכמבואר ≈∆¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈¡…
האדם  של  הרצון  על  לכסות עלולה שטות שהרוח לכך  הסיבה שכל  בתניא

לא  ה' רצון  על  שעבירה המוטעית המחשבה בגלל  הוא באלוקות לדבוק

על  נפש במסירות כשמדובר  אבל  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש האדם בין  פירוד  גורמת

לטעות  מקום שאין  וברור  ה' קידוש

נפשו  את מוסר  שבקלים" "קל  גם כזו ,

ואחדותו . מייחודו  להיפרד  ∆¿e‰ÊÂשלא
ÌÈ‡˜ ‰l‚n‰ etÒ ÏÎaL∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„e‰È ÌLa Ï‡NÈ Èa142, ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók143Ïk ¿«¬««≈«»

‡˜ ‰Ê ‰„BÚa ÙBk‰«≈»¬»»»ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚaL ÔÂÈÎc ,È„e‰È של ¿ƒ¿≈»∆¿ƒ¿»∆

וח"ו " ח"ו  חוץ ÌB˜Ó"מחשבת ÔÈ‡≈»
ep„BÚL LÁÏÂ ˙BÚËÏƒ¿¿«¿…∆∆

B˙e„‰Èa144ÔÈÚ ‰Ê È‰ , ¿«¬¬≈∆ƒ¿»
˙BÁÎa ˜ ‡Ï Ú‚BpL∆≈«…«¿…
˙eiBvÁa ˜ ‡ÏÂ ,ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ¿…«¿ƒƒ
˙eiÓÈÙa ‡l‡ ,ÔBˆ‰»»∆»ƒ¿ƒƒ
e„ÓÚ ÔÎÏÂ ,LÙp‰ ˙eÓˆÚÂ¿«¿«∆∆¿»≈»¿
„ÚÂ ÚpÓ ,Ï‡NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿«

ÌÈLÂ ÛË Ô˜Ê145‰Úe˙a , »≈«¿»ƒƒ¿»
Ïk CLÓa LÙ ˙ÈÒÓ ÏL∆¿ƒ«∆∆¿∆∆»

.dlk ‰M‰«»»À»
‰„BÚ‰ ÔÙ‡ È„ÈŒÏÚÂ בני של  ¿«¿≈…∆»¬»

למטה ∆∆»LÙŒ˙ÈÒÓcƒ¿ƒישראל 
,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈtÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ»»
Ô„Ú ˙ÈÁa ,‚Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»…∆¿ƒ«≈∆
,‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk eÏÚÙ ,LÙpaL∆«∆∆»¬≈«¿«¿»
e‡L ‡b„Â ÌB˜Óa ÌbL∆«¿»¿«¿»∆»
,‰ÂLa Ì‰ ÈÎcÓ Cee ÔÓ‰»»»»¿¿«≈¿»∆
מקום  נתינת להיות יכולה הייתה ולכן 

ח"ו  המן  ‰ÎLÓ˙לגזירת ‰È‰zƒ¿∆«¿»«
,ÔBÈÏÚ‰ ıÙÁÂ ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»¿≈∆»∆¿
ÏL Ì‰ÈNÚÓa ıÙÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿«¬≈∆∆

‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ התבטלה והגזירה «ƒƒ«¿»
המן " "ארור  בין  וההבדל  וכל  מכל 

היטב. ניכר  מרדכי " ל "ברוך 
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ל   

e‰ÊÂ קדם ׁשּכבר  העץ  יהיה  לא  ה ּקּב"ה  ׁשאמר  ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ֿ ידי  ׁשעל  היינּו, כ ּו', ּומ ׁשה  ְְְֵֶֶַַַָָֹאברהם 

ה ּׂשדה  עץ  האדם  ּכי העץ , עם  ,146העב ֹודה  ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

א ׁשל  ּדוּיּטע  ּבאפן האדם , עב ֹודת  ּכלל ּות  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזֹוהי

האל "ף  את  להמ ׁשי היא  ׁשעב ֹודת ֹו ׁשבע , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבבאר 

ּובאפן  הרצ ֹון, ּפנימ ּיּות  ענין ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹּדאנכי,

ה ּמּדֹות  ּכלל ּות  ׁשהם  ה ּקּוין ג ' ּבּׁשי"ן, ְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשח ֹודר 

יתאחד ּו א ּלא  מת ּפרדין ענפין ּבבחינת  יהיּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּלא 

ֿ ידי  על  מ ּטה  למ ּטה  נמ ׁש ׁשּזה  ועד  ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָיחד ,

מ ּכל  אדם , מ ּכל  ה ּלֹומד  ענין ׁשה ּוא  ְִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּלמ "ד ,

ּוכפי  ה ּבהמית , ל ּנפ ׁש עד  ה ׂשּכל ּתי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַמל ּמדי

ולפניֿ מ ּלגאו, מ ׁשה  מ ׁשה , ֿ ידי על  ּבזה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנתוּסף 

למצרים  הארזים  ׁשהביא  מ ּלבר , יעקב  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹזה 

ׁשּמבריח  ה ּתיכ ֹון ּבריח  מהם  נע ׂשה  ֿ זה  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּולאחרי

העץ  יהיה  לא  ֿ ידיֿזה  על  ה ּנה  ה ּקר ׁשים , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבת ֹו

יהיה  ּדלא  הענין ׁשּפֹועלים  מ ּזה , ויתירה  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ(ּדהמן),

על  המן את  ׁשּיתל ּו אתה ּפכא , ׁשל  ּבאפן - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעץ 

ה ּנח ׁש ׁשּתמ ּורת  ּכׁשם  למר ּדכי, הכין א ׁשר  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעץ 

ה ּמׁשּכן  מיּסד  ׁשעליו ה ּתיכ ֹון ּבריח  נע ׂשה  ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻּבריח 

ט ). סעיף  ְִַַ(ּכּנ"ל 

ּבכל e‰ÊÂיא ) ונע ׂשים  ׁשּנזּכרים  ה ּפּורים  ׁשּבימי ¿∆ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

וד ֹור  ּדׂשמחת 147ּדֹור  הענין יׁשנֹו ְְְְִִֶַָָָ

ידע  ּדלא  עד  לבס ּומי איניׁש ׁשח ּיב  ּבאפן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּפּורים 

ׁשני  ּבזה  ׁשּיׁש מר ּדכי, לבר ּו המן אר ּור  ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין

הענ  ׁשּיׁשנם  היינּו, הפ ּכּיים , וזֹוהי ענינים  מר ּדכי, ּובר ּו המן ּדאר ּור  ינים  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּפֹועלים  זה  וענין .ּבר ּו יהיה  ּומר ּדכי אר ּור , יהיה  ׁשהמן העב ֹודה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּתכלית 

היינּו, מר ּדכי, לבר ּו המן אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  עד  ּבפ ּור ּיא  לבס ּומי ֿ ידי ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹעל 

מר ּדכי, ּובר ּו המן מאר ּור  למעלה  ה ּוא  עצמ ֹו ׁשּמּצד  הרצ ֹון ּבבחינת  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּמּגיעים 

את  ויתל ּו  ל ּמל אמר  ׁשּתמ ּורת  ּפֹועלים  וׁשם  א ּמה , ּדחמ ּׁשים  ה ּדר ּגא  ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזֹוהי

למיתק ּו ּומריר ּו לנה ֹורא  ח ׁשּוכא  אתה ּפכא  יהיה  המן 148מר ּדכי, את  ׁשּיתל ּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ּתכלת  מלכ ּות  ּבלב ּוׁש  ה ּמל מ ּלפני יצא  ּומר ּדכי למר ּדכי, הכין א ׁשר  העץ  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל 

וג ֹו' א ֹור '149וח ּור  ּב'ת ֹורה  ּכּמבאר  ּבּכת ּוב ), ׁשּנמנּו הענינים  ׁשּׁשה  ּדקאי 150(ּכל  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
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יט .146) כ, שופטים פכ"ט .147)פ ' להחיד"א דוד לב  בספר ונתבאר הובא שובבי "ם. תיקון בספר רמ "ז וראה כח . ט , אסתר

א.148) ד, טו.)149זח "א ח , א.150)אסתר צג, אסתר מגילת

    
‰"aw‰ Ó‡L e‰ÊÂ"עץ "יעשו  אמרו  המן  אנשי  È‰È‰כאשר  ‡Ï ¿∆∆»««»»…ƒ¿∆

Ì‰‡ Ì„˜ kL ıÚ‰"העץ תחת "והישענו  eÎ'ואמר  ‰LÓe »≈∆¿»»««¿»»…∆
עץ", ה' "ויורהו  בו  ‰BÚ„‰שנאמר  È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰ אחד כל  של  «¿∆«¿≈»¬»

‰O„‰ואחד  ıÚ Ì„‡‰ Èk ,ıÚ‰ ÌÚ146˙eÏÏk È‰BfL , ƒ»≈ƒ»»»≈«»∆∆ƒ¿»
,Ì„‡‰ ˙„BÚ זה ידי  על  הנה ¬«»»»

תהיה ÚhiÂcשהעבודה ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ«
B˙„BÚL ,ÚL ‡a ÏL‡≈∆ƒ¿≈»«∆¬»
Û"Ï‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ∆»»∆
˙eiÓÈt ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÎ‡c¿»…ƒ∆ƒ¿«¿ƒƒ

,ÔBˆ‰ בחכמה יחדור  שתחילה »»
תוסיף  ההמשכה כך  ואחר  ובינה

Ô"ÈMa,ותשפיע „BÁL ÔÙ‡e¿…∆∆≈«ƒ
˙Bcn‰ ˙eÏÏk Ì‰L ÔÈew‰ '‚««ƒ∆≈¿»«ƒ
ÔÈÙÚ ˙ÈÁa eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
,„ÁÈ e„Á‡˙È ‡l‡ ÔÈ„t˙Óƒ¿»¿ƒ∆»ƒ¿«¬««
‰hÓ ‰hÓÏ CLÓ ‰fL „ÚÂ¿«∆∆ƒ¿»¿«»«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,„"Ól‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»∆∆ƒ¿«
ÏkÓ ,Ì„‡ ÏkÓ „ÓBl‰«≈ƒ»»»ƒ»
LÙpÏ „Ú ,ÈzÏkN‰ È„nÏÓ¿«¿«ƒ¿«¿ƒ««∆∆
‰Êa ÛqÂ˙pL ÈÙÎe ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
,Â‡‚lÓ ‰LÓ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆…∆ƒ¿»
,lÓ ˜ÚÈ ‰ÊŒÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿«
ÌÈˆÓÏ ÌÈÊ‡‰ ‡È‰L∆≈ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÁÈa Ì‰Ó ‰NÚ ‰ÊŒÈÁ‡Ïe¿«¬≈∆«¬»≈∆¿ƒ«
CB˙a ÁÈnL ÔBÎÈz‰«ƒ∆«¿ƒ«¿

,ÌÈLw‰ הפרטים שכל  הללו כפי  «¿»ƒ
בהרחבה  לעיל  ŒÏÚנתבארו  ‰p‰ƒ≈«

ıÚ‰ ‰È‰È ‡Ï ‰ÊŒÈ„È¿≈∆…ƒ¿∆»≈
,‰fÓ ‰È˙ÈÂ ,(ÔÓ‰c)¿»»ƒ≈»ƒ∆
‰È‰È ‡Ïc ÔÈÚ‰ ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ»ƒ¿»¿…ƒ¿∆

ıÚ‰ שתכנית בלבד  זו  שלא כך  »≈
ולא  מתבטלת ויתלו " עץ... "יעשו 

מזו  יתירה אלא הפועל  אל  יוצאת

- הוא ÏLביטולה ÔÙ‡a¿…∆∆
‡Ît‰˙‡, לאור החושך  הפיכת ƒ¿«¿»

L‡ ıÚ‰ ÏÚ ÔÓ‰ ˙‡ eÏ˙iL∆ƒ¿∆»»«»≈¬∆
˙eÓzL ÌLk ,ÈÎcÓÏ ÔÈÎ‰≈ƒ¿»¿¿«¿≈∆¿«
ÁÈa ‰NÚ ÁÈa LÁp‰«»»»ƒ««¬»¿ƒ«
ÔkLn‰ „qÈÓ ÂÈÏÚL ÔBÎÈz‰«ƒ∆»»¿À»«ƒ¿»

.(Ë ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
e‰ÊÂ (‡È לכך הפנימי  הטעם ¿∆

ÌÈkÊpL ÌÈet‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»ƒ
B„Â Bc ÏÎa ÌÈNÚÂ147 ¿«¬ƒ¿»»

ÌÈet ˙ÁÓNc ÔÈÚ‰ BLÈ עד והגבלה ממדידה ÔÙ‡aלמעלה ∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿…∆
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ iÁL∆«»ƒƒƒ¿≈«¿…»«≈»»»¿»

,eÈÈ‰ ,ÌÈikÙ‰ ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LiL ,ÈÎcÓ-L אחד מצד  »¿¿«∆≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ«¿∆
ÔÓ‰ e‡c ÌÈÈÚ‰ ÌLi,ÈÎcÓ Cee צד שישנו  היינו  ∆¿»»ƒ¿»ƒ¿»»»»»¿¿«

לקדושה  שמנגד  הצד  וישנו  הקדושה

ÔÓ‰L ‰„BÚ‰ ˙ÈÏÎz È‰BÊÂ¿ƒ«¿ƒ»¬»∆»»
‰È‰È ÈÎcÓe ,e‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿¿«ƒ¿∆

.Cea-Â שני Ê‰מצד  ÔÈÚ עצמו »¿ƒ¿»∆
ברוך  יהיה ומרדכי  ארור  יהיה שהמן 

ÈÓeÒÏ È„ÈŒÏÚ ÌÈÏÚBt¬ƒ«¿≈ƒ¿≈
ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ‡ieÙa¿«»«¿…»«≈
,ÈÎcÓ CeÏ ÔÓ‰ e‡»»»¿»»¿¿«
˙ÈÁa ÌÈÚÈbnL ,eÈÈ‰«¿∆«ƒƒƒ¿ƒ«
‡e‰ BÓˆÚ „vnL ÔBˆ‰»»∆ƒ««¿
Cee ÔÓ‰ e‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»»»
‡bc‰ È‰BfL ,ÈÎcÓ»¿¿«∆ƒ««¿»

,‰n‡ ÌÈMÓÁc כלל שבדרך  דרגא «¬ƒƒ«»
אליה, להגיע מסוגלת לא האדם עבודת

העומר  ספירת לגבי  לעיל  כמבואר 

ÌLÂ נעלית ÌÈÏÚBtזו בדרגא ¿»¬ƒ
eÏ˙ÈÂ CÏnÏ Ó‡ ˙eÓzL∆¿«¡…«∆∆¿ƒ¿
‡Ît‰˙‡ ‰È‰È ,ÈÎcÓ ˙‡∆»¿¿«ƒ¿∆ƒ¿«¿»
eÈÓe ‡B‰Ï ‡ÎeLÁ¬»ƒ¿»¿ƒ

e˜˙ÈÓÏ148 לאור החושך  הפיכת ¿ƒ¿
למתיקות, ‡˙והמרירות eÏ˙iL∆ƒ¿∆

ÔÈÎ‰ L‡ ıÚ‰ ÏÚ ÔÓ‰»»«»≈¬∆≈ƒ
ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎcÓe ,ÈÎcÓÏ¿»¿¿«»¿¿«»»ƒƒ¿≈
˙ÏÎz ˙eÎÏÓ LeÏa CÏn‰«∆∆ƒ¿«¿¿≈∆

'B‚Â eÁÂ149‰ML Ïk) »¿»ƒ»
e˙ka eÓpL ÌÈÈÚ‰ לבוש »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

תכריך  זהב, עטרת חור , תכלת, מלכות,

ארגמן  B˙'a‰בוץ, ‡nk ,(«¿…»¿»
'B‡150ÏÚ È‡˜c ששת ¿»≈«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dxf dcear(iyiy meil)

oldl `aiwr iaxe l`rnyi(:`p)dxf dcear l`rnyi iax zrcly
dpi` `aiwr iax zrcle ,dziiyra cin zxq`p l`xyi ly
`ed ,dcaerl ick dviad ztiwfa `lde .dl ecariy cr zxq`p

dzrne ,dxf dcear xviøîàc ïàîì éàyìL íéáëBk úãBáò ¦§©§¨©£©¨¦¤
ãiî äøeñà ìàøNé,d`yrykdviady i`ceïàîì éà ,äøeñà ¦§¨¥£¨¦¨£¨¦§©

øîàczxq`p `lydçìt àì àä ,ãáòézL ãòdegzyd `l `ld ± §¨©©¤¥¨¥¨Ÿ©§¨
.wtzqd dnae ,dxq`p `l i`ceae dvial

dxqe`l icky `aiwr iaxk xaeq i`ce diwfg :`xnbd zvxzn
,dl ceariy jixveàëéøö àì`l` wtzqdl jxved `le ±ïBâk Ÿ§¦¨§

l`xyiãáBò àáe ,dì äåçzLä àìå dì úBåçzLäì äöéa ó÷fL¤¨©¥¨§¦§©£¨§Ÿ¦§©£¨¨¨¥
,dì äåçzLäå íéáëBk.`l e` iebd dxq` m`d ¨¦§¦§©£¨¨

:wtqd iccv z` zx`an `xnbdàä ékoicl dneca ±áø øîàc ¦¨§¨©©
äðéáì ó÷fL ìàøNé ,ìàeîL øîà äãeäé[dze` ezziqy oa`] §¨¨©§¥¦§¨¥¤¨©§¥¨

ick ,el zkiiyy,dì äåçzLäå íéáëBk ãáBò àáe dì úBåçzLäì§¦§©£¨¨¥¨¦§¦§©£¨¨

äøeñàely epi`y xac xqe` mc` oi`y s`e .d`pda dpiald £¨
dlib jk myl dtwf xy`k mewn lkn ,l`xyil zkiiy dpialde
dyr ,dl degzydy iebde ,dxf dcearl dyrizy el gpy ezrca

.l`xyid ly ezegily z` dfadéì àéòaéî à÷ådiwfg wtzqp ± §¨¦©§¨¥
m`dàeä äðéáì,dxq`pcdúôé÷æ àøkðéîc,dtiwfd da zxkip ± §¥¨§¦§§¨§¦¨¨

,diarn xzei lecb `ede ,migth dyly dagex dpial mzqy itl
el gpy zrc ielib dfa yie ,ddeab `id dze` mitwef xy`ke

,dze` ecariyäöéa ìáàdphw `idyàìielib dztiwfa oi` ± £¨¥¨Ÿ
,zrcàðL àì àîìc Bàztiwf mbe ,mdipia lcad oi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨

.zxq`pe zrc ielib da yi dviae÷ézcenrie hytp `l wtqd ± ¥
.jk

`xnbd dpc ,d`pda xq`p epi` carpy xdy epcnly xg`l
:deabl eipa` zexykaéòawtzqd ±,øäì äåçzLnä ,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨©¦§©£¤¨¨

,çaænì eäî åéðáà,gafn ziipal eipa`n zgwl xzen m`d xnelk £¨¨©©¦§¥©
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לי  

ּבכלל , ה ּתֹורה  ענין ׁשּזה ּו מ ׁשנה , סדרי ׁשּׁשה  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל 

רצ ֹון  ּגּלּוי  ׁשענינּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּתֹורה  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָּובפרט 

למ ּטה  ענג151העליֹון ּגם  נת ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפּורים  ׂשמחת  ֿ זה  ֿ ידי על  נמ ׁש ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהעליֹון.

וׂשׂשֹון  וׂשמחה  א ֹורה  היתה  ׁשּלּיה ּודים  ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבאפן

מע ׂשרה  למ ּטה  עד  יׂשראל  לבני ׁשּנמ ׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויקר ,

ויקר . וׂשׂשֹון ׂשמחה  ּדא ֹורה  הענינים  ּכל  ְְְְְִִִִִָָָָָָָָטפחים 
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סכ"ט .151) אגה"ק  תניא

    
כנגד  מכוונים המלך  מלפני  מרדכי  יצא שבהם המיוחדים «MLƒ‰הלבושים

) ‰LÓ È„Ò שכתוב כמו  זרעים סדר  זה "מלכות אור ': ב'תורה לשונו  וזה ƒ¿≈ƒ¿»
אמת  וכתיב צמחה תוציא כארץ כי 

מועד  סדר  זה תכלת תצמח. מארץ

ועטרת  נשים. סדר  זה וחור  זמן . לשון 

בוץ  ותכריך  נזיקין  סדר  זה גדולה זהב

זה  וארגמן  קדשים. סדר  זה בד  לשון 

כמה  בה שיש שלפי  טהרות סדר 

‰Bz‰גוונים", ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««»
ŒÏÚaL ‰Bz ËÙe ,ÏÏÎaƒ¿»ƒ¿»»∆¿«
ÔBˆ Èelb dÈÚL ,‰t∆∆ƒ¿»»ƒ¿

‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰151„ÈŒÏÚL ,‰lb˙ ‰ÊŒÈ למטה‚Ú Ìb »∆¿¿«»∆«¿≈∆ƒ¿«»«…∆
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ CLÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿««¿≈∆
ÔÙ‡a ÌÈet ˙ÁÓNƒ¿«ƒ¿…∆
‰B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL∆«¿ƒ»¿»»
,˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»
„Ú Ï‡NÈ ÈÏ CLÓpL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÌÈÁÙË ‰NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»¿»ƒ
הגשמי  הזה בעולם בפועל  במעשה

‰ÁÓN ‰B‡c ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
.˜ÈÂ ÔBNNÂ¿»ƒ»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dxf dcear(iyiy meil)

,ãáòpadidy zenkn dpzypy xg` exeqi` xzed m`d ,xnelk ©¤¡¨
xg` oxeqi` xzed ,ecarpy el` mihig oke ,carpy drya

,zegpnl gnwd xyke ,gnw eyrpe epzypyãáòpa éepéL ïéà Bà± ¥¦©¤¡¨
.deabl exiykdl liren ea dyrpy iepiyd oi`y e`

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨
àze [`ea-]òîLdpyna epipy ,df oecipl di`x(:l dxenz),ìk' ¨§©¨

ïéøeñàädaxwdléaâìd,çaæîdzvwedy dnda] dvwen oebk ¨£¦§©¥¦§¥©
,[mc` ici lr draxpy dnda] raxpe ,[dxf dcearl zaexwzl

,dxf dcearl carpedìò éðúå .'íéøzeî ïäéúBãìå,`ziixaaéaø §¨¥¤¨¦§¨¥£¨©¦
øñBà øæòéìàz` `iady `xhef xn .zecleed z` mb gafnl ¡¦¤¤¥

dndaa zwqer xfril` iaxl minkg oia zwelgndy ,xaq di`xd
xaerd s`y `vnpe ,dcarp e` draxpy drya zxaern dzidy
lg dnda zeidl jtde clep xaerd xy`ky oeike ,carp e` raxp

,gafnl cled z` xizdl iepiyd lired minkg zrcl ,iepiy ea
ly ewitqa ok m`e .exizdl iepiyd lired `l xfril` iax zrcle
gnwd xyk minkg itly `vnpe ,mi`pz ewlgp ,`ng xa inx

.leqt xfril` iaxle ,zegpnl
:`xnbd dgecdìò øîzà åàìå,ef dpyn lr xn`p `l ike ±øîà §¨¦§©£¨¨©

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áøzendaa dpi` ef mi`pz ©©§¨¨©©¨©£©©£¤
`l` ,`xhef xn xaqy enk zexaern ozeida ecarp e` eraxpy

eòaøpLkzendad ecarp e`eøaéò óBqáìe,[exarzd-]ote`a §¤¦§§§©¦§
xvep `edy meyn `ed dfa oecipde ,carpe raxp `l llk xaerdy
`nw `pz .xzid znda `edy eia`ne xeqi` znda `idy en`n
xzidne xeqi`n xvepd xac xnelk ,xzen 'mxeb dfe df' xaq
'mxeb dfe df' xaq xfril` iaxe .zexzen odizecle okle ,xzen

,xeq`,zexeq` odizecle okle
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dxf dcear(iyiy meil)

oldl `aiwr iaxe l`rnyi(:`p)dxf dcear l`rnyi iax zrcly
dpi` `aiwr iax zrcle ,dziiyra cin zxq`p l`xyi ly
`ed ,dcaerl ick dviad ztiwfa `lde .dl ecariy cr zxq`p

dzrne ,dxf dcear xviøîàc ïàîì éàyìL íéáëBk úãBáò ¦§©§¨©£©¨¦¤
ãiî äøeñà ìàøNé,d`yrykdviady i`ceïàîì éà ,äøeñà ¦§¨¥£¨¦¨£¨¦§©

øîàczxq`p `lydçìt àì àä ,ãáòézL ãòdegzyd `l `ld ± §¨©©¤¥¨¥¨Ÿ©§¨
.wtzqd dnae ,dxq`p `l i`ceae dvial

dxqe`l icky `aiwr iaxk xaeq i`ce diwfg :`xnbd zvxzn
,dl ceariy jixveàëéøö àì`l` wtzqdl jxved `le ±ïBâk Ÿ§¦¨§

l`xyiãáBò àáe ,dì äåçzLä àìå dì úBåçzLäì äöéa ó÷fL¤¨©¥¨§¦§©£¨§Ÿ¦§©£¨¨¨¥
,dì äåçzLäå íéáëBk.`l e` iebd dxq` m`d ¨¦§¦§©£¨¨

:wtqd iccv z` zx`an `xnbdàä ékoicl dneca ±áø øîàc ¦¨§¨©©
äðéáì ó÷fL ìàøNé ,ìàeîL øîà äãeäé[dze` ezziqy oa`] §¨¨©§¥¦§¨¥¤¨©§¥¨

ick ,el zkiiyy,dì äåçzLäå íéáëBk ãáBò àáe dì úBåçzLäì§¦§©£¨¨¥¨¦§¦§©£¨¨

äøeñàely epi`y xac xqe` mc` oi`y s`e .d`pda dpiald £¨
dlib jk myl dtwf xy`k mewn lkn ,l`xyil zkiiy dpialde
dyr ,dl degzydy iebde ,dxf dcearl dyrizy el gpy ezrca

.l`xyid ly ezegily z` dfadéì àéòaéî à÷ådiwfg wtzqp ± §¨¦©§¨¥
m`dàeä äðéáì,dxq`pcdúôé÷æ àøkðéîc,dtiwfd da zxkip ± §¥¨§¦§§¨§¦¨¨

,diarn xzei lecb `ede ,migth dyly dagex dpial mzqy itl
el gpy zrc ielib dfa yie ,ddeab `id dze` mitwef xy`ke

,dze` ecariyäöéa ìáàdphw `idyàìielib dztiwfa oi` ± £¨¥¨Ÿ
,zrcàðL àì àîìc Bàztiwf mbe ,mdipia lcad oi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨

.zxq`pe zrc ielib da yi dviae÷ézcenrie hytp `l wtqd ± ¥
.jk

`xnbd dpc ,d`pda xq`p epi` carpy xdy epcnly xg`l
:deabl eipa` zexykaéòawtzqd ±,øäì äåçzLnä ,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨©¦§©£¤¨¨

,çaænì eäî åéðáà,gafn ziipal eipa`n zgwl xzen m`d xnelk £¨¨©©¦§¥©
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לב

zlitz ixg`l ,mixet .c"qa
.g"nyz'd ,dgpn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‚Ó ּובחמּׁשהֿעׂשר כּו' ּבאחדֿעׂשר נקראת ¿ƒ»ְְֲִִֵַַַָָָָָ

נׂשיאינּו1כּו' רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּומבאר ,2 ְְְִִֵֵֵַָֹ

מהר''ׁש אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁשי ּבעל 3(ּובפרט ְְְֲִִֵַַַַַָ

אריּבער" "לכּתחּלה ֿ 4הּפתּגם אחד ׁשּמסּפר ,( ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

 ֿ אחד הוי', לׁשם רֹומזים וחמּׁשהֿעׂשר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָעׂשר

וחמּׁשהֿעׂשר  הוי', ׁשם ׁשל ו"ה ּבגימטר ּיא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעׂשר

הוי' ׁשם ׁשל י"ה העבֹודה 5ּבגימטרּיא ותכן , ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

המׁשכת  לפעל היא נקראת") ("מגּלה ְְְְְִִִִִֵַַָָֹּבפּורים

ׁשם  הּוא הוי' ׁשּׁשם ּובאפן מּלמעלה, הוי' ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

ו"ה. ׁשם עם י"ה ׁשם חּבּור ׁשּיהיה הינּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָׁשלם,

¯e‡·e העֹולמֹות ּכל ּבריאת ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵַָָָָָ

אלקים  ׁשם עלֿידי היתה ּכמֹו6ּכּלם , ְְְֱִֵֵַָָָֹֻ

לפי 7ׁשּכתּוב  ּובפרט אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְְֱִִִִֵֶָָָָֹ

הּידּוע  והינּו8הּפרּוׁש ּגּלּוי, לׁשֹון הּוא ׁש"ּברא" ְְְִֵֶַַַַָָָ

 ֿ ואףֿעל ּבּבריאה. ּבהתּגּלּות הּוא אלקים ְְְְֱִִִֵֶַַַַָֹׁשּׁשם

לאחריֿזה  ּכתיב אלקים 9ּפיֿכן הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹ

הוי' ׁשּׁשם ועד הוי', ׁשם ּגם ׁשּנזּכר וׁשמים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָארץ

ויׁש אלקים. ׁשם על והּגֹובר הראׁשֹון הּׁשם ְְֱִִֵֵֵֵַַַָֹהּוא

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה עלּֿפי זה 10לבאר ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּתף  האדם נעׂשה האדם, עבֹודת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעלֿידי

יׁש ועלּֿפיֿזה ּבראׁשית. ּבמעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָלהּקּב"ה

אלקים, ׁשם עלֿידי היא ׁשההתהּוּות ּדזה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַֹלֹומר,

עלֿידי  אבל מּצדֿעצמּה, ההתהּוּות זֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָהרי

ּגם  ּבּבריאה ּומגּלים ממׁשיכים יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָעבֹודת

ּתֹורת  עלּֿפי ּבזה הּבאּור לֹומר ויׁש הוי'. ׁשם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת
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מגילה.)1 מס' ריש מה.)2משנה ע' מב. ע' אסתר למגילת הוספות תרכ"ט )3אוה"ת תעא). (ע' תרכ"ז נקראת מגילה סד"ה

עח). תריז.)4(ע' ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר חכ"א )5אגרותֿקודש לקו"ש גם וראה ב. של, א. שכט, תושב"כ חלק של"ה

ואילך. 204 ובכ"מ.)6ע' פ"ו, שעהיוה"א וראה אלקים. ברא ד"ה א) (א. בראשית ר"פ שם.)7פירש"י ס')8בראשית,

טוב  שם כתר וראה .79 ע' תש"ח סה"מ .(74 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה ברא בראשית ד"ה ואילך. 64 ע' תש"ה השיחות

וש"נ. ואילך. ס"ד ד.)9בהוספות ב, רע"ב.)10בראשית קיט, ב.)11שבת קיב, או"ת סקצ"ח. קה"ת) (הוצאת לקו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מגילה: מסכת בתחילת במשנה, שנינו

‰l‚Ó ברוב שחל בפורים אותה לקרוא קבעו שחכמים אסתר מגילת ¿ƒ»
באדר י"ד ביום מסויימות ˜¯‡˙המקומות ובנסיבות מסויימים במקומות ƒ¿≈

'eÎ ¯NÚŒ„Á‡aבאדר י"א eÎ'ביום ¯NÚŒ‰MÓÁ·e1 ט"ו וביום ¿««»»«¬ƒ»»»
ÈLe¯„aבאדר, ¯‡·Óe מאמרי ¿…»ƒ¿≈

של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba¯2 «≈¿ƒ≈
ÈLe¯„a Ë¯Ù·e) החסידות מאמרי ƒ¿»ƒ¿≈

L''¯‰Óשל ¯"BÓ„‡ ˜"Î3 «¿«¬«
אדמו"רי  בשושלת הרביעי שמואל, רבי

"lÁzÎÏ‰חב"ד  Ìb˙t‰ ÏÚa«««ƒ¿»¿«¿ƒ»
"¯ÚaÈ¯‡4 אי שאם אומר העולם – ¬ƒ∆

מכשול  [כשיש מלמטה ללכת אפשר

מלמעלה  הולכים הרגילה], בדרך ללכת

אומר, ואני המכשול], [מעל

[מעל  לעבור צריכים שלכתחילה

‡NÚŒ„Á¯המכשול] ¯tÒnL ,(∆ƒ¿»««»»
באדר י"א יום של «Œ‰MÓÁÂ«¬ƒהמספר

¯NÚ,באדר ט"ו יום של המספר »»
,'ÈÂ‰ ÌLÏ ÌÈÊÓB¯ של השם ¿ƒ¿≈¬»»

י'ה'ו'ה' האותיות ««»»‡NÚŒ„Á¯ארבעת
,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ‰"Â ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»∆≈¬»»

'Â חמש בגימטריא וה' שש בגימטריא

אחדֿעשר  «««NÚŒ‰MÓÁÂ«¬ƒ¯וביחד
'ÈÂ‰ ÌL ÏL ‰"È ‡i¯ËÓÈ‚a5 ¿ƒ«¿ƒ»∆≈¬»»

חמש  בגימטריא וה' עשר בגימטריא י'

חמישהֿעשר, הפנימי ÔÎ˙Âוביחד ¿…∆
ÌÈ¯eÙaהרוחנית‰B·Ú„‰של »¬»¿ƒ
שבו( ˜¯‡˙")היום ‰l‚Ó"¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏ ‡È‰ התגלות ƒƒ¿…«¿»«
של  ÏÚÓlÓ‰והארה 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿«¿»

למטה, ‰ÈÂ'שתאיר ÌML ÔÙ‡·e¿…∆∆≈¬»»
‰È‰iL eÈ‰ ,ÌÏL ÌL ‡e‰≈»≈«¿∆ƒ¿∆

¯eaÁ מורכב מהם החלקים שני של ƒ
חיבור  הוי', ÌLשם ÌÚ ‰"È ÌL≈ƒ≈

.‰"Â
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈

Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡È¯a בין ¿ƒ«»»»À»
תחתונים  עולמות ובין עליונים עולמות

ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰6, »¿»«¿≈≈¡…ƒ
·e˙kL BÓk7 בתחילת בתורה ¿∆»

בראשית, ימי בששת הבריאה Ë¯Ù·eסיפור ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒƒ¿»
Úe„i‰ Le¯t‰ ÈÙÏ8,Èelb ÔBLÏ ‡e‰ "‡¯a"L הבעל (כתורת ¿ƒ«≈«»«∆»»¿ƒ

העבודה  התחלת - בראשית בחסידות: מקומות בכמה שהובאה שםֿטוב

הפנימית  הכוונה את לגלות - אלוקים גילוי, פירושו - ברא היא, ה' בעבודת

אלוקים). שם של ¿»¿eÈ‰Âוהעצמית
ÌÈ˜Ï‡ ÌML הבורא ‰e‡כוח ∆≈¡…ƒ

ŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡È¯aa ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¿ƒ»¿««
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ·È˙k ÔÎŒÈt9 ƒ≈¿ƒ¿«¬≈∆

בראשית פרשת ¿ÌBÈaבהמשך
ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ¬¬»»¡…ƒ∆∆

¯kÊpL ,ÌÈÓLÂהבריאה Ìbלגבי ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
'ÈÂ‰ ÌML „ÚÂ ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿«∆≈¬»»

ÔBL‡¯‰ ÌM‰ ‡e‰ בפסוק הנזכר «≈»ƒ
.ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÏÚ ¯·Bb‰Â¿«≈«≈¡…ƒ

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ לכאורה הסתירה ¿≈¿»≈∆
היא  שהבריאה נאמר אחד שבמקום

אלוק  נאמר משם אחר ובמקום ים,

הוי' משם Ó‰שהיא ÈtŒÏÚ«ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L10 בגמרא ∆»¿«≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«»»»
‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ«¬∆»»»À»¿«»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa,הגמרא ובלשון ¿«¬≈¿≈ƒ
ויכולו  ואומר שבת בערב המתפלל "כל

שותף  נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה

בראשית  במעשה להקדושֿברוךֿהוא

אלא  ויכולו תקרי אל ויכולו, שנאמר

– "ויכולו רש"י: ומפרש ויכלו".

בשבחו  שמספר וזה הקדושֿברוךֿהוא

שבת". של ובשבח מקום »¿ŒÏÚÂשל
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtƒ∆≈«¿∆
ÌL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«ƒ«¿≈≈
˙ee‰˙‰‰ BÊ È¯‰ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¬≈«ƒ¿«

,dÓˆÚŒ„vÓ,מלמעלה שהיא כפי ƒ««¿»
האלוקות, È„ÈŒÏÚמצד Ï·‡¬»«¿≈

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú למטה ¬«ƒ¿»≈
ÌÈÎÈLÓÓ למטה מלמעלה «¿ƒƒ

ÌL ˙‡ Ìb ‰‡È¯aa ÌÈl‚Óe¿«ƒ«¿ƒ»«∆≈
'ÈÂ‰ מהגילוי יותר נעלה גילוי שהוא ¬»»

אלוקים. שם של

ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
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לג 'ek xyr cg`a z`xwp dlibn

הּמּגיד  ּכּמה 11הרב הּזקן רּבנּו עליה (ׁשחזר ִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשמֹו על (ּגם) ׁשּנקראת ועד על 12ּפעמים, ( ְְְְִִֵֶַַַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו מּמ,13מאמר למעלה מה ּדע ְְֲִֵַַַַַַָָ

[ּולהעיר, "מּמ הּוא הּכל ׁשּלמעלה, מה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכל

ׁש הּמּגיד הרב ׁשּלמעלהlMׁשּמּלׁשֹון lMdמה ְִִֶֶַַַָ¨ְְֶַַָ©Ÿ
לּספירֹות  ּבנֹוגע רק לא ׁשּזהּו מּובן ,מּמ ְְִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

ּתכסף" ידי ׁש"ּלמעׂשה לזה ּבנֹוגע ּגם ,14אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּתף  יהיה ׁשהאדם הּקּב"ה ׁשרצה ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻולזה

נעׂשה  ּגּופא ׁשּזה - ּבראׁשית ּבמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָלהּקּב"ה

מּכיון  ואדרּבה, האדם. עבֹודת עלֿידי  ,"מּמ"ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ו"ׁשּתף  ּתכסף" ידי ּד"למעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשהענין

עּקרי  ענין הּוא ּבראׁשית" ּבמעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלהּקּב"ה

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין מה ּגם הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלמעלה,

ּומהמׁש ּביֹותר]. עּקרי ענין הּוא האדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָעבֹודת

נעׂשה  האדם, עבֹודת ׁשעלֿידי מּובן, ׁשם ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָהענין

ועלּֿדרֿזה  העבֹודה. לפני ּגם למעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהענין

להּקּב"ה  ׁשּתף נעׂשה ׁשהאדם ּבזה ּגם לֹומר ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻיׁש

עצמֹו, הּקּב"ה מעׂשה ּדמּצד ּבראׁשית, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָּבמעׂשה

ׁשם  עלֿידי היא ׁשההתהּוּות אי ּבעּקר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנרּגׁש

ׁשם  נמׁש ּבניֿיׂשראל ׁשּתפּות ועלֿידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֻאלקים,

להֹוסיף  ויׁש העבֹודה. לפני עֹוד ּבּבריאה ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָהוי'

(הּובאה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ׁשעלּֿפי ְִֵֶֶַַַַַָָּבזה,

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער ּבארּכה ְְְְֱֲֲִִַַַַָָָָָֻונתּבארה

ּומקּים  ּומחּיה מהּוה האלקי ׁשהּכח ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבתחּלתֹו)

ואפס  מאין ורגע רגע ּבכל ּכּלם העֹולמֹות ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאת

יֹותר  מּובן הראׁשֹונה, ּבּפעם ּכמֹו מּמׁש, ְְִֵַַַַַָָָָָֻהּמחלט

ועבֹודתנּו ׁשּמעׂשינּו אלפי 15אי "ׁשּתא מׁש ּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הוי' ׁשם  את הּממׁשיכים הם עלמא", ּדהוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשנין

ורגע. רגע ּבכל היא ׁשהּבריאה ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּבריאה,

‰p‰Â להפריד 16ידּוע היה עמלק ׁשל ׁשענינֹו ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

לו"ה  - הוי' ׁשּבׁשם י"ה ּבין ְְְְֲִֵֵֶַָָּולהפסיק

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הוי', יּֿה17ׁשּבׁשם ּכס על יד ּכי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
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ס"ג.)12 תשמ"ז כסלו י"ט קונטרס אייר. י"ג יום" "היום .23 ע' תש"ד השיחות ס' מ"א.)13ראה פ"ב יד,)14אבות איוב

רפל''ז.)15טו. התניא 2.)16ל' שבהערה אוה"ת וראה ובכ"מ. ואילך. ב פג, תנחומא )17תו"א שם. פירש"י בשלח. ס"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz11ממעזריטש‰nk Ô˜f‰ ea¯ ‰ÈÏÚ ¯ÊÁL) «»«««ƒ∆»«»∆»«≈«»≈«»

˙‡¯˜pL „ÚÂ ,ÌÈÓÚtזו BÓL'תורה' ÏÚ (Ìb)12 אדמו"ר של ¿»ƒ¿«∆ƒ¿≈««¿
Ï"Êהזקן  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÏÚ אבות 13) ÏÚÓÏ‰בפרקי ‰Ó Úc ««¬««≈««¿«¿»

,CnÓ שלמעלה ה' מציאות על ולזכור לדעת האדם שעל הכוונה פשוטו ולפי ƒ»
הפני  הפירוש לפי ואילו הכוונה ממנו מי

Ïk‰ ,‰ÏÚÓlL ‰Ó Ïk"L∆»«∆¿«¿»«…
,"CnÓ ‡e‰ גילוי כל כלומר ƒ»

האדם  בעבודת תלוי מלמעלה והמשכה

‰¯·למטה ÔBLlnL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆ƒ¿»«
‰ÏÚÓlL ‰Ó Ïk"L „Èbn‰««ƒ∆»«∆¿«¿»
e‰fL Ô·eÓ ,"CnÓ ‡e‰ Ïk‰«…ƒ»»∆∆
שלמעלה  העניינים שכל ה'תורה' תוכן

האדם עבודת ידי על ¯˜נמשכים ‡Ï…«
˙B¯ÈÙqÏ Ú‚Ba והתגלות הארה ¿≈««¿ƒ

העליונות  מהספירות אלוקי אור של

ÊÏ‰בעולם Ú‚Ba Ìb ‡l‡∆»«¿≈«¿∆
"ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓl"L14, ∆¿«¬≈»∆ƒ¿…

ומשתוקק, רוצה הקדושֿברוךֿהוא

שאינם  אף הנבראים לעבודת כביכול,

מה  להם אין ולכאורה ידיו מעשה אלא

לו, ולתת L¯ˆ‰להוסיף ‰ÊÏÂ¿»∆∆»»
ÛzL ‰È‰È Ì„‡‰L ‰"aw‰«»»∆»»»ƒ¿∆À»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï¿«»»¿«¬≈¿≈ƒ
'ממך', הוא שהכל נאמר זה על שגם

- האדם עבודת  ידי Ùeb‡על ‰fL∆∆»
שהאדם  העליון הרצון היינו עצמו, זה

בראשית, במעשה שותף ∆¬»NÚ‰יהיה
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,"EnÓ"ƒ¿«¿≈¬«

,‰a¯„‡Â .Ì„‡‰ בעניינים דווקא »»»¿«¿«»
העליון  הרצון יותר מודגש אלה

האדם  ÔÈÚ‰Lבעבודת ÔÂÈkÓƒ≈»∆»ƒ¿»
"ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ"c¿¿«¬≈»∆ƒ¿…
‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzL"Â¿À»¿«»»¿«¬≈
È¯wÚ ÔÈÚ ‡e‰ "˙ÈL‡¯a¿≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÚL ‰Ó Ìb È¯‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈««∆ƒ¿»

‰Ê האדם בעבודת העליון הרצון ∆
B·Ú„˙התחתון È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¬«

È¯wÚ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
ÌL ÔÈÚ‰ CLÓ‰Óe .[¯˙BÈa¿≈≈∆¿≈»ƒ¿»»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,Ô·eÓ»∆«¿≈¬«»»»

‰ÔÈÚונפעלNÚ‰למטה, «¬»»ƒ¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏאפילוÈÙÏ ¿«¿»«ƒ¿≈

‰„B·Ú‰ בפועל. »¬»

ÛzL ‰NÚ Ì„‡‰L ‰Êa Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««»∆∆»»»«¬∆À»
‰"aw‰ ‰NÚÓ „vÓc ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï¿«»»¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ««¬≈«»»

,BÓˆÚ עבוד מבלי העליון, הרצון מצד שהדברים האדםכפי Lb¯ת «¿ƒ¿»
˙ee‰˙‰‰L CÈ‡ ¯wÚaהבריאה כל ÌLשל È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ¿ƒ»≈∆«ƒ¿«ƒ«¿≈≈

˙eÙzL È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿≈À»
Ï‡¯NÈŒÈa שהיא אף בבריאה, ¿≈ƒ¿»≈

להיות, שעתיד ÌLדבר CLÓƒ¿»≈
ÈÙÏ „BÚ ‰‡È¯aa 'ÈÂ‰¬»»«¿ƒ»ƒ¿≈

‰„B·Ú‰ בפועל. »¬»
ÈtŒÏÚL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«ƒ
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz««««≈
‰k¯‡a ‰¯‡a˙Â ‰‡·e‰)¿»¿ƒ¿»¬»«¬À»

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a בספר ¿«««ƒ¿»¡»
הזקן לאדמו"ר «B˙lÁ˙aƒ¿ƒ)התניא

‰e‰Ó È˜Ï‡‰ Ák‰L ליש מאין ∆«…«»¡…ƒ¿«∆
‰iÁÓeחיות ‡˙ומשפיע Ìi˜Óe ¿«∆¿«≈∆

Ú‚¯ ÏÎa Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»À»¿»∆«
Ú‚¯ÂמחדשÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó »∆«≈«ƒ¿∆∆

ÌÚta BÓk ,LnÓ ËÏÁn‰«À¿»«»¿«««
‰BL‡¯‰ בששת העולמות בבריאת »ƒ»

בראשית, ‡CÈימי ¯˙BÈ Ô·eÓ»≈≈
e˙„B·ÚÂ eÈNÚnL15 בני של ∆«¬≈«¬»≈

ה', בעבודת העוסקים «Ïkישראל
ÈÂ‰c ÔÈL ÈÙÏ‡ ‡zL" CLÓ∆∆ƒ»«¿≈¿ƒ¿»≈

,"‡ÓÏÚ היות של שנים אלפי ששת »¿»
‰ÌÈÎÈLÓnהעולם, Ì‰ מלמעלה ≈««¿ƒƒ

ומגלים  ‰ÈÂ'למטה ÌL ˙‡∆≈¬»»
‡È‰ ‰‡È¯a‰L ÔÂÈk ,‰‡È¯aa«¿ƒ»≈»∆«¿ƒ»ƒ

Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa ומה מחדש ¿»∆«»∆«
עבודת  לפני הראשונה, בפעם שנמשך

מחדש. ומתגלה נמשך בפועל, האדם

מעשינו  עלֿידי ורגע רגע בכל

ועבודתנו.

Úe„È ‰p‰Â16 וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«
‰È‰ ˜ÏÓÚ ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆¬»≈»»

˜ÈÒÙ‰Ïe „È¯Ù‰Ï פירוד ליצור ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
‰"È ÔÈa הראשונות האותיות שתי ≈

‰"ÂÏ - 'ÈÂ‰ ÌLaL שתי ∆¿≈¬»»¿
האחרונות ‰ÈÂ',האותיות ÌLaL∆¿≈¬»»
·e˙kL BÓÎe17 בפרשת בתורה ¿∆»

בבני  עמלק מלחמת בעניין בשלח,

dŒÈישראל Òk ÏÚ „È Èk והכתוב ƒ»«≈»
שם  של הראשון החצי את רק מזכיר
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g"nyz'dלד ,dgpn zlitz ixg`l ,mixet

עד  ׁשלם  הּׁשם אין ּכי  ּבעמלק , להוי' ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לׁשם  מנּגד ׁשעמלק הינּו עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיכלה

ותכן  לו"ה , י"ה ּבין הּפרּוד לגרם ורֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֹהוי'

עם  י"ה לחּבר  הּוא עמלק ּדמלחמת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָהעבֹודה

לנס  הוי' ׁשם המׁשכת ּדענין הּקׁשר וזהּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָו"ה.

ּבאחדֿעׂשר  נקראת "מגּלה ׁשּלכן ּדוקא, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּפּורים

ׁשל  ענינֹו ּגם היה זה ּכי כּו', ּבחמּׁשהֿעׂשר" ְֲִִִֶֶַַָָָָָָכּו'

עמלק  מּזרע ׁשם 18המן נגד היתה ׁשּמלחמּתֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור  עלֿידי היא זה ּדבר לתּקן והעבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהוי',

היא  זֹו עבֹודה ולכן הוי', ׁשּבׁשם י"ה עם ְְֲֲִִֵֵֶָָָָו"ה

ההֹולכים  נמצאים ׁשאז הּגלּות, ּבזמן ּבמיחד ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻּגם

ההּגדה  (ּכמאמר המן ׁשל ׁשּבכל 19ּבעּקבֹותיו ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ

והּקּב"ה  לכּלֹותנּו, עלינּו עֹומדים ודֹור ְְְִֵֵַַָָָָּדֹור

הוי' מלחמת להּלחם ּוכדי מּידם), ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּצילנּו

ׁשם  ׁשל י"ה עם ו"ה חּבּור עלֿידי הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַָּבעמלק

ֲָָהוי'.

ÔÈÚ‰Â לו"ה י"ה ּבין הּפרּוד ענין ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵַַ

ּבין  ההפסק הּוא האדם, ְְֵֵֶֶֶַָָָּבנפׁש

וה  הּמּדֹות לבין ׁשּבּמח ּכי ההתּבֹוננּות ּמעׂשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹ

"ּומלק" מּלׁשֹון הראׁש20"עמלק" את ׁשּמפריד , ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

האדם  ּבמעׂשה חסר ועלֿידיֿזה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָמהּגּוף,

ּתהיה  ׁשּלא ּגֹורם ׁשּזה ׁשּלֹו, הּמּדֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּובעבֹודת

ּדבר  לתּקן והעבֹודה ּבעֹולם. הוי' ׁשם ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָָהמׁשכת

ּבאפן  עבֹודתֹו עֹובד ׁשהאדם עלֿידיֿזה היא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה

הּכחֹות  ּבפרטי ּגם נמׁש ׁשּבראׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמהּׂשכל

אדמֹו"ר  ּבספרי ּבארּכה וכּמבאר ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹֻׁשּלֹו,

והן 21האמצעי  ההתּבֹוננּות לענין ּבנֹוגע הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ענין  מסּפיק ׁשאינֹו הּמצֹות, לכּונת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע

אּלא  הּכללית, והּכּונה הּכללית ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָההתּבֹוננּות

התּבֹוננּות  ּגם ּבּפרט, הּכלל את להמׁשי ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָצריכים

ּפרטית  ּכּונה וגם למעׂשה, הּמביאה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּפרטית
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ועוד. תצא. תקנז.)18ס"פ מצוה חינוך וראה א. ג, למג"א שני ותרגום שעמדה.)19תרגום והיא ד"ה ויקרא )20פיסקא

ח. פ"ד.)21ה, היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌMהוי' ÔÈ‡ Èk ,˜ÏÓÚa 'ÈÂ‰Ï ‰ÓÁÏÓ,הקדושֿברוךֿהוא של ƒ¿»»«¬»»«¬»≈ƒ≈«≈

הוי' אותיותיוÌÏLשם ארבעת ÏÎiL‰בכל „ÚויימחהÏL BÚ¯Ê »≈«∆ƒ¿∆«¿∆
˜ÏÓÚL eÈ‰ ,˜ÏÓÚ בקדושה מלחמת של והתוכן רוחנית 'קליפה' הוא ¬»≈«¿∆¬»≈

שהוא  È"‰היא ÔÈa „e¯t‰ Ì¯‚Ï ‰ˆB¯Â 'ÈÂ‰ ÌLÏ „bÓ¿«≈¿≈¬»»¿∆ƒ¿…«≈≈
‰„B·Ú‰ ÔÎ˙Â ,‰"ÂÏ¿¿…∆»¬»

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓc שעל המלחמה ¿ƒ¿∆∆¬»≈
הּוא, בעמלק להלחם ישראל בני

הוי', בשם גרם שעמלק הפירוד תמורת

.‰"Â ÌÚ ‰"È ¯aÁÏ¿«≈ƒ
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚc ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆¿ƒ¿««¿»«

‰ÈÂ'והתגלות ÌLבבריאהÒÏ ≈¬»»¿≈
‰l‚Ó" ÔÎlL ,‡˜Âc ÌÈ¯etƒ«¿»∆»≈¿ƒ»

¯NÚŒ„Á‡a ˙‡¯˜ הרומז ƒ¿≈¿««»»
שם  של הראשון החצי יֿה, לאותיות

eÎ',הוי' ,"¯NÚŒ‰MÓÁa 'eÎ«¬ƒ»»»
של  השני החצי וֿה, לאותיות הרומז

הוי', Ê‰שם Èk בין והפירוד ההפסק ƒ∆
הוי' שם חלקי BÈÚשני Ìb ‰È‰»»«ƒ¿»

˜ÏÓÚ Ú¯fÓ ÔÓ‰ ÏL18, ∆»»ƒ∆«¬»≈
ÌL „‚ ‰˙È‰ BzÓÁÏnL∆ƒ¿«¿»¿»∆∆≈
‰Ê ¯·c Ôw˙Ï ‰„B·Ú‰Â ,'ÈÂ‰¬»»¿»¬»¿«≈»»∆
ÌÚ ‰"Â ¯eaÁ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌLaL ‰"È את ולקרוא ∆¿≈¬»»
פורים, נס את המספרת אסתר, מגילת

בט"ו, וגם בי"א ÏÂBÊגם ‰„B·Ú ÔÎ ¿»≈¬»
פורים בנס Ìbהקשורה ‡È‰ƒ«

Ê‡L ,˙eÏb‰ ÔÓÊa „ÁÈÓaƒ¿À»ƒ¿««»∆»
ÂÈ˙B·wÚa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÓ‰ ÏL את לישראל לעשות ורוצים ∆»»
חסֿושלום  המן, לעשות שרצה מה

‰„b‰‰ ¯Ó‡Ók)19 פסח של ¿«¬«««»»
ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»¿ƒ
‰"aw‰Â ,e˙BlÎÏ eÈÏÚ»≈¿«≈¿«»»
ÌÁl‰Ï È„Îe ,(Ì„iÓ eÏÈvÓ«ƒ≈ƒ»»¿≈¿ƒ»≈
‡e‰ ˜ÏÓÚa 'ÈÂ‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆¬»»«¬»≈
‰"È ÌÚ ‰"Â ¯eaÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌL ÏL להלן שיבואר וכפי ∆≈¬»»
כל  של ה' בעבודת זה חיבור משמעות

ואחד. אחד

ÔÈÚ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«
LÙa ‰"ÂÏ ‰"È ÔÈa „e¯t‰«≈≈¿¿∆∆

‡e‰ ,Ì„‡‰ מחיצה ומעין פירוד »»»
הנפש  לכוחות יֿה באותיות המרומזות הספירות שכנגד הנפש כוחות בין

שהאותיות  וחסידות בקבלה (כמבואר וֿה באותיות המרומזות הספירות שכנגד

היא  האחרונה והה' המידות ששת כנגד ו' האות ובינה, חכמה כנגד הם יֿה

המלכות) ספירת ÔÈ·Ïכנגד ÁnaL ˙eBa˙‰‰ ÔÈa ˜ÒÙ‰‰«∆¿≈≈«ƒ¿¿∆«…«¿≈
‰NÚn‰Â ˙Bcn‰ האדם בו מצב כלומר, בענייני , ומעמיק במוחו מתבונן «ƒ¿««¬∆

פעולה  אין להתבוננות אבל אלוקות,

ההנהגה  ועל שלו הרגש על והשפעה

בפועל, ÔBLlÓשלו "˜ÏÓÚ" Èkƒ¬»≈ƒ¿
"˜ÏÓe"20, לגבי בתורה האמור »«

לקרבן, הבא עוף של ראשו מליקת

היא  המליקה ‡˙ופעולת „È¯ÙnL∆«¿ƒ∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ûeb‰Ó L‡¯‰»…≈«¿«¿≈∆

ההתבוננות כאשר  בין והפסק פירוד יש

ולמעשה, למידות ≈«ÒÁ¯שבמוח
˙„B·Ú·e Ì„‡‰ ‰NÚÓa¿«¬≈»»»«¬«

‰fL ,BlL ˙Bcn‰ החיסרון «ƒ∆∆∆
ובמעשים  שאינו ברגש האדם של

כראוי, ה' את lL‡עובד Ì¯Bb≈∆…
'ÈÂ‰ ÌL ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«≈¬»»
¯·c Ôw˙Ï ‰„B·Ú‰Â .ÌÏBÚa»»¿»¬»¿«≈»»

‰Ê שם והמשכת גילוי ולפעול ולחזור ∆
בעולם  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הוי' ‡È‰ƒ«¿≈∆

ÔÙ‡a B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰L∆»»»≈¬»¿…∆
Ìb CLÓ L‡¯aL ÏÎO‰nL∆≈«≈∆∆»…ƒ¿»«

,BlL ˙BÁk‰ ÈË¯Ùa הוא וכאשר ƒ¿»≈«…∆
בענייני  הדבר מתבונן בשכלו, אלוקות

שלו  הנפש כוחות שאר על משפיע כן

הרגש  המידות, על כאמור ובמיוחד,

בפועל  והמעשה «…¿»¿nÎÂ·‡¯שבלב
‰k¯‡a באריכותÈ¯ÙÒa «¬À»¿ƒ¿≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡21Ú‚Ba Ô‰ «¿»∆¿»ƒ≈¿≈«
˙eBa˙‰‰ ÔÈÚÏ ה'בגדולת ¿ƒ¿««ƒ¿¿

,˙Bˆn‰ ˙eÎÏ Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«¿«»««ƒ¿
המצוות  של הפנימי התוכן על הכוונה

המצוות  עשיית בעת לכוון שיש

ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒƒ¿«
‰ek‰Â ˙ÈÏÏk‰ ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿«¿»ƒ¿««»»
ÌÈÎÈ¯ˆ ‡l‡ ,˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆»¿ƒƒ
,Ë¯ta ÏÏk‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»«¿»
ירד  שהדבר כזו בצורה ולכוון להתבונן

מלבד  ולכן בפרטים ויתבטא לפרטים

הכללית  והכוונה הכללית ההתבוננות

ÈË¯t˙נדרשת  ˙eBa˙‰ Ìb«ƒ¿¿¿»ƒ
,‰NÚÓÏ ‰‡È·n‰ היא בכללות, רק היא ההתבוננות כאשר כי «¿ƒ»¿«¬∆
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לה 'ek xyr cg`a z`xwp dlibn

מח  להיֹות צרי וגם ּומצֹותיה. הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבמעׂשה

ּבּתניא  ּכּמבאר הּוא הּדעת ׁשענין 22הּדעת, ְְְִֶַַַַַַַַַַָָֹ

ּבארּכה  וכּמבאר כּו'. ּבחזק מחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּיתקע

צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר היה 23ּבדרּוׁשי ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

חּב"ד) (ּבנׂשיאי הּדעת מח ּדתכן 24ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַַַַַֹֹ

ּבין  ההפרדה נגד הּמלחמה הּוא עמלק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלחמת

עלֿידי  נעׂשה ׁשּזה והּמעׂשה, לּמּדֹות ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹהּמח

מׁשה  ׁשאמר הּטעם ּגם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּדעת,

אנׁשים" לנּו היה 25"ּבחר מׁשה ּכי מׁשה, אנׁשי , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

הּדעת  לֹוחמים 26ּבחינת ּדוקא ועלֿידיֿזה , ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָ

עם  ו"ה את לחּבר עמלק, מלחמת את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומנּצחים

י"ה.

˙eÓÏLe יהיה עמלק ּבמלחמת הּנּצחֹון ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ

מלחמה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְִִֶֶָָָָָֹלעתידֿלבא,

ּדֹור  מּדֹור ּבעמלק ּבכּמה 27לה' ּומבאר , ְְֲִֵַַַָָָֹ

ּדעקבתא 28מקֹומֹות  ּדֹור ּכֹולל ּדֹור" ׁש"ּמּדֹור ְְְְִִֵֶָ

הּגאּלה. ׁשל הראׁשֹון הּדֹור ּגם ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָָֻּדמׁשיחא,

לעתידֿלבא  יהיה זֹו מלחמה נצחֹון 29ּוׁשלמּות ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹ

ׁשּכתּוב  עמלק,30ּכמֹו זכר את אמחה מחה ּכי ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ

לעתידֿלבא. על ְִֵֶַָָָֹּדקאי

e‰ÊÂ ֿ ּבחמּׁשה כּו' ּבאחדֿעׂשר נקראת "מגּלה ¿∆ְְְֲִִִֵַַַָָָָ

את  קֹוראים הּפּורים ׁשּביֹום ְְִִֶֶַָָעׂשר",

ועלֿידי  ּכּנ"ל, הוי' ׁשם ּגּלּוי ׁשענינּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמגּלה

סדר  ּבכל הוי' ׁשם את מכריזים זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָקריאה

ּבאפן  היא הּמגּלה ׁשּקריאת ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹההׁשּתלׁשלּות.

ּבדרּוׁשים  וכּמבאר ארעי, ּבין 31ׁשל ההפרׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ארעי, היא ּומגּלה קבע הּוא ׁשּספר לספר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמגּלה
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ב).)22 (ז, עמלק.)23ספ"ג זכירת מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. א'תשפט ע' זכור פ' תש"ה )24אוה"ת .19 ע' תש"ב סה"ש

.60 ט.)25ע' יז, א).)26בשלח (נט. פמ"ב טז.)27תניא שם, בשלח.)28בשלח ס"פ מכילתא גם וראה עה"פ. ראה )29ת"י

ואילך. 307 ע' חט"ז לקו"ש וראה ועוד. פר"ת. עמלק גוים ראשית סד"ה א'תשפג. ע' זכור פ' יד.)30אוה"ת שם, בשלח

ב'תיד.)31 ע' מג"א אוה"ת א. קכד, א. קיט, תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מחייבת  ופחות מופשטת ‰Bz¯‰יותר ‰NÚÓa ˙ÈË¯t ‰ek Ì‚Â¿««»»¿»ƒ¿«¬≈«»

.‰È˙BˆÓeƒ¿∆»
Ì‚Â מכן ולאחר המידות על גם תשפיע אכן שבמוח שההתבוננות לוודא כדי ¿«

המעשה  על BÈ‰Ï˙גם CÈ¯ˆ גם‡e‰ ˙Úc‰ ÔÈÚL ,˙Úc‰ ÁÓ »ƒƒ¿…««««∆ƒ¿««««
‡Èza ¯‡·nk22Ú˜˙iL «¿…»««¿»∆ƒ¿«

'eÎ ˜ÊÁa Bz·LÁÓ היינו «¬«¿¿…∆
כללי, כרעיון יישארו לא שהדברים

שהאדם  אלא מחייב ולא מופשט

(ובלשון  אישית לכך ויתחבר יתקשר

"והדעת  התניא: בספר הזקן אדמו"ר

והוא  חוה, את ידע והאדם מלשון הוא

שמקשר  והתחברות התקשרות לשון

ויתקע  מאוד וחזק אמיץ בקשר דעתו

איןֿסוף  בגדולת בחוזק מחשבתו

מי  אף כי דעתו מסיח ואינו ברוךֿהוא

איןֿסוף  בגדולת ונבון חכם שהוא

דעתו  יקשר לא אם הנה ברוךֿהוא

לא  ובהתמדה בחוזק מחשבתו ויתקע

אמיתית  ואהבה יראה בנפשו יוליד

הדעת  כן ועל שווא דמיונות כיֿאם

וחיותן...") המדות קיום הוא

‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ באריכות ¿«¿…»«¬À»
ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ÈLe¯„aƒ¿≈«¿«∆«

אדמו"רי 23ˆ„˜' בשושלת השלישי ∆∆
ÁÓחב"ד  ˙ÈÁa ‰È‰ ‡e‰L∆»»¿ƒ«…«

˙Úc‰ חלקי שלושת מבין השלישי «««
דעת  בינה, חכמה, ≈È‡ÈNa)ƒ¿ƒהמוחין,

(„"aÁ24˙ÓÁÏÓ ÔÎ˙c ««¿…∆ƒ¿∆∆
˜ÏÓÚ מלחמת ישראל, בבני ¬»≈

בקדושה  ‰ÓÁÏn‰ה'קליפה' ‡e‰«ƒ¿»»
Án‰ ÔÈa ‰„¯Ù‰‰ „‚∆∆««¿»»≈«…«

‰fL ,‰NÚn‰Â ˙BcnÏ החיבור «ƒ¿««¬∆∆∆
עמלק, נלחם È„ÈŒÏÚנגדו ‰NÚ«¬∆«¿≈

Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ ,˙Úc‰«««¿≈«∆∆«
‰LÓ ¯Ó‡L ÌÚh‰ כאשר «««∆»«…∆

ישראל, בני עם להלחם בא עמלק

"ÌÈL‡ eÏ ¯Áa"25, ומהדיוק ¿«»¬»ƒ
הלוחמים "בחר  כי למדים לנו"

להיות  צריכים היו עמלק LÓ‰,במלחמת ÈL‡ היא לכך Èkוהסיבה «¿≈…∆ƒ
˙Úc‰ ˙ÈÁa ‰È‰ ‰LÓ26,,הקדושה בכוח ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בצד …∆»»¿ƒ««««¿«¿≈∆

בו  העניין עם חזקה והתחברות התקשרות «¿»Âc˜‡מתבוננים,הדעת,

,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÈÁvÓe ÌÈÓÁBÏ ומצליחים˙‡ ¯aÁÏ ¬ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆∆¬»≈¿«≈∆
‰"Â ההתבוננות‰"È ÌÚ.והמעשה המידות ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa ÔBÁvp‰ ˙eÓÏLe ישראל בני של המוחלט הניצחון ¿≈«ƒ»¿ƒ¿∆∆¬»≈
ה'קליפה',על  על הקדושה של ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,עמלק, ‰È‰È בימות ƒ¿∆∆»ƒ»…

e˙kL·המשיח, BÓÎe בתורה ¿∆»
עמלק  מלחמת Ï‰'אודות ‰ÓÁÏÓƒ¿»»«

¯Bc ¯BcÓ ˜ÏÓÚa27¯‡·Óe , «¬»≈ƒ¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa28 חכמינו בדברי ¿«»¿

זה  פסוק על Bc¯"ז"ל ¯Bcn"L∆ƒ
ÏÏBk גם‡˙·˜Úc ¯Bc ≈¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc של האחרון הדור ƒ¿ƒ»
עקבותיו  את 'שומעים' כבר בו הגלות,

ובא, הקרב המשיח הדור e‰L‡של ∆
בגלות  ‰¯‡ÔBLהאחרון ¯Bc‰ Ìb««»ƒ

ÔBÁˆ ˙eÓÏLe .‰l‡b‰ ÏL∆«¿À»¿≈ƒ¿
BÊ ‰ÓÁÏÓ עמלק È‰È‰מלחמת ƒ¿»»ƒ¿∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ29·e˙kL BÓk30 ∆»ƒ»…¿∆»

בשלח,באותו  בפרשת Èkƒעניין,
,˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ»…∆¿∆∆∆∆¬»≈

È‡˜c זה מחיית כתוב על המדבר ¿»≈
בלשון  הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי עמלק

מכוון  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡עתיד, ÏÚ שאז «∆»ƒ»…
והשלם  המלא הניצחון יהיה כאמור

זו. במלחמה

e‰ÊÂ בה המשנה של הפנימי התוכן ¿∆
המאמר  ˜¯‡˙פותח ‰l‚Ó"¿ƒ»ƒ¿≈

Œ‰MÓÁa 'eÎ ¯NÚŒ„Á‡a¿««»»«¬ƒ»
ÌÈ¯et‰ ÌBÈaL ,"¯NÚ»»∆¿«ƒ
dÈÚL ‰l‚n‰ ˙‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ∆«¿ƒ»∆ƒ¿»»

'ÈÂ‰ ÌL Èelb י"א במספר הנרמז ƒ≈¬»»
ט"ו  ובמספר יֿה של הגימטריא

ו"ה  של È„ÈŒÏÚÂהגימטריא ,Ï"pk««¿«¿≈
ÌÈÊÈ¯ÎÓ BÊ ‰‡È¯˜ את מעוררים ¿ƒ»«¿ƒƒ

ומגלים  ÏÎaעניינו 'ÈÂ‰ ÌL ˙‡∆≈¬»»¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò התגלות ≈∆«ƒ¿«¿¿

בעולמות, האלוקי האור והארת

למטה. עד È¯wL‡˙מלמעלה Û‡Â¿«∆¿ƒ«
,ÈÚ¯‡ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰l‚n‰«¿ƒ»ƒ¿…∆∆¬«ƒ

מהחשיבות  פחותה שחשיבותו זמני קבוע,כדבר דבר «…¿»¿nÎÂ·‡¯של
ÌÈLe¯„a31,חסידות ÙqL¯מאמרי ,¯ÙÒÏ ‰l‚Ó ÔÈa L¯Ù‰‰ «¿ƒ«∆¿≈≈¿ƒ»¿≈∆∆≈∆

,ÈÚ¯‡ ‡È‰ ‰l‚Óe Ú·˜ ‡e‰ לכאורה כן אין ואם המגילה קריאת ∆«¿ƒ»ƒ¬«ƒ
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g"nyz'dלו ,dgpn zlitz ixg`l ,mixet

אּלא  הוי', ׁשם ּבהמׁשכת ּגרעֹון מּצד זה אין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

ּבּזמן  רק ׁשּי לו"ה י"ה ּבין הּפרּוד ּכי ְְְִֵֵַַַַַַַָָאּדרּבה,

יהיה  ׁשאז לעתידֿלבא מהֿׁשאיןּֿכן ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּזה,

יצטרכּו לא אז הרי ׁשלם", והּכּסא ׁשלם ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ"הּׁשם

זֹו. לעבֹודה ֲַָעֹוד

ÌÓ‡ הרמּב"ם ּפסק הרי אףֿעלּֿפיֿכן, »¿»ְֲִֵֵַַַַַָָ

ּבטלים,32להלכה  הּמֹועדים ׁשּכל ּדאף ְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

אסּתר  מגּלת וגם ּבטלים, אינם הּפּורים ימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָהרי

ׁשּבכתב  ּתֹורה ּכמֹו לעתידֿלבא קּימת ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹּתהיה

ׁשּבּתֹורה  ּבּמגּלה 33והלכֹות ׁשּגם מּובן ּומּזה , ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

סדר  לכל הּנֹוגע קבע, ׁשל ענין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש הּזמּנים. ּולכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

ּדלא  ּד"עד ּבאפן היא ּפּורים ׁשעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַֹֹמה

קבּו34ידע" ׁשהּוא הּכתר ּבבחינת ונצחי ׁשהּוא ע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּמביא  מה ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ׁשּנּויים. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַּבלי

ׁשם  מּזרעם,35הּכתּוב 32הרמּב"ם יסּוף לא וזכרם ְְְְִִַַַַָָָָָָֹ

ּגםּֿכן  יהיה ׁשאז ּדלעתידֿלבא לּזמן רֹומז ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו קטּנים, "זרעם", ׁשל ּכּלם 36ענין ּכי ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻ

"ולא  אמנם ּגדֹולם, ועד למקטּנם אֹותי ְְְְְְְִִֵַַָָָָֹידעּו

ּדלא  "עד ּבבחינת ּכי רעהּו", את איׁש עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶַַַֹילּמדּו

הּלּמּוד. ענין ׁשּי אין מידיעה, למעלה ְְְִִִִֵַַַַַָָָָידע",

ּד"עד  ּבאפן ּפּורים ׂשמחת ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹוהענין

היא  והגּבלה, מּמדידה למעלה ׁשהּוא ידע" ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּדלא

לׂשמחה  מֹועדים ׁשל מהּׂשמחה ּגם ,37למעלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבׂשמחת  מהֿׁשאיןּֿכן כּו'. הגּבלה יׁשנּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה

ענין  מּכללּות למעלה ׁשהיא והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַַָָּפּורים.

ּבּטעם  לֹומר ויׁש ּתֹורה. ׁשעלֿידי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָהּׂשמחה

ּביׂשראל  מתּגּלה ּפּורים ּבׂשמחת ּכי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָהּדבר,

חד  ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל 38ּבחינת ְְְְְִִִֵַַָָָ

הּבאּור  וכּידּוע מהּתֹורה. ּגם ּבמאמר 39ׁשּלמעלה ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָ
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תתקמד.)32 רמז משלי יל"ש וראה מגילה. הל' ה"ה.)33סוף פ"א מגילה ב.)34ירושלמי ז, כח.)35מגילה ט, אסתר

לג.36 לא, רגלים.)37ירמי' בשלש וקידוש התפילה א.)38נוסח עג, תרצג.)39זח"ג ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי

כח. ס"ע תרנ"ז סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולמות הוי' שם של קבוע גילוי לפעול Ê‰בכוחה ÔÈ‡ È¯‰ העובדה ¬≈≈∆

עראי, של עניין היא ÔBÚ¯bשהמגילה „vÓ חיסרוןÌL ˙ÎLÓ‰a ƒ«≈»¿«¿»«≈
,‰a¯c‡ ‡l‡ ,'ÈÂ‰ ולא בארעיות קשורה בגלל המגילה לא בקביעות ¬»»∆»«¿«»

אלא  קריאתה עלֿידי הוי' שם בגילוי כלשהו ארעי חסרון היא Èkƒלהיפך
‰"ÂÏ ‰"È ÔÈa „e¯t‰ שאותו «≈≈¿

עלֿידי  לתקן המגלה באים קריאת

,‰f‰ ÔÓfa ˜¯ CiL אינו ולכן «»««¿««∆
קבוע  ולא ארעי ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óאלא

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח Ê‡Lבימות ∆»ƒ»…∆»
‡qk‰Â ÌÏL ÌM‰" ‰È‰Èƒ¿∆«≈»≈¿«ƒ≈

,"ÌÏL שעליו הגלות בזמן כמו ולא »≈
א' האות ללא 'כסא' יֿה' 'כס  נאמר

אבל  וֿה, האותיות ללא הוי' ושם

יהיו  השם וגם הכסא גם כאשר

eÎ¯ËˆÈבשלמות  ‡Ï Ê‡ È¯‰¬≈»…ƒ¿»¿
BÊ ‰„B·ÚÏ „BÚ הפירוד תיקון של «¬»

וההפסק.

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡ למרות »¿»««ƒ≈
העבודה  את יצטרכו לא לבוא שלעתיד

קריאת  עלֿידי הוי' שם גילוי של

לעיל, כמבואר Òt˜המגילה, È¯‰¬≈»«
‰ÎÏ‰Ï Ì"aÓ¯‰32ÏkL Û‡c »«¿««¬»»¿«∆»
ÌÈÏËa ÌÈ„ÚBn‰,לבוא לעתיד «¬ƒ¿≈ƒ

ÌÈ‡ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ È¯‰¬≈¿≈«ƒ≈»
¯zÒ‡ ˙l‚Ó Ì‚Â ,ÌÈÏËa¿≈ƒ¿«¿ƒ«∆¿≈
BÓk ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˙Ói˜ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»…¿
˙BÎÏ‰Â ·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»«¬»

‰¯BzaL33 לעתיד יתבטלו שלא ∆«»
l‚na‰לבוא, ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««¿ƒ»

Ú‚Bp‰ ,Ú·˜ ÏL ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿»∆∆««≈«
ÏÎÏe ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎÏ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿¿»

ÌÈpÓf‰ גם יהיו הפורים ימי ולכן «¿«ƒ
ומבאר. שממשיך כפי לבוא, לעתיד

e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ בפורים זה עניין ¿≈«∆∆
לעתידֿלבוא  גם יתבטל »Ó‰שלא

ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈ¯et ˙„B·ÚL∆¬«ƒƒ¿…∆
"Ú„È ‡Ïc „Ú"c34 כמאמר ¿«¿…»«

בפורים  להתבסם אדם שחייב הגמרא

המן' 'ארור בין להבדיל יידע שלא עד

מרדכי' של e‰L‡ל'ברוך זו בחינה ∆
למעלה  שהיא כפי ידע' דלא 'עד

‰k˙¯באלקות  ˙ÈÁ·a הספירות עשר שמעל הדרגה עליון', 'כתר ƒ¿ƒ««∆∆

e‰fLהעליונות  ,¯ÓBÏ LÈÂ .ÌÈÈepL ÈÏa ÈÁˆÂ Úe·˜ ‡e‰L∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈«∆∆
ÌL Ì"aÓ¯‰ ‡È·nL ‰Ó Ìb32 לא הפורים שימי האומרת בהלכה ««∆≈ƒ»«¿«»

בפורים e˙k‰35·יתבטלו  הנקראת אסתר הפורים Ì¯ÎÊÂבמגילת ימי של «»¿ƒ¿»
ÛeÒÈ ‡Ï יתבטל לאÌÚ¯fÓ,לעולם הדור, שבאותו ישראל בני fL‰של …»ƒ«¿»∆∆

Ê‡L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓfÏ ÊÓB¯≈«¿«ƒ¿»ƒ»…∆»
המשיח  ÔÈÚבימות ÔkŒÌb ‰È‰Èƒ¿∆«≈ƒ¿»

BÓk ,ÌÈpË˜ ,"ÌÚ¯Ê" ÏL∆«¿»¿«ƒ¿
·e˙kL36È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èk ∆»ƒÀ»≈¿ƒ

ÌÓ‡ ,ÌÏB„b „ÚÂ ÌpË˜ÓÏ¿ƒ¿«»¿«¿»»¿»
מכלֿמקום  'קטנים', שיהיו למרות

˙‡ LÈ‡ „BÚ e„nÏÈ ‡ÏÂ"¿…¿«¿ƒ∆
Èk ,"e‰Ú¯ יהיו ÈÁ·a˙כולם ≈≈ƒƒ¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ ,"Ú„È ‡Ïc „Ú"«¿…»«¿«¿»
,‰ÚÈ„ÈÓ נעלית ‡ÔÈזו ובדרגה ƒƒ»≈

,„enl‰ ÔÈÚ CiL שממשיך כפי «»ƒ¿««ƒ
ומבאר.

˙ÁÓN ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«
‡Ïc „Ú"c ÔÙ‡a ÌÈ¯etƒ¿…∆¿«¿…

,"Ú„È לדרגה מהדעת,עד שלמעלה »«
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ÏL ‰ÁÓO‰Ó≈«ƒ¿»∆¬ƒ

‰ÁÓNÏ37, שאר של השמחה ¿ƒ¿»
‰‚Ïa‰המועדים  dLÈ ‰ÊaL∆»∆∆¿»«¿»»

'eÎ החגים שבימי בהלכה שמובא כפי

להשגיח  שלוחים שולח ביתֿהדין

לא  באופנים תהיה לא שהשמחה

ÁÓNa˙רצויים. ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿«
‡È‰L ,eÈ‰Â .ÌÈ¯et שמחת ƒ¿«¿∆ƒ

ÔÈÚפורים  ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«
LÈÂ .‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆«¿≈»¿≈
Èk ,¯·c‰ ÌÚha ¯ÓBÏ«¿«««»»ƒ
‰lb˙Ó ÌÈ¯et ˙ÁÓNa¿ƒ¿«ƒƒ¿«»
Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á38 בני בין והחיבור האחדות «
כך  כדי עד והקדושֿברוךֿהוא ישראל

אחד שהם  לדבר «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הופכים
‰¯Bz‰Ó Ìb בדברי כמבואר «≈«»

בתורת  ובהרחבה ז"ל, חכמינו

ישראל  בני של שהשורש החסידות

התורה. של מהשורש יותר ועמוק יותר נעלה ‰e‡a¯באלוקות Úe„iÎÂ39 ¿«»««≈
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'ek xyr cg`a z`xwp dlibn

יׂשראל 40הּזהר  ּבדא, ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ואֹוריתא ְְְְְְְִַַָָָּבאֹוריתא,

אמר  ולּמה קׁשרים, ׁשני רק ּבזה יׁשנם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּדלכאֹורה

ּגם  יׁשנֹו (אחרּֿכ) ּכי כּו', קׁשרין" "ּתלת ְְְִִֶַַַָָָָּכאן

 ֿ וקּודׁשאּֿברי ּדיׂשראל הּקׁשר הּׁשליׁשי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּקׁשר

זה  וקׁשר כּו'). ּבאֹוריתא נמׁש (ּומּזה ְְְְִִֶֶֶֶַָָהּוא

מהּתֹורה  ׁשּלמעלה וקּודׁשאּֿברי ֿהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדיׂשראל

הּוא  הּדבר ׁשּגּלּוי אּלא ּפּורים, ּבׂשמחת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמתּגּלה

ידע" ּדלא ּד"עד ההלכה את ׁשּלֹומד ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

וגדֹול  נצחית) ׁשהיא ּבּתֹורה הּוא הּלּמּוד ְְְִִִִֶַַַָָ(וגם

מעׂשה  לידי ׁשּמביא ּכן 41לּמּוד נעׂשה הרי , ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבנפ  ענין ּבפעל ּדאמּתית מּובן, ּומּזה ּפנימה. ׁשֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ

ּגּופא  ּובּכתר הּכתר, ּבבחינת הּוא ידע" ּדלא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ"עד

ּבלי  ונצחי קבּוע ׁשהּוא הּכתר, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָּבבחינת

ִִׁשּנּויים.

‰p‰Â יהיה אּלּו ענינים ׁשל ּבּׁשלמּות הּגּלּוי ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֵֶֶַָ

מקֹומֹות  ּבכּמה וכּמבאר 42לעתידֿלבא, ְְְְִֶַַָָָָֹֹ

חּיים' עץ ּב'ּפרי ׁשּכתּוב מה על ׁשּכל 43מיּסד ְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

וגּלּוי  עּתיק'. מ'חיצֹונּיּות רק הם עּתה ְִִִִִִֵֵַַַַָהּגּלּויים

 ֿ עּתיקא ּפנימּיּות עּתיק', 'ּפנימּיּות ְְְִִִִִִִַַַָּבחינת

האמּתית  ּבּגאּלה  לעתידֿלבא, יהיה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻקּדיׁשא,

מּמׁש. מּמׁש ּובקרֹוב ְְְֵַַַָָָָוהּׁשלמה,
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40(.61 ע' ה'ת"ש בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה שם. ב.)41זהר מ, בסופו.)42קידושין שה"ש שער )43לקו"ת

פט"ו. הק"ש

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰¯בחסידות ¯Ó‡Óa40,‡„a ‡c ÔÈ¯M˜˙Ó ÔÈ¯L˜ ˙Ïz ¿«¬««…«¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»

בזה, זה מתקשרים קשרים התורה,È¯B‡a˙‡מתקשריםÏ‡¯NÈשלושה ƒ¿»≈¿«¿»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â,בקדושֿברוךֿהוא מתקשרת והתורה ¿«¿»¿¿»¿ƒ

Ô‡k ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,ÌÈ¯L˜ ÈL ˜¯ ‰Êa ÌLÈ ‰¯B‡ÎÏc הזוהר ¿ƒ¿»∆¿»»∆«¿≈¿»ƒ¿»»»«»
"ÔÈ¯L˜ ˙Ïz",קשרים שלושה ¿»¿»ƒ

,'eÎ יש דבר של שלאמיתו אלא

קשרים  (‡CkŒ¯Áשלושה Èkƒ««»
ישראל  בני של ההתקשרות לאחר

הוא  ברוך בקדוש התורה ושל )בתורה
,ÈLÈÏM‰ ¯Lw‰ Ìb BLÈ∆¿««∆∆«¿ƒƒ
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈc ¯Lw‰«∆∆¿ƒ¿»≈¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯a עלֿידי לא בעצמם, ¿ƒ
שעלֿידי  מהקשר ולמעלה התורה

בני (fÓe‰התורה של מהקשר ƒ∆
הקדושֿברוךֿהוא  עם «¿CLÓƒישראל

גם  כך eÎ'אחר ‡˙È¯B‡a עניין ¿«¿»
התורה  של הקשר מאשר יותר נעלה

עלֿידי  שלא בהקדושֿברוךֿהוא

Ï‡¯NÈcישראל  ‰Ê ¯L˜Â .(¿∆∆∆¿ƒ¿»≈
‰ÏÚÓlL ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ∆¿«¿»
˙ÁÓNa ‰lb˙Ó ‰¯Bz‰Ó≈«»ƒ¿«∆¿ƒ¿«

,ÌÈ¯et,ביותר הנעלית השמחה ƒ
לעיל, ‰c·¯כמבואר ÈelbL ‡l‡∆»∆ƒ«»»

˙‡ „ÓBlL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆≈∆
‰ÎÏ‰‰בתורה‡Ïc „Ú"c «¬»»¿«¿…

‡e‰ „enl‰ Ì‚Â) "Ú„È»«¿««ƒ
ÏB„‚Â (˙ÈÁˆ ‡È‰L ‰¯Bza«»∆ƒƒ¿ƒ¿»

‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „enÏ41, ƒ∆≈ƒƒ≈«¬∆
BLÙa ÏÚÙa Ôk ‰NÚ È¯‰¬≈«¬∆≈¿…«¿«¿

‰ÓÈt השפעה יש זה ולקשר ¿ƒ»
הלכה  הלומד היהודי של הנפש בעומק

אותה  ומקיים פורים שמחת על זו

‰e‡בפועל. "Ú„È ‡Ïc „Ú" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡c ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¬ƒƒƒ¿««¿…»«
,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a והשגה מהבנה למעלה מהספירות, k·e˙¯שלמעלה ƒ¿ƒ««∆∆«∆∆

‡ÙebעצמוÈÏa ÈÁˆÂ Úe·˜ ‡e‰L ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌÈÈepLƒƒ

ÏL ˙eÓÏMa Èelb‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿≈∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆∆»ƒ»…

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ42 ¿«¿…»¿«»¿
החסידות Ó‰בתורת ÏÚ „qÈÓ¿À»««

'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'a ·e˙kL43 ∆»ƒ¿ƒ≈«ƒ
האריז"ל ‰ÌÈÈelbמכתבי  ÏkL של ∆»«ƒƒ

האלוקי ‰Ìהגלות,בזמן zÚ‰,האור «»≈
Èel‚Â .'˜ÈzÚ ˙eiBˆÈÁ'Ó ˜«̄≈ƒƒ«ƒ¿ƒ
,'˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
‰È‰È ,‡LÈc˜Œ‡˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ»«ƒ»ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בקבלה כמבואר ∆»ƒ»…
נחלקת  עליון' 'כתר בחינת וחסידות,

הכתר  חיצוניות – כלליות בחינות לשתי

על  ארוך, (מלשון אנפין' 'אריך הנקראת

השתלשלות') ל'סדר ונמשך שיורד שם

יומין' 'עתיק הנקראת הכתר ופנימיות

 ֿ הקדוש שם בדניאל הכתוב (כלשון

'עתיק' - יומין' 'עתיק נקרא ברוךֿהוא

ורחוק  הנעתק ונבדל, נעתק מלשון

'עתיק' וגם והנבראים), מהעולמות

שורה  בה עתיק' ל'פנימיות נחלקת עצמה

לגמרי  מהעולמות שלמעלה האיןֿסוף

מסוימת  שייכות יש לה עתיק' ו'חיצוניות

כך  ועל ונבראים, לעולמות להשפעה

ש'פנימיות  האריז"ל מכתבי כאן מבואר

לבוא, לעתיד רק תתגלה «l‡ba«¿À‰עתיק'
·B¯˜·e ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿»

.LnÓ LnÓ«»«»
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לז 'ek xyr cg`a z`xwp dlibn

יׂשראל 40הּזהר  ּבדא, ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ואֹוריתא ְְְְְְְִַַָָָּבאֹוריתא,

אמר  ולּמה קׁשרים, ׁשני רק ּבזה יׁשנם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּדלכאֹורה

ּגם  יׁשנֹו (אחרּֿכ) ּכי כּו', קׁשרין" "ּתלת ְְְִִֶַַַָָָָּכאן

 ֿ וקּודׁשאּֿברי ּדיׂשראל הּקׁשר הּׁשליׁשי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּקׁשר

זה  וקׁשר כּו'). ּבאֹוריתא נמׁש (ּומּזה ְְְְִִֶֶֶֶַָָהּוא

מהּתֹורה  ׁשּלמעלה וקּודׁשאּֿברי ֿהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדיׂשראל

הּוא  הּדבר ׁשּגּלּוי אּלא ּפּורים, ּבׂשמחת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמתּגּלה

ידע" ּדלא ּד"עד ההלכה את ׁשּלֹומד ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

וגדֹול  נצחית) ׁשהיא ּבּתֹורה הּוא הּלּמּוד ְְְִִִִֶַַַָָ(וגם

מעׂשה  לידי ׁשּמביא ּכן 41לּמּוד נעׂשה הרי , ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבנפ  ענין ּבפעל ּדאמּתית מּובן, ּומּזה ּפנימה. ׁשֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ

ּגּופא  ּובּכתר הּכתר, ּבבחינת הּוא ידע" ּדלא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ"עד

ּבלי  ונצחי קבּוע ׁשהּוא הּכתר, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָּבבחינת

ִִׁשּנּויים.

‰p‰Â יהיה אּלּו ענינים ׁשל ּבּׁשלמּות הּגּלּוי ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֵֶֶַָ

מקֹומֹות  ּבכּמה וכּמבאר 42לעתידֿלבא, ְְְְִֶַַָָָָֹֹ

חּיים' עץ ּב'ּפרי ׁשּכתּוב מה על ׁשּכל 43מיּסד ְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

וגּלּוי  עּתיק'. מ'חיצֹונּיּות רק הם עּתה ְִִִִִִֵֵַַַַָהּגּלּויים

 ֿ עּתיקא ּפנימּיּות עּתיק', 'ּפנימּיּות ְְְִִִִִִִַַַָּבחינת

האמּתית  ּבּגאּלה  לעתידֿלבא, יהיה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻקּדיׁשא,

מּמׁש. מּמׁש ּובקרֹוב ְְְֵַַַָָָָוהּׁשלמה,
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40(.61 ע' ה'ת"ש בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה שם. ב.)41זהר מ, בסופו.)42קידושין שה"ש שער )43לקו"ת

פט"ו. הק"ש

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰¯בחסידות ¯Ó‡Óa40,‡„a ‡c ÔÈ¯M˜˙Ó ÔÈ¯L˜ ˙Ïz ¿«¬««…«¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»

בזה, זה מתקשרים קשרים התורה,È¯B‡a˙‡מתקשריםÏ‡¯NÈשלושה ƒ¿»≈¿«¿»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â,בקדושֿברוךֿהוא מתקשרת והתורה ¿«¿»¿¿»¿ƒ

Ô‡k ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,ÌÈ¯L˜ ÈL ˜¯ ‰Êa ÌLÈ ‰¯B‡ÎÏc הזוהר ¿ƒ¿»∆¿»»∆«¿≈¿»ƒ¿»»»«»
"ÔÈ¯L˜ ˙Ïz",קשרים שלושה ¿»¿»ƒ

,'eÎ יש דבר של שלאמיתו אלא

קשרים  (‡CkŒ¯Áשלושה Èkƒ««»
ישראל  בני של ההתקשרות לאחר

הוא  ברוך בקדוש התורה ושל )בתורה
,ÈLÈÏM‰ ¯Lw‰ Ìb BLÈ∆¿««∆∆«¿ƒƒ
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈc ¯Lw‰«∆∆¿ƒ¿»≈¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯a עלֿידי לא בעצמם, ¿ƒ
שעלֿידי  מהקשר ולמעלה התורה

בני (fÓe‰התורה של מהקשר ƒ∆
הקדושֿברוךֿהוא  עם «¿CLÓƒישראל

גם  כך eÎ'אחר ‡˙È¯B‡a עניין ¿«¿»
התורה  של הקשר מאשר יותר נעלה

עלֿידי  שלא בהקדושֿברוךֿהוא

Ï‡¯NÈcישראל  ‰Ê ¯L˜Â .(¿∆∆∆¿ƒ¿»≈
‰ÏÚÓlL ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ∆¿«¿»
˙ÁÓNa ‰lb˙Ó ‰¯Bz‰Ó≈«»ƒ¿«∆¿ƒ¿«

,ÌÈ¯et,ביותר הנעלית השמחה ƒ
לעיל, ‰c·¯כמבואר ÈelbL ‡l‡∆»∆ƒ«»»

˙‡ „ÓBlL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆≈∆
‰ÎÏ‰‰בתורה‡Ïc „Ú"c «¬»»¿«¿…

‡e‰ „enl‰ Ì‚Â) "Ú„È»«¿««ƒ
ÏB„‚Â (˙ÈÁˆ ‡È‰L ‰¯Bza«»∆ƒƒ¿ƒ¿»

‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „enÏ41, ƒ∆≈ƒƒ≈«¬∆
BLÙa ÏÚÙa Ôk ‰NÚ È¯‰¬≈«¬∆≈¿…«¿«¿

‰ÓÈt השפעה יש זה ולקשר ¿ƒ»
הלכה  הלומד היהודי של הנפש בעומק

אותה  ומקיים פורים שמחת על זו

‰e‡בפועל. "Ú„È ‡Ïc „Ú" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡c ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¬ƒƒƒ¿««¿…»«
,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a והשגה מהבנה למעלה מהספירות, k·e˙¯שלמעלה ƒ¿ƒ««∆∆«∆∆

‡ÙebעצמוÈÏa ÈÁˆÂ Úe·˜ ‡e‰L ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌÈÈepLƒƒ

ÏL ˙eÓÏMa Èelb‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿≈∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆∆»ƒ»…

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ42 ¿«¿…»¿«»¿
החסידות Ó‰בתורת ÏÚ „qÈÓ¿À»««

'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'a ·e˙kL43 ∆»ƒ¿ƒ≈«ƒ
האריז"ל ‰ÌÈÈelbמכתבי  ÏkL של ∆»«ƒƒ

האלוקי ‰Ìהגלות,בזמן zÚ‰,האור «»≈
Èel‚Â .'˜ÈzÚ ˙eiBˆÈÁ'Ó ˜«̄≈ƒƒ«ƒ¿ƒ
,'˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
‰È‰È ,‡LÈc˜Œ‡˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ»«ƒ»ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בקבלה כמבואר ∆»ƒ»…
נחלקת  עליון' 'כתר בחינת וחסידות,

הכתר  חיצוניות – כלליות בחינות לשתי

על  ארוך, (מלשון אנפין' 'אריך הנקראת

השתלשלות') ל'סדר ונמשך שיורד שם

יומין' 'עתיק הנקראת הכתר ופנימיות

 ֿ הקדוש שם בדניאל הכתוב (כלשון

'עתיק' - יומין' 'עתיק נקרא ברוךֿהוא

ורחוק  הנעתק ונבדל, נעתק מלשון

'עתיק' וגם והנבראים), מהעולמות

שורה  בה עתיק' ל'פנימיות נחלקת עצמה

לגמרי  מהעולמות שלמעלה האיןֿסוף

מסוימת  שייכות יש לה עתיק' ו'חיצוניות

כך  ועל ונבראים, לעולמות להשפעה

ש'פנימיות  האריז"ל מכתבי כאן מבואר

לבוא, לעתיד רק תתגלה «l‡ba«¿À‰עתיק'
·B¯˜·e ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿»

.LnÓ LnÓ«»«»
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אגרות קודש

]ט' אדר תשי"ג[

...כן אתענין לדעת מהנעשה ע"ד שידוך המתאים בשביל בנו שי'. ועתה אשר ראה כבודו בעיני 

בשר, יכולת השי"ת בענין זיווגים, אף שנראה לו שזהו דבר קשה, וגם רז"ל אמרו שקשה כקריעת ים 

סוף, בטח הרי יוקל הענין גם אצל בנו שי'. ובלבד שישתדל כדרשת חז"ל, דרכו של איש וכו'. וידוע ג"כ 

העצה הוגנת של חז"ל שאין צריך להיות - בגיל - חילוק גדול ביניהם.



לח

    
מוגה  בלתי

‚Ò...:באמרו "בענדיקטין", עוד  להמציא  שיכול  מישהו יש  אם  שאל  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  .
ידע ", דלא  ה "עד  את  לקיים  מישהו יתנדב  אולי אמר :) ֿ כך  ואחר  שאפן"?!... איר  קענט  ַ"בענדיקטין

"סאשיל  ל "עקאנאמיע ", ששייך  (ענין פרנסה  של  לענינים  בנוגע  ולבקש  לשאול  יפסיק  ָָָובמילא ,
ישאל  ולא  ורופאים ), ֿ חולים  בית  (אודות  הגוף  בריאות  בזה ), וכיוצא  ֿ החברה ) מדעי (כלכלה , סייענס "

הנשמה , בריאת  אודות  אפילו

זרעם " ועל  עליהם  היהודים  וקבלו ד "קיימו הענין את  בעצמו לפעול  שצריך  בכך  מונח  יהיה  333אלא 

ֿ תורה . במתן שקבלו מה  –

„Ò: בזה והענין .

ז"ל  חכמינו מענינים 334אמרו דאגות  להם  היו שלא  והיינו, המן", לאוכלי אלא  כו' תורה  ניתנה  "לא 
(ענינים  לאכילה  בנוגע  הן המוכן, מן צרכיהם  כל  להם  ניתנו במדבר , היו ישראל  בני כאשר  שכן, גשמיים ,

לטעום  חפצים  שהיו הטעמים  כל  בו טועמים  שהיו המן להם  שניתן ללבושים 335פנימיים ), בנוגע  והן ,
עמו" שגדל  חומט  של  הזה  כלבוש  עמהם  לבושן גדל  ש "היה  מקיפים ), היו 336(ענינים  הכבוד  וענני ,

לבושיהם  את  שנעשו.336מגהצים  הראשון ביום  שהיו כמו חדשים  שיהיו ,

כמאמר  – ֿ זה  לאחרי הבאים  הדורות  לכל  התורה  והמשכת  התורה , קבלת  התחלת  היתה  כזה  ובאופן
– (ממש ) חדשים " אלא ) הדמיון, בכ "ף  "כחדשים ", רק  (לא  בעיניך  יהיו ויום  יום  "בכל  ז"ל  רבותינו
כרצון  כרצונו, יהיה  שרצונך  היינו, רצונו", מפני רצונך  ד "בטל  באופן יעמוד  רק  שאם  לדעת  צריך  שיהודי
המדידות  (שהם  אחרים  רצון  ש "יבטל  מזה , ויתירה  רצונך , הקב "ה  יעשה  אזי הקב "ה , המלכים  מלכי מלך 

רצונך " מפני ההשתלשלות ) עניני כל  של  חיי וההגבלות  דבני הענינים  בכל  לו המצטרך  כל  שיומשך  –
טפחים . מעשרה  למטה  כפשוטם , רויחי ומזוני

שהם  ולראות  ישראל  בני את  לנסות  אחר , באופן ההנהגה  סדר  היה  ֿ זה  שלפני שבדורות  אף  כלומר :
כאשר  גם  הקב "ה  כרצון מתנהגמתנהגים  יהודי רק  אם  זה , בדור  הנה  – רויחי ומזוני חיי בבני להם 

רויחי. ומזוני חיי בבני לו המצטרך  כל  הקב "ה  נותן אזי הקב "ה , כרצון

‰Ò בית למלחמת  "היוצא  להיות  צריך  שאז משיחך ", עקבות  חרפו "אשר  בדור  אנו נמצאים  וכאמור , .
הכוונה  את  למלא  ובלבד  הגשמיים , הענינים  לכל  לאשתו", כריתות  גט  ד "כותב  ובאופן שלם , בלבב  דוד "

ה  את  דעה  הארץ  "מלאה  שיהיה  לפעול  – העליונה  הכוונה  את  שמסרו הנשיאים , הרביים  כמים של  וי'
מכסים ", לים 

דמוסיף  באופן פרטיים , ובמקומות  ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  בבתי חסידות  ללמוד  שיתחילו – ובפשטות 
העלמות  של  הענינים  כל  שמתבטלים  היינו, מתיהדים ", הארץ  עמי ש "כל  ֿ יתברך  השם  יעזור  – ואז והולך ,

ומצוות , תורה  על  שישנם  ועיכובים  מניעות  והסתרים 

בתור  [שנתקבל  הרמ "א  פירוש  כט ) (סעיף  וכנ"ל  עליהם ", היהודים  פחד  נפל  "כי – הדבר  וטעם 
בפסוק  כהרמז ישראל , בני כל  אצל  "רמ "א "337"פוסק " – רמה " ביד  יוצאים  ישראל  שהפחד 338"ובני [

הזקן  רבינו (כמאמר  ה ' יראת  דהיינו ישראל , בני נפרד 339של  להיות  יכול  ואינו רוצה  אינו שיהודי
איש  של  אמות  בד ' שישנם  הארץ " "עמי מעניני החל  – הארץ " "עמי על  נופל  זה  הרי מהקב "ה ),
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כז.333) ט , אסתר
ד .334) טז, שם בשלח . ר"פ מכילתא
סע"א.335) עה, יומא
ד .336) ח , עקב פרש"י 
ח .337) יד , בשלח 
חת"ס 338) בהגהות (הובא סק"ג  או"ח  חת"ס שו"ת ראה

חמישאה  מהדורא ומשיב שואל  שו"ת סתכ "ט ). או"ח  לשו"ע
ועוד . סי "ח .

(נעתק 339) שפד  ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום

ועוד . סיון).



לט

    
מוגה  בלתי

‚Ò...:באמרו "בענדיקטין", עוד  להמציא  שיכול  מישהו יש  אם  שאל  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  .
ידע ", דלא  ה "עד  את  לקיים  מישהו יתנדב  אולי אמר :) ֿ כך  ואחר  שאפן"?!... איר  קענט  ַ"בענדיקטין

"סאשיל  ל "עקאנאמיע ", ששייך  (ענין פרנסה  של  לענינים  בנוגע  ולבקש  לשאול  יפסיק  ָָָובמילא ,
ישאל  ולא  ורופאים ), ֿ חולים  בית  (אודות  הגוף  בריאות  בזה ), וכיוצא  ֿ החברה ) מדעי (כלכלה , סייענס "

הנשמה , בריאת  אודות  אפילו

זרעם " ועל  עליהם  היהודים  וקבלו ד "קיימו הענין את  בעצמו לפעול  שצריך  בכך  מונח  יהיה  333אלא 

ֿ תורה . במתן שקבלו מה  –

„Ò: בזה והענין .

ז"ל  חכמינו מענינים 334אמרו דאגות  להם  היו שלא  והיינו, המן", לאוכלי אלא  כו' תורה  ניתנה  "לא 
(ענינים  לאכילה  בנוגע  הן המוכן, מן צרכיהם  כל  להם  ניתנו במדבר , היו ישראל  בני כאשר  שכן, גשמיים ,

לטעום  חפצים  שהיו הטעמים  כל  בו טועמים  שהיו המן להם  שניתן ללבושים 335פנימיים ), בנוגע  והן ,
עמו" שגדל  חומט  של  הזה  כלבוש  עמהם  לבושן גדל  ש "היה  מקיפים ), היו 336(ענינים  הכבוד  וענני ,

לבושיהם  את  שנעשו.336מגהצים  הראשון ביום  שהיו כמו חדשים  שיהיו ,

כמאמר  – ֿ זה  לאחרי הבאים  הדורות  לכל  התורה  והמשכת  התורה , קבלת  התחלת  היתה  כזה  ובאופן
– (ממש ) חדשים " אלא ) הדמיון, בכ "ף  "כחדשים ", רק  (לא  בעיניך  יהיו ויום  יום  "בכל  ז"ל  רבותינו
כרצון  כרצונו, יהיה  שרצונך  היינו, רצונו", מפני רצונך  ד "בטל  באופן יעמוד  רק  שאם  לדעת  צריך  שיהודי
המדידות  (שהם  אחרים  רצון  ש "יבטל  מזה , ויתירה  רצונך , הקב "ה  יעשה  אזי הקב "ה , המלכים  מלכי מלך 

רצונך " מפני ההשתלשלות ) עניני כל  של  חיי וההגבלות  דבני הענינים  בכל  לו המצטרך  כל  שיומשך  –
טפחים . מעשרה  למטה  כפשוטם , רויחי ומזוני

שהם  ולראות  ישראל  בני את  לנסות  אחר , באופן ההנהגה  סדר  היה  ֿ זה  שלפני שבדורות  אף  כלומר :
כאשר  גם  הקב "ה  כרצון מתנהגמתנהגים  יהודי רק  אם  זה , בדור  הנה  – רויחי ומזוני חיי בבני להם 

רויחי. ומזוני חיי בבני לו המצטרך  כל  הקב "ה  נותן אזי הקב "ה , כרצון

‰Ò בית למלחמת  "היוצא  להיות  צריך  שאז משיחך ", עקבות  חרפו "אשר  בדור  אנו נמצאים  וכאמור , .
הכוונה  את  למלא  ובלבד  הגשמיים , הענינים  לכל  לאשתו", כריתות  גט  ד "כותב  ובאופן שלם , בלבב  דוד "

ה  את  דעה  הארץ  "מלאה  שיהיה  לפעול  – העליונה  הכוונה  את  שמסרו הנשיאים , הרביים  כמים של  וי'
מכסים ", לים 

דמוסיף  באופן פרטיים , ובמקומות  ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  בבתי חסידות  ללמוד  שיתחילו – ובפשטות 
העלמות  של  הענינים  כל  שמתבטלים  היינו, מתיהדים ", הארץ  עמי ש "כל  ֿ יתברך  השם  יעזור  – ואז והולך ,

ומצוות , תורה  על  שישנם  ועיכובים  מניעות  והסתרים 

בתור  [שנתקבל  הרמ "א  פירוש  כט ) (סעיף  וכנ"ל  עליהם ", היהודים  פחד  נפל  "כי – הדבר  וטעם 
בפסוק  כהרמז ישראל , בני כל  אצל  "רמ "א "337"פוסק " – רמה " ביד  יוצאים  ישראל  שהפחד 338"ובני [

הזקן  רבינו (כמאמר  ה ' יראת  דהיינו ישראל , בני נפרד 339של  להיות  יכול  ואינו רוצה  אינו שיהודי
איש  של  אמות  בד ' שישנם  הארץ " "עמי מעניני החל  – הארץ " "עמי על  נופל  זה  הרי מהקב "ה ),

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

כז.333) ט , אסתר
ד .334) טז, שם בשלח . ר"פ מכילתא
סע"א.335) עה, יומא
ד .336) ח , עקב פרש"י 
ח .337) יד , בשלח 
חת"ס 338) בהגהות (הובא סק"ג  או"ח  חת"ס שו"ת ראה

חמישאה  מהדורא ומשיב שואל  שו"ת סתכ "ט ). או"ח  לשו"ע
ועוד . סי "ח .

(נעתק 339) שפד  ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום

ועוד . סיון).

   

הרמב "ם  שמונה  (כפי ומתנו ומשאו כו' ומשקהו מאכלו דהיינו, כנגד 144הישראלי, שהם  דברים , 340עשרה 

שמחוץ  בענינים  כפשוטם , הארץ " ל "עמי בנוגע  גם  נמשך  ומזה  מהן), שנשתלשלו עליונות  ספירות  עשר 
הימנו,

ויקר " וששון ושמחה  אורה  היתה  ש "ליהודים  ובמילא כך , והחומריים , הגשמיים  בענינים  ,
הברכות  עם  שמחים  להיות  שצריכים  יבינו חסידים  רק  שלא  ובאופן הצלחה , ושנת  שמחה  שנת  תהיה 
ה ' ברכת  הם  גם  יראו החסידים , במחנה  עדיין אינם  ֿ עתה  שלעת  אלו אפילו אלא  הקב "ה , להם  שנתן

רויחי. ומזוני חיי בבני טפחים , מעשרה  למטה  והנגלה  הנראה  בטוב 

ÂÒ– פרטיים  לאנשים  לדבר  המשיך  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  .

ואל  מ "שב  חלק  הוא  בזה  הפעולה  שהעדר  יסבירו אם  שגם  נז) (סעיף  לעיל  דובר  כבר  אמר : לאחד 
העשיה , ענין להיות  שצריך  – העליונה  והכוונה  העליון הרצון היפך  שזהו לידע  צריך  עדיף ", תעשה 

בפועל . ועשיה 

החיוב  את  לקיים  צריך  ויקר ", וששון ושמחה  אורה  היתה  ש "ליהודים  כדי הנה  לפורים , ובנוגע 
דלא  "עד  – "ביין" רש "י: כפירוש  – פועלים "לבסומי" ֿ זה  ֿ ידי ועל  מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע 

דוקא . מרדכי" ד "ברוך  באופן טפחים  מעשרה  למטה  ההמשכה 

חיצוניים , בענינים  משהו יחסר  ואם  תמימים . בתומכי ללמוד  כדי נועם  בדרכי לפעול  יש  אמר : לאחד 
דתורה  בנגלה  ֿ דין מהפסק  כמובן – פנימיים  בענינים  יתוסף  זה  אזי 341הרי העיקרי הענין בטל  שכאשר 

אפילו  מתקיים  ממילא  בדרך  אזי הפנימי, הענין ישנו שכאשר  מובן ומזה  הטפל , הענין ממילא  בדרך  בטל 
החיצוני. הענין

גמורה  בפשיטות  שהרי – עצמו לאב  גם  אלא  לבן רק  לא  נוגע  תמימים ') ב 'תומכי (הלימוד  זה  ענין
יוצא  "כל  נשיאינו, רבותינו עם  ולילך  להתייצב  אחד  כל  יצטרך  ואז צדקנו, משיח  יבוא  בימינו שבמהרה 

בישראל " את 229צבא  הרבי יסד  שעמהם  מאלו אחד  הוא  שהאב  כיון כן, ואם  המפקדים , עם  החיילים  ,
זו  בדרך  לילך  צריך  שהבן ממילא  ובדרך  בפשיטות  מובן הרי התחתון, כדור  בחצי תמימים " "תומכי
רבותינו  הוראת  – הוראה  אותה  ולפי קו ובאותו שטח  באותו משיחך " ב "עקבות  לילך  שיוכל  היינו, ממש ,
הבנים  הולכים  ואז חב "ד , שיטת  טהרת  על  שאינם  חינוך  מעניני בלבולים  לו יהיו שלא  באופן משיחינו,

מכסים ". לים  כמים  הוי' את  דעה  הארץ  ד "מלאה  השיטה  – חב "ד  בשיטת  והאבות 

שילכו  ובנותיכם  בניכם  את  לחנך  להחליט  עליכם  – האב  של  בהחלטה  תלויה  הבן שהנהגת  וכיון
ומשפט " צדקה  לעשות  הוי' דרך  ושמרו אחריו ביתו ואת  בניו את  "יצוה  והמצוה , התורה  ֿ פי 342בדרך  על  ,

דתורה  בנגלה  פוסק  ֿ ערוך ', ה 'שולחן ובעל  דתורה , בנסתר  פוסק  התניא , בעל  – הזקן רבינו של  ֿ דין הפסק 
חסידי  לנחת  תזכו ואז חב "ד . חסידות  שדורשת  כפי ולהתנהג  חב "ד , חסידות  תורת  ללמוד  שצריכים  –

טובות . ושנים  ימים  לאורך  בנים , ובני  מבנים  אמיתי

תמימים , בתומכי ללמוד  להתחיל  צריך  אתה  – אופן ובכל  ואמר :) לבן, פנה  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק 
להתחיל  עליך  לפועל ; נוגע  זה  אין אבל  לכך , מסכים  אביך  גם  מסתמא  – אביך . אצל  לשאול  צריך  ואינך 

ולמ  ֿ שמים  ירא  חסיד , ותהיה  שתגדל  ֿ יתברך  השם  לך  ויעזור  תמימים . בתומכי דן.ללמוד 

שגדלנו", גידולים  "ראו ונאמר : צדקנו משיח  לקראת  נצא  דידן, בעגלא  ממש , בקרוב  בימינו, ובמהרה 
שלמטה  הברואים  כח  ערך  לפי – שפעלנו כיון ה "', את  דעה  הארץ  "מלאה  שיהיה  לדרוש  שיכולים  והיינו,

חוצה . המעיינות  דהפצת  בענין –

תסכימו  אתם  שגם  געזינטער ") זיין וועט  ("עס  מוטב  לאב :) בפנותו שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  (והמשיך 
ֿ ושלום ), חס  השבת  את  לחלל  עליו מצוה  האב  כאשר  (כשם  הרצון היפך  לעשות  יצטרך  שהבן למה  לכך ;
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וש"נ.340) .112 ע' חי "ד  תו"מ  גם ראה
ספי "ח .341) שבת הל ' רמב"ם (במשנה). סע"ב צג , שבת ראה

יט .342) יח , וירא



מ   

במאור  מוארת  שנעשית  כפי והמצוה  התורה  בדרך  ללכת  עליו יצוה  שאביו באופן להיות  שיכול  בשעה 
החסידות . בתורת  התורה  פנימיות  נתגלה  זה  שבדורנו החסידות , תורת  היא  זו שבתורה 

יועיל  ולא  כך , על  לענות  יכול  לא  אחר  אחד  אף  באמרו:) האב , למענה  המתין שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק 
תפעלו  מסביבו:) לעומדים  אמר  ֿ כך  (ואחר  כך . על  לענות  צריך  בעצמו הוא  במקומו; יענה  מישהו אם 
יהיה  "ידע ", של  באופן כשיומשך  הפורים  ימי לאחרי הנה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ידע ", דלא  ה "עד  את  לקיים  עליו

חב "ד . לחסידות  המתאים  באופן זה 

ובכל  הדעת . ישוב  עדיין צריכים  שהנכם  או בכך , אוחזים  שהנכם  או שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 
הכוונה  והרי  העליונה , לכוונה  בהתאם  ההחלטה  תהיה  הדעת  ישוב  שלאחרי ֿ יתברך  השם  יעזור  אופן,
ֿ ידי  על  רק  להיות  יכול  זה  שענין מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  "מלאה  שיהיה  היא  העליונה 

שלם " בלב  ועבדהו אביך  אלקי את  ד "דע  הענינים  את  להפיץ  שענינה  חב "ד , מעשרה חסידות  למטה 
ממש . בפועל  ומעשה  דיבור  במחשבה  טפחים 

הצורך  מהו שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  אמר  ברור , מענה  להשיב  עליו לחצו סביבו העומדים  (כאשר 
לעשות  לנסות  ויתחיל  עצמו, על  שישכח  פלוני, על  גם  ויפעל  בפועל . כן שיעשה  הוא  העיקר  במענה ;

אויס "). קומט  מיר  בא  ("ווי אצלי  שמתקבל  ַכפי

הורה  ובסוף  פרטיים , לאנשים  לדבר  המשיך  ֿ כך  אחר  שמחה . ניגון לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
מסודר ]. בסדר  ישב  הקהל  שכל  לפעול  לגבאי

***

ÊÒ בתוספת ד "אורה " הדיוק  שמבאר  גו'", אורה  היתה  "ליהודים  הפסוק  על  הזקן אדמו"ר  של  במאמר  .
ז"ל  רבותינו מאמר  יסוד  על  – לו) סעיף  (כנ"ל  נקבה  לשון שזהו יותר "בי 343ה "א , באשה  ניתנה  יתירה  נה 

למטה  שאינה  (היינו זכר  לשון אור " מ "תורה  יתירה  היא  נקבה  לשון ש "אורה " מובן, שמזה  מבאיש ",
מבאיש ". יותר  באשה  ניתנה  יתירה  ש "בינה  כשם  מזה ), למעלה  אלא  מזה ,

ֿ מצוה  בר  נעשה  איש  ֿ כן ֿ שאין מה  שנים , י"ב  בת  בהיותה  ֿ מצוה  בת  נעשית  שאשה  לכך  הטעם  גם  וזהו
והאשה  ֿ דעה , בני להיות  צריכים  ומצוות  התורה  בקיום  להתחייב  בשביל  כי, – שנים  י"ג  בן בהיותו

שנה . י"ג  בן בהיותו ֿ דעה  בר  שנעשה  האיש  לפני שנה , י"ב  בת  כשנעשית  ֿ דעה  בת  להיות  מתקדמת 

של  ענינה  (שזהו דוקא  ֿ עול  קבלת  של  באופן להיות  צריך  ומצוות  התורה  שקיום  – בעבודה  וענינו
344 החסידות בתורת  כמבואר  ודעת 345), בשכל  מובן שהדבר  בגלל  לא  להיות  צריך  הבורא  רצון שקיום 

צריכה  שלכן אחריה ", להרהר  רשות  לך  אין גזרתי, גזירה  חקקתי ש "חוקה  בגלל  אלא  למטה , האדם  של 
אלא  הבא , בעולם  רק  לא  חיים  חיים ", "תורת  שנקראת  הקדושה , תורתנו לציווי בהתאם  ההנהגה  להיות 

נאמר  עליהם  ומצוות  התורה  קיום  ֿ ידי שעל  היינו, הזה , בעולם  חיים  ה '346גם  ברכת  נמשכת  בהם ", "וחי
רויחי. ומזוני חיי בבני מאושרים  חיים  לחיות  והצלחתו

ÁÒ זה ֿ שלפני בימים  הפורים , שבימי היינו, עול , קבלת  מתוך  בקודש  עבודתו עובד  יהודי וכאשר  .
רצונו" מפני רצונך  "בטל  מזה , ויתירה  כרצונך ", רצונו ד "עשה  הענין בעצמו פועל  ֿ זה , שלאחרי ובימים 

רצונך " מפני אחרים  רצון "יבטל  מזה , ויתירה  כרצונו", רצונך  "יעשה  אזי –,

בענינם  – רויחי ומזוני חיי בבני ומבורכת  טובה  שנה  אצלו שתומשך  כדאיתא 347ובאופן – בני :
הק 348בספרי  ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר  שמבאר  כפי – חיי התלמידים "; "אלו לבניך ", סימן "ושננתם  ודש '

צרכי  כל  (וכולל  האלקית  דנפש  המזון – ומזוני ואהבה ; יראה  אמונה  הם  אמיתיים  שחיים  וביאורו, ז"ך 
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ב.343) מה, נדה
4(34.153 ע' .149 ע' .77 ע' .30 ע' ח "ב תו"מ  ראה

ח "א 345) קונטרסים (סה"מ  פ"ה תר"ץ דעת למען ד "ה ראה
קפ, שם (סה"מ  פ"ג  (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי  לי  הוי ' ד "ה א). פד ,

ועוד . .46 ע' אידיש סה"מ  רג ). ע' תרפ"ז א.
ה.346) יח , אחרי 
וש"נ.347) .314 ס"ע ח "ד  תו"מ  גם ראה
עה"פ.348) בפרש"י  הובא ז. ו, ואתחנן



מי    

זה  הרי בהידור , הוא  ומצוות  התורה  קיום  וכאשר  ומצוות , התורה  ענין שהוא  ובית ) לבוש  גם  – האדם 
רויחי, מזוני אלא ) סתם , מזוני רק  (לא 

רויחי ומזוני חיי בני שיהיו גם  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי אלה ועל  לכל  – טפחים  מעשרה  למטה  ,
זרעא  כפשוטו, ל "בני" בנוגע  פרטית ) בהשגחה  ואחת  אחד  כל  על  (שמשגיח  ֿ יתברך  השם  לברכת  שזקוקים 

בתורה , עוסקים  זכרים  בנים  להם  שיהיו לברכה  וזקוקים  בנות , להם  שיש  אלו כן וכמו וקיימא , חיא 

ומדידה  צמצום  של  באופן דחיי הענין להיות  שיכול  הנגלה  תורת  ֿ פי על  רק  ולא  ד "חיי", בענין כן וכמו
והגבלות , מדידות  של  ענינים  ללא  והתפשטות , התרחבות  של  באופן רויחי, חיי שיהיה  אלא  והגבלה ,

והסתרים , העלמות  ללא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

פרנסה  רויחי, מזוני דוקא  אלא  סתם , הפרנסה  ענין שיהי' בלבד  זו שלא  ד "מזוני", בענין וכמו"כ 
באופן  המוכרחים  ענינים  עבור  רק  ולא  והסתרים , העלמות  ללא  יהיו הפרנסה  שעניני והיינו, בהרחבה ,

הרחבה , של  באופן גם  אלא  צמצום , של 

החסידיים  הרבנים  אחד  שביאר  וכפי מאמר 349– יסוד  על  בהרחבה , היתה  שהנהגתו ונשיא  לרבי בנוגע 
המקדש ",350המדרש  בית  ובשביל  המשכן בשביל  נברא , ולמה  בזהב , להשתמש  ראוי העולם  היה  "לא 

העולם . בעניני טפחים  מעשרה  למטה  ֿ כך  אחר  נמשך  זה  ובגלל 

וכו'", תורה  זו "אורה  וגו'", אורה  היתה  ש "ליהודים  באופן הישראלי איש  עבודת  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
שכתוב  כמו כפשוטו, אורה  ויקר "351וגם  וששון ושמחה  "אורה  במושבותם ", אור  היה  ישראל  בני "לכל 

בשר . ועד  מנפש  ואחת  אחד  לכל  המצטרך  בכל  רויחי, ומזוני חיי בבני

***

ËÒ היתה "ליהודים  שכתוב  במה  הזקן אדמו"ר  ביאור  אודות  סז) (סעיף  לעיל  להמדובר  בהמשך  .
לשון ניתנה אורה ", יתירה  "בינה  ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ פי על  , לימוד בזה  יש  – מבאיש " יותר 

הגמרא  (כלשון הנס " באותו היו הן "אף  אשר , ישראל , ובנות  נשי לכל  ).352והוראה 

:353ובהקדמה 

שעמדו ישראל  של  עבודתם  ֿ ידי על  נפעל  פורים  שידעו נס  שאף  – השנה  חדשי י"ב  במשך 
"להשמיד  המן מגזירת  יינצלו אזי  בעבודה ֿזרה ", "כופר  ד "יהודי", מהענין ("א ּפטרעטן") יסוגו רק  ָשאם 
כזו  ֿ נפש  [ומסירות  ֿ נפש  במסירות  ישראל  בני כל  עמדו ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  היהודים ", כל  את  ולאבד  להרוג 
הקשורה  ֿ נפש  מסירות  שזוהי והוראה  הוכחה  גופא  שזה  – ונשים " טף  זקן ועד  "מנער  בה , שוים  שהכל 
ולא  יכרע  ד "לא  בתוקף  ולעמוד  היהדות , מנקודת  לסגת  שלא  האלקית ] הנפש  פנימיות  היהדות , נקודת  עם 

כיון 354ישתחוה " הקב "ה , רצון לקיים  רוצה  שיהיה  מי יהיה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  הרמב "ם  וכדברי ,
יתברך " אתו "באמנה  תמיד  היא  היהדות  שמצד 355שנקודת  וההסתרים  ההעלמות  כל  על  הבט  מבלי ,

אחשורוש  נפל 356גזירות  כי מתיהדים  הארץ  מעמי ש "רבים  ועד  הוא ", "ונהפוך  בפועל  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  .
עליהם " היהודים  פחד 

היתה  "ליהודים  נאמר  הפורים , ימי בבוא  הנה  זה , כל  הענינים ולאחרי גם  שישנם  (דאף  גו'"
לשון ה "אורה "), בענין היא  ההתחלה  ֿ מקום , מכל  ויקר ", וששון יתירה ד "שמחה  ש "בינה  כיון דוקא ,

מבאיש ".ניתנה  יותר 

ֿ ידי  על  הפועל  אל  הכח  מן באה  הפורים  בימי ישראל  כלל  שגאולת  – הענינים  בפשטות  שהיה  וכפי
  מרדכי מאמר  ש "את  באופן הנהגתה  היתה  שלה , הפרטיים  הענינים  על  הבט  מבלי אשר , ,
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וש"נ.349) .323 ע' חט "ו תו"מ  ראה
רפל "ה.350) שמו"ר ב. פט "ז, ב"ר
כג .351) יו"ד , בא
וש"נ.352) א. ד , מגילה
וש"נ.353) ס"ל . ס"ח . לעיל  ראה

ב.354) ג , אסתר
כ ).355) ב, אסתר (ע"פ ספכ "ד  תניא
דמס"נ 356) העבודה וע"י  בלבד , דמיון רק הוא נסיון כל  כי 

סה"מ  תו"מ  (ראה ממש שום בו אין בנסיון אשר במוחש רואים
ועוד ). נב. ע' ריש תמוז



מב   

עושה " אור '357אסתר  ב 'תורה  כמבואר  מזה , ויתירה  ענינים 358, מרדכי" עצת  בלי מעצמה  . . "עשתה  שגם 
העליונה . ולכוונה  העליון לרצון מכוונים  שהיו

Ú שכל מודגש  שבזה  ֿ תורה , ספר  כמו ספר ", נקראת  ש "מגילה  כט ) (סעיף  כנ"ל  – מזה  וההוראה  .
הזמנים : ובכל  המקומות  בכל  נמשכים  להיות  שצריכים  נצחיים  ענינים  הם  המגילה  עניני

בלימוד  הקב "ה  שעבודת  נראה  שלכן והסתרים , העלמות  ישנם  מסויים  ומקום  מסויים  בזמן כאשר 
הוראה  למדים  – עליהם  להתגבר  ֿ אפשר  שאי וקשיים  והסתרים  העלמות  עם  קשורה  המצוות  וקיום  התורה 
היהודים  ישלטו אשר  הוא  ד "ונהפוך  באופן המן גזירת  נתבטלה  ההם " ש "בימים  שכשם  הפורים , מימי
של  בתנועה  עומדים  שכאשר  מקום , ובכל  זמן בכל  הזה ", "בזמן גם  כן כמו בשונאיהם ", המה 

בשונאיהם ". המה  היהודים  ישלטו אשר  הוא  "ונהפוך  שיהיה  פועלים  אזי ֿ נפש , מסירות 

כיון  ֿ תורה , במתן כבר " שקבלו מה  "קיימו שאז הוא  דפורים  הענין לחסידים : בנוגע  בזה  מיוחד  וענין
של  באופן היה  ֿ תורה  שבמתן והיינו, כגיגית ", הר  עליהם  "כפה  ֿ תורה  באופן שבמתן נעשה  ובפורים  ,

359 הענינים כל  את  להמשיך  – החסידות  עניני של  והמטרה  התכלית  זוהי והרי . שיפעל ,
להיות  צריך  אלא  סתם , ֿ נפש  במסירות  די שלא  והיינו, טפחים . מעשרה  למטה  ומעשה , דיבור  במחשבה 

ממש . ובפועל  בפנימיות 

הגזירה  ביטול  את  הפועל  אל  הכח  מן להביא  שכדי – הזה " "בזמן גם  הוא  כן ההם ", "בימים  וכמו
בפעולתן  צורך  יש  יהודי, של  אמותיו שבד ' יהדות  של  הענינים  כל  ולאבד " להרוג  "להשמיד  ברוחניות 

של   התלוי כל  של שעושין הנהגתה  ֿ דרך  על  להתנהג  ואפשריותן ביכולתן –
בענינים  וגם  הרוחניים  בענינים  ישראל  כלל  גאולת  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי ועל  עושה ", אסתר  מרדכי מאמר  "את 

ויקר ". וששון ושמחה  אורה  היתה  ש "ליהודים  באופן הגשמיים ,

‡Ú: לפועל בנוגע  האמור  מכל  המורם  .

ולאה  רחל  רבקה  שרה  בת  נקראת  מהן אחת  שכל  ישראל , ובנות  נשי לכל  הוראה  מהווים  הפורים  ימי
הגאולה  את  שיפעלו ובאופן העליונה , והכוונה  העליון הרצון את  למלא  הכח  ניתן מהן אחת  שבכל  –

ויקר ". וששון ושמחה  אורה  היתה  ש "ליהודים  פורים , גאולת  כמו מלמעלה ,

הפסח , דחג  הגאולה  שהיא  ניסן שבחודש  לגאולה  – לגאולה " גאולה  ד "מיסמך  הענין יומשך  ומזה 
(לשון  ש "כימי כיון אלינו, עתה  נוגע  זה  הרי תמ "ח , אלפים  ב ' בשנת  היתה  הפסח  דחג  שהגאולה  ואף 

נפלאות "360רבים  אראנו מצרים  מארץ  צאתך  להיות 106) וצריך  ההתחלה , רק  היתה  מצרים  שביציאת  והיינו ,
משיח  ֿ ידי על  טפחים , מעשרה  למטה  ממש , בימינו בקרוב  לבוא  העתידה  בגאולה  – לסיום  עד  ההמשך 

טפחים . מעשרה  למטה  ממש , בקרוב  דידן בעגלא  שתהיה  והשלימה , האמיתית  גאולה  שזוהי צדקנו,

התיבות )]. (ללא  כלא ּפצי" זשוריצי "ניע  הניגון לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  ָ[כ "ק 

***

Ú עדן ֿ נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שהנהיג  הסדר  ישנו לקופה 361. תרומות  נותנים  שבפורים  ,
התורמים  דעת  התערבות  ללא  שמתחלקת  רבינו, ֿ דעת  על  .362שהיא 

אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  הציון על  שיזכירוהו הרוצה  ואחד  אחד  לכל  פתקאות  עתה  יחלקו מסתמא 
רבינו. ֿ דעת  על  שהיא  לקופה  ויתרום 
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שם.357) אסתר
ד .358) צג , מג "א
ובכ "מ .359) ד . צח , שם ראה
ע'360) תש"ח  (סה"מ  תש"ח  מארמ "צ, צאתך  כימי  ד "ה ראה

ואילך ). 159
(361.248 ע' .243 ע' שלום תורת סה"ש ראה
ע'362) חי "ט  (תו"מ  סל "ג  דאשתקד  פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(192

המשך בעמוד רנב



מג

 


     
מוגה  בלתי

ששנינו ‡. דאף  – הפורים  לימי עדיין שייך  אדר , בט "ז שחל  הזה , ֿ קודש  השבת  נקראת 1יום  "מגילה 
לענין  ֿ כן ֿ שאין מה  מגילה , מקרא  לענין רק  זה  הרי יותר ", ולא  פחות  לא  בט "ו, בי"ד  בי"ג  בי"ב  בי"א 

ֿ זה . לאחרי גם  שנמשכת  פורים  שמחת 

ששנינו  לכך  שנוסף  – בזה  גם 2והענין כולו, החודש  כל  על  דקאי בשמחה ", מרבין אדר  "משנכנס 
הכתוב  ובלשון בו, ט "ו הפורים ,3לאחרי ימי מצד  היא  זו ושמחה  לשמחה ", גו' להם  נהפך  אשר  "החודש 

פורים  שמחת  גם  להיות הנה  יכולה  :

בט "ו" קורין . . נון בן יהושע  מימות  חומה  המוקפים  בשבת ,4"כרכים  להיות  שחל  עשר  חמשה  "יום  .
ומחלקים  עניים  מתנות  מעות  וגובין שבת . בערב  לקרותה  מקדימים  אלא  בשבת  המגילה  את  קורין אין

בשבת " אחד  יום  עד  פורים  סעודת  עושין ואין . . ביום  בו (וכן 5אותם  פורים  (סעודת ) ששמחת  היינו  ֿ
מנות  פורים 6משלוח  סעודת  עם  ביום 7שקשור  היא  (. אדר

בירושלמי  – הדברים  משתה 8ומקור  ימי אותם  לעשות  . . ב )שבת  פורים  (סעודות  אותן "ויעשו :
דבע 9ושמחה  אדר (משמע  ֿ חודש  ראש  יקבעו (אימת  ֿ דין בבית  תלויה  ששמחתו את  הדבר ), תלוי שיה 

שקובעין  ניכר  ואין ֿ דין בית  קידוש  צריך  (שאין שמים " בידי תלויה  ששמחתו זה  יצא  פורים ), בו י"ד  ויהיה 
הוא ). שמחה  יום  ֿ הכי שבלאו לשמחה , אותה 

זה  על  הובא  בשמחה "9וכן שמחה  מערבין ד "אין כדאיתא 10הטעם  שמחה , יום  הוא  השבת  יום  שהרי ,
לערב 11בספרי  שלא  בשבת , פורים  (שמחת ) סעודת  לעשות  אין ולכן השבתות ", אלו שמחתכם  "וביום 

שבת  ששמחת  שמחה , סוגי שני הם  פורים  ושמחת  שבת  ששמחת  ובפרט  שבת . בשמחת  פורים  שמחת 
וקיימא " מיקדשא  ד "שבת  שמים , בידי המועדים 12תלויה  כל  כמו ֿ דין, בבית  תלויה  פורים  ושמחת  ,

לזמנים " דקדשינהו אינון אותם .13ש "ישראל  לערב  שאין בוודאי הרי ,

.:להבין צריך  עדיין אמנם 

שמאחרין  הטעם  מהו אבל  עצמו; השבת  ביום  פורים  סעודת  עושין שאין זה  על  טעם  הוא  לעיל  האמור 
ומתנות  מגילה  מקרא  כמו שבת , לערב  אותה  מקדימין ולא  השבת , שאחר  ראשון ליום  פורים  סעודת 

שבת ? לערב  שמקדימין לאביונים 

צריך  שתחילה  הוא  הסדר  ולכן השבת , ממעלת  יותר  גדולה  הפורים  חג  שמעלת  – בזה  הביאור  ונקודת 
השבת ), שלאחרי פורים  (שמחת  הפורים  לענין לבוא  יכולים  ֿ כך  ואחר  השבת , יום  להיות 

חסידות  בדרושי המבואר  ֿ דרך  על  ז"ל 14– רבותינו מאמר  עליו 15בפירוש  שתעבור  כדי בשמיני מילה 
לבוא  יכול  ואז תחילה , אחת  שבת  עליו שתעבור  צריך  ולכן מהשבת , למעלה  היא  שמילה  אחת , שבת 

– השבת  מענין שלמעלה  המילה  לענין

השבת , לאחרי שזמנה  פורים  (סעודת ) בשמחת  בעיקר  מתבטא  שבת  לגבי פורים  של  שהעילוי אלא ,
השבת . לפני שזמנה  מגילה  מקרא  ֿ כן ֿ שאין מה 
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(המו"ל ). ֿ פרקים ראשי  (*
מגילה.1) ריש
(2.214 ע' חי "ט  תו"מ  גם וראה סע"א. כט , תענית
או"ח 3) רמ "א ה"א. פ"א מגילה ירושלמי  וראה כב. ט , אסתר

ס"ז. סתרפ"ח 
ס"א.4) שם או"ח  שו"ע
ס"ו.5) שם
שם.6) השו"ע בנו"כ  – בזה הדעות פרטי  ראה
(7367 ע' חט "ז בלקו"ש נת' סקי "א. הדשן תרומת ראה

ואילך .
(ובקה"ע).8) ה"ד  פ"א מגילה
ועוד .9) שם. או"ח  פר"ח  ראה

וש"נ.10) בערכו. תלמודית אנציק' וראה ב. ח , מו"ק
וש"נ.11) .62 ע' חל "ג  לקו"ש וראה יו"ד . יו"ד , בהעלותך 
א.12) יז, ביצה
ב.13) קיז, פסחים וראה א. מט , ברכות
ובכ "מ .14) א. כא, תזריע לקו"ת ראה
(ברע"מ ).15) א מד , זח "ג  יו"ד . פכ "ז, ויק"ר ראה



מד      

פורים ‚. (סעודת ) לשמחת  מגילה  מקרא  בין חילוקים  כמה  שמצינו – :ובהקדמה 

בלילה  ולשנותה  ביום  לקרותה  הוא  מגילה  מקרא  חיוב  ותו 16א ) ביום , אחת  ופעם  בלילה  אחת  פעם  ,
כולו  היום  כל  במשך  הוא  פורים  שמחת  חיוב  ֿ כן ֿ שאין מה  .17לא .

כדבעי  התיבות  כל  (ושמיעת ) באמירת  לדקדק  שצריך  – הגבלה  של  באופן הוא  מגילה  מקרא  ,18ב )
עד  בפוריא  לבסומי איניש  "חייב  – והגבלה  ממדידה  שלמעלה  באופן היא  פורים  שמחת  ֿ כן ֿ שאין מה 

ידע " .19דלא 

שמצינו  פורים  שמחת  ֿ כן ֿ שאין מה  יותר , ולא  פחות  לא  ט "ו, עד  מי"א  מוגבל  מגילה  מקרא  זמן ג )
א ). סעיף  (כנ"ל  כולו החודש  בכל  וגם  בט "ז, גם 

הפורים „. חג  (בהתוועדות  לעיל  המוזכר  ֿ פי על  זה  ענין לבאר  משנות 20ויש  הזקן אדמו"ר  ממאמר  (
אורה  היתה  ליהודים  ֿ המתחיל  דיבור  ֿ סד , ֿ לשונו:21תקס "ג  וזה  ,

ÌÈ„Â‰ÈÏ אורה אור .22היתה  אמר  ולא  נקבה , בלשון אורה  לשון מהו להבין יש  וכו',
מציאות  נמצא  שממנו מאירה , מלשון הוא  אורה  דפירוש  הוא  הענין אך 
יש  תחלה  הנה  הדברים , וביאור  כו'. משכיל  מאכיל  כמו מפעיל , לשון והוא  האור ,
הבאה  אחת  ֿ דלעילא , באתערותא  מדריגות  שתי יש  אשר  והוא  אחד , ענין להקדים 
ויש  ֿ דלתתא . אתערותא  בלא  ֿ עצמה  מצד  הבאה  והשנית  ֿ דלתתא , אתערותא  מסיבת 
ֿ דלעילא  אתערותא  להיות  שיכול  מה  ֿ דלתתא  באתערותא  הצורך  מה  לכאורה  להבין
גבוה  היותר  מדריגה  גורם  ֿ דלתתא  אתערותא  ֿ ידי דעל  הוא  הענין אך  ֿ עצמה . מצד 
ֿ עצמה  מצד  שמעוררת  ֿ דלעילא  מאתערותא  העצמות  בבחינת  ֿ דלעילא  באתערותא 

בתחילתן  וסופן בסופן תחילתן שנעוץ  לפי הוא  והטעם  כו'. פסוק 23בלבד  על  כידוע  ,
בעלה  עטרת  חיל  גבר 24אשת  תסובב  נקבה  כו'25, לאשה  ניתנה  יתירה  דבינה  ,26כו',

במדריגה  ֿ סוף  אין אור  עצמות  בבחינת  יעורר  שלה  ֿ נוקבין מיין העלאת  שמחמת  עד 
ֿ ידי  על  שהרי . . ֿ הוא  ברוך  ֿ סוף  אין אור  עצמות  מצד  מתעורר  משהיה  נעלה  היותר 
צמצומים  ריבוי ֿ ידי על  בעולמות  למטה  יומשך  ֿ עצמה  שמצד  ֿ דלעילא  אתערותא 
אתערותא ֿ ֿ ידי שעל  מה  ֿ כן ֿ שאין מה  כו', המקבלים  ֿ ערך  לפי שונות  והלבשות 
השתלשלות  בסדר  מלמעלה  יומשך  הנה  ֿ דלעילא  אתערותא  יתעורר  דלתתא 
המה  . . ואסתר  מרדכי בימי שהיו והנפלאות  הנסים  שהרי כו', והלבשות  בצמצומים 
שהיה  מפני רק  וזהו כו', כלל  המקבלים  ֿ ערך  לפי ולא  ההשתלשלות  מן למעלה 
שבפורים  ֿ כן גם  הטעם  וזהו דוקא . ֿ דלתתא  אתערותא  ֿ ידי שעל  ֿ דלעילא  אתערותא 

בסיני  שקיבלו מה  כגיגית 27קיימו הר  עליהם  כפה  ֿ תורה  שבמתן לפי הוא 28, הענין ,
לא  שהרי . . מלמטה  התעוררות  בלתי . . ֿ עצמו שמצד  ֿ דלעילא  אתערותא  אז שהיה 
התורה  נתקיימה  לא  ולכך  . . ֿ עצמם  מצד  ֿ תורה  מתן בשעת  ֿ נפש  מסירות  להם  היה 

לעשות  החלו רק  ֿ דלעילא 28אצלם  אתערותא  . . ֿ נפש  מסירות  ֿ ידי על  בפורים  אך  כו'.
במדריגה  נעלה  יותר  היה  ֿ ישראל  דנשמות  ֿ נוקבין מיין העלאת  ֿ ידי על  אז שהיה 
אורה , היתה  ליהודים  וזהו שקבלו". מה  ש "קיימו עד  מצד ֿעצמו, מתעורר  משהיה 

שכתוב  כמו אור , נקראת  התורה  כי תורה 29פירוש : לשון כי הוא  והענין אור , ותורה 
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רסתרפ"ז.16) שם שו"ע
ואילך ).17) 120 ע' (לעיל  ס"ה ֿ זו שנה פורים שיחת ראה
ואילך .18) ס"ג  סתר"צ שם שו"ע ראה
ס"ב.19) סתרצ"ה שם
(20.(143 ע' (לעיל  סל "ו
ואילך .21) סב ע' תקס"ד  אדה"ז במאמרי  (לאח "ז) נדפס
טז.22) ח , אסתר

מ "ז.23) פ"א יצירה ספר
ד .24) יב, משלי 
כא.25) לא, ירמי '
ב.26) מה, נדה
א.27) פח , שבת
כג .28) ט , אסתר
כג .29) ו, משלי 



מה       

ֿ ידי  ועל  . . אור  שנקראים  והשכלות  בחכמות  כבר  שיש  והלימוד  ההוראה  הוא 
בלשון  אורה  הנקרא  התורה  למקור  הגיעו . . בפורים  שהיה  דוקא  ֿ נפש  מסירות 

כו'. חכמה  מציאות  להיות  התורה  אור  את  וממשיך  שעושה  מפעיל ,

מגילה :‰. מקרא  לגבי פורים  בשמחת  המעלה  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

ֿ כתובים  ֿ נביאים  תורה  קודש  ספרי כ "ד  שאר  כמו קודש , מספרי חלק  שנעשית  – ענינה 30מגילה   ֿ
אתער  של  באופן שהיא  בה תורה , יש  ולכן הזקן). אדמו"ר  במאמר  (כנ"ל  ֿ עצמה  שמצד  ֿ דלעילא  ותא 

יותר . ולא  ט "ו עד  זמנה  ובהגבלת  וביום , בלילה  אחת  פעם  בקריאתה  כו', התיבות  בדקדוק  – הגבלות 

שייך  מגילה  מקרא  שענין מרומז שבזה  – דוקא  ט "ו עד  מגילה  מקרא  זמן הגבלת  בדיוק  להוסיף  ויש 
באשלמותא  סיהרא  קיימא  שבו ט "ו, עד  זמנה  ולכן מגילויים ), שלמעלה  להעצם  (ולא  הגילויים  ,31לבחינת 

זה  אין – והגילוי האור  ענין היפך  והולך , פוחת  הלבנה  שאור  ט "ו, לאחרי ֿ כן ֿ שאין מה  הגילוי, שלימות 
דוקא . הגילויים  בחינת  עם  שקשור  מגילה  למקרא  הזמן

גבוהה  יותר  מדריגה  נתעוררה  ֿ ידה  ועל  ֿ ישראל  בני של  ֿ נפש  המסירות  היתה  שבו הפורים  ענין ועיקר 
היתה  "ליהודים  נאמר  זה  שעל  אור באתערותא ֿדלעילא , את  וממשיך  שעושה  מפעיל , בלשון ,"

בשמחת  מודגש  – הזקן) אדמו"ר  במאמר  (כנ"ל  העצמ ּות  לבחינת  ועד  האור , ומקור  שורש  היינו, התורה ,
לעיל . האמורים  הענינים  שלושה  בכל  מהגבלות , שלמעלה  באופן שהיא  דוקא , פורים 

.Â באים ֿ כך  ואחר  שבת , תחילה  עושים  שלכן – שבת  לגבי פורים  (שמחת ) מעלת  גם  מובן ומזה 
פורים : בשמחת  נעלית  היותר  לדרגה 

ֿ כן  ֿ שאין מה  וקיימא ", מיקדשא  "שבת  שמים ", בידי תלויה  "שמחתו ששבת  א ) (סעיף  לעיל  נתבאר 
לזמנים ". דקדשינהו אינון ש "ישראל  המועדים  כל  כמו ֿ דין", בבית  תלויה  "שמחתו פורים 

היא  פורים  שמחת  ֿ כן ֿ שאין מה  ֿ עצמה , מצד  שבאה  ֿ דלעילא  אתערותא  של  באופן הוא  ששבת  ונמצא ,
ֿ דלתתא . אתערותא  ֿ ידי על  שבאה  ֿ דלעילא  אתערותא  של  באופן

ֿ דלעילא  מאתערותא  יותר  ֿ דלתתא  אתערותא  ֿ ידי על  שבאה  ֿ דלעילא  אתערותא  מעלת  שגדלה  וכיון
של  ההכנה  תחילה  להיות  צריכה  ולכן שבת . לגבי פורים  שמחת  מעלת  גדלה  לכן ֿ עצמה , מצד  שבאה 

השבת ). לאחרי היא  שמילה  (כמו פורים  שמחת  למעלת  לבוא  יכולים  ֿ כך  ואחר  שבת ,

.Ê הוא ששבת  מפני רק  (לא  שזהו – פורים  לשמחת  הכנה  שהוא  השבת  ענין בביאור  להוסיף  ויש 
פורים : לגבי מעלה  בו שיש  מפני גם  אלא ) מפורים , למטה 

שבאה  ֿ דלעילא  אתערותא  לגבי ֿ עצמה  מצד  ֿ דלעילא  באתערותא  מעלה  גם  שיש  – בזה  הביאור  ונקודת 
עבודת  ערך  לפי היא  ֿ דלתתא  אתערותא  ֿ ידי על  שבאה  האתערותא ֿדלעילא  כי ֿ דלתתא , אתערותא  ֿ ידי על 
ֿ דלתתא  אתערותא  שאין יותר  נעלה  ממקום  היא  ֿ עצמה  שמצד  ֿ דלעילא  האתערותא  ֿ כן ֿ שאין מה  האדם ,

שם  עבודתו 32מגעת  שתהיה  להאדם  כח  נתינת  גם  היא  הרי זו, ֿ דלעילא  אתערותא  של  מעלתה  ומצד  .
ֿ דלעילא  אתערותא  תהיה  ֿ ידה  שעל  ֿ דלתתא  דאתערותא  .33באופן

גבוהה  יותר  מדריגה  גורם  ֿ דלתתא  אתערותא  ֿ ידי "על  שדוקא  לעיל  להמבואר  בסתירה  זה  ואין
ֿ דלתתא  אתערותא  ֿ ידי על  שבאה  ֿ דלעילא  אתערותא  מעלת  כי – העצמ ּות " בבחינת  ֿ דלעילא  באתערותא 
למעלה  שנעשה  ֿ רוח  הנחת  מצד  היא  ֿ עצמה , מצד  שבאה  ֿ דלעילא  מאתערותא  יותר  גבוהה  בבחינה  שמגעת 

עבודת  ֿ ידי תכסוף "על  ידיך  "למעשה  ענין שזהו מעלה 34, למעלה  הוא  זה  ֿ רוח  שנחת  אף  ולכן, .
] התחתון מצד  היא  שההמשכה  כיון ֿ מקום , מכל  יתברך , בעצמותו עד   ומעוררת מגעת 

התחתון  אופן כפי היא  ההמשכה  אזי יתברך ], שבאה 35בעצמותו ֿ דלעילא  באתערותא  והמעלה  ;
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וש"נ.30) .352 ע' חט "ז לקו"ש ראה
ועוד .31) א. רטו, זח "ב ראה
ע'32) ח "ב תער"ב המשך  ואילך . ד  כג , שה"ש לקו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . תשעו

ובכ "מ .33) קפב. ע' ניסן סה"מ  תו"מ  ראה
ואילך ))34 ב (כט , הגדול  שער של "ה וראה טו. יד , איוב

בתחילתו. העבודה חלק עבוה"ק בארוכה.
(35.50 והערה כח  ע' תמוז סה"מ  תו"מ  עד "ז ראה



מו      

ההמשכה  אזי ֿ עצמה , מצד  אלא ) התחתון, עבודת  ֿ ידי על  (לא  היא  שההתעוררות  שכיון – ֿ עצמה  מצד 
שהוא  כפי באופן .היא 

.Á: אדר ט "ז הזה , ֿ קודש  השבת  יום  – פורים  שלאחרי השבת  יום  מעלת  גודל  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

כח  נתינת  גם  היא  זה  שמצד  ֿ עצמה , שמצד  ֿ דלעילא  האתערותא  מעלת  רק  ישנה  פורים  שלפני בשבת 
בט "ז  כשחל  ובפרט  פורים , שלאחרי בשבת  ואילו ֿ ידה ; שעל  ֿ דלעילא  והאתערותא  ֿ דלתתא  לאתערותא 

המעלות  שתי ישנן פורים , שמחת  (לפעמים ) יש  שבו שמגעת אדר , ֿ דלתתא  האתערותא  מעלת  יחד : גם 
שהוא  כפי  אלא ) התחתון, אופן כפי  (לא  היא  שההמשכה  זה , עם  וביחד  יתברך , בעצמותו ומעוררת 

למעלה .

לפסח " "פורים  לגאולה ", גאולה  ד "מיסמך  הענין תוכן גם  שזהו לומר , :36ויש 

(מלמעלה  הקב "ה  מצד  ממצרים  היציאה  היתה  שבו – ופסח  ֿ דלתתא . האתערותא  מעלת  ענינו – פורים 
ֿ עצמה . שמצד  ֿ דלעילא  אתערותא  מעלת  ענינו – למטה )

ד " יחד .והענין גם  המעלות  שתי חיבור  – הוא  לגאולה " גאולה 

***

.Ë אחר פורים  סעודת  עושין (שאז בשבת  שחל  באדר  עשר  חמשה  אודות  א ) (סעיף  לעיל  המוזכר 
באדר . עשר  בחמשה  הוא  פורים ' 'שושן כי פורים ', ל 'שושן שייך  – השבת )

שכתוב  ממה  כדילפינן חומה , המוקפים  בכרכים  גם  אלא  בלבד , בשושן זה  היהודים 37ואין כן "על 
עשר " בחמשה  מוקפין עשר , בארבעה  "מדפרזים  גו'", הפרזות  בערי היושבים  "מוקפים 38הפרזים  ודוקא  ,

כו' ישראל  לארץ  כבוד  שחלקו לפי  נון", בן יהושע  מימות  .39חומה 

והשייכות  והקשר  האדם , בעבודת  - נון בן יהושע  מימות  חומה  המוקפים  ערים  ענין תוכן לבאר  ויש 
דוקא . הפורים  לימי

.È שנמצאים בשעה  הוא  בחומה  הצורך  שעיקר  מובן ומזה  העיר . על  ולהגן לשמור  ענינה  – חומה 
וכו' האויבים  מפני חשש  שיש  ומצב  .40במעמד 

קצוות : שני ישנם  – החומה  בענין והנה ,

היא  המעלה  שעיקר  מובן הרי העיר , על  ולהגן לשמור  הוא  החומה  של  שענינה  כיון – גיסא  מחד 
בתוכה בענינים  שנמצאים  וכו') יקרים  לאוצרות  (עד  הדברים  וכל  עצמה , העיר  החומה , מן

הענינים  שכל  ֿ דרך  הם [ועל   שארץ – העולם  בכללות  ולדוגמא  שמבחוץ , מהענינים 
וכו' ישראל  ארץ  באמצע  היא  וירושלים  העולם , באמצע  היא  שמירה 41ישראל  אלא  שאינה  החומה  ואילו ,[

העיר . וחשיבות  מעלת  לגבי בחשיבותה  טפלה  היא  הרי העיר , על  והגנה 

לגבי  בחומה  מעלה  שיש  מוכח , העיר , על  ולהגן לשמור  החומה  שבכח  גופא  מזה  – גיסא  ולאידך 
העיר  על  ולהגן לשמור  וביכלתה  בכוחה  שלכן העיר ,42העיר , מעלת  הפלאת  שתגדל  ככל  ובמילא , .

על  ולהגן לשמור  שבכוחה  החומה  מעלת  הפלאת  יותר  עוד  תגדל  וכו', בה  שגנוזים  היקרים  האוצרות 
החומה . מן שלפנים  יקרים  הכי הענינים 

שכתוב  כמו שבתורה , וסייגים  הגדרים  בענין מצינו ֿ זה  ֿ דרך  "עשו 43ועל  משמרתי", את  "ושמרתם 
למשמרתי" תורה ,44משמרת  לאיסור  יבואו שלא  ולהגן לשמור  וסייג  גדר  אלא  שאינם  היות  שעם  -
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ובפירש"י .36) סע"ב ו, מגילה
יט .37) ט , אסתר
ב.38) ב, מגילה
מגילה 39) הל ' רמב"ם סע"ב). (א, ה"א פ"א מגילה ירושלמי 

ה"ה. פ"א

יח .40) יג , שלח  פירש"י  גם ראה
ב.41) נד , וליומא א. כג , לר"ה זהר בשערי  בהנסמן ראה
רע"א.42) קלג , חתונה דרושי  דא"ח ) (עם סידור ראה
אחרי .43) ס"פ
א.44) כא, יבמות



מז       

ההמשכה  אזי ֿ עצמה , מצד  אלא ) התחתון, עבודת  ֿ ידי על  (לא  היא  שההתעוררות  שכיון – ֿ עצמה  מצד 
שהוא  כפי באופן .היא 

.Á: אדר ט "ז הזה , ֿ קודש  השבת  יום  – פורים  שלאחרי השבת  יום  מעלת  גודל  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

כח  נתינת  גם  היא  זה  שמצד  ֿ עצמה , שמצד  ֿ דלעילא  האתערותא  מעלת  רק  ישנה  פורים  שלפני בשבת 
בט "ז  כשחל  ובפרט  פורים , שלאחרי בשבת  ואילו ֿ ידה ; שעל  ֿ דלעילא  והאתערותא  ֿ דלתתא  לאתערותא 

המעלות  שתי ישנן פורים , שמחת  (לפעמים ) יש  שבו שמגעת אדר , ֿ דלתתא  האתערותא  מעלת  יחד : גם 
שהוא  כפי  אלא ) התחתון, אופן כפי  (לא  היא  שההמשכה  זה , עם  וביחד  יתברך , בעצמותו ומעוררת 

למעלה .

לפסח " "פורים  לגאולה ", גאולה  ד "מיסמך  הענין תוכן גם  שזהו לומר , :36ויש 

(מלמעלה  הקב "ה  מצד  ממצרים  היציאה  היתה  שבו – ופסח  ֿ דלתתא . האתערותא  מעלת  ענינו – פורים 
ֿ עצמה . שמצד  ֿ דלעילא  אתערותא  מעלת  ענינו – למטה )

ד " יחד .והענין גם  המעלות  שתי חיבור  – הוא  לגאולה " גאולה 

***

.Ë אחר פורים  סעודת  עושין (שאז בשבת  שחל  באדר  עשר  חמשה  אודות  א ) (סעיף  לעיל  המוזכר 
באדר . עשר  בחמשה  הוא  פורים ' 'שושן כי פורים ', ל 'שושן שייך  – השבת )

שכתוב  ממה  כדילפינן חומה , המוקפים  בכרכים  גם  אלא  בלבד , בשושן זה  היהודים 37ואין כן "על 
עשר " בחמשה  מוקפין עשר , בארבעה  "מדפרזים  גו'", הפרזות  בערי היושבים  "מוקפים 38הפרזים  ודוקא  ,

כו' ישראל  לארץ  כבוד  שחלקו לפי  נון", בן יהושע  מימות  .39חומה 

והשייכות  והקשר  האדם , בעבודת  - נון בן יהושע  מימות  חומה  המוקפים  ערים  ענין תוכן לבאר  ויש 
דוקא . הפורים  לימי

.È שנמצאים בשעה  הוא  בחומה  הצורך  שעיקר  מובן ומזה  העיר . על  ולהגן לשמור  ענינה  – חומה 
וכו' האויבים  מפני חשש  שיש  ומצב  .40במעמד 

קצוות : שני ישנם  – החומה  בענין והנה ,

היא  המעלה  שעיקר  מובן הרי העיר , על  ולהגן לשמור  הוא  החומה  של  שענינה  כיון – גיסא  מחד 
בתוכה בענינים  שנמצאים  וכו') יקרים  לאוצרות  (עד  הדברים  וכל  עצמה , העיר  החומה , מן

הענינים  שכל  ֿ דרך  הם [ועל   שארץ – העולם  בכללות  ולדוגמא  שמבחוץ , מהענינים 
וכו' ישראל  ארץ  באמצע  היא  וירושלים  העולם , באמצע  היא  שמירה 41ישראל  אלא  שאינה  החומה  ואילו ,[

העיר . וחשיבות  מעלת  לגבי בחשיבותה  טפלה  היא  הרי העיר , על  והגנה 

לגבי  בחומה  מעלה  שיש  מוכח , העיר , על  ולהגן לשמור  החומה  שבכח  גופא  מזה  – גיסא  ולאידך 
העיר  על  ולהגן לשמור  וביכלתה  בכוחה  שלכן העיר ,42העיר , מעלת  הפלאת  שתגדל  ככל  ובמילא , .

על  ולהגן לשמור  שבכוחה  החומה  מעלת  הפלאת  יותר  עוד  תגדל  וכו', בה  שגנוזים  היקרים  האוצרות 
החומה . מן שלפנים  יקרים  הכי הענינים 

שכתוב  כמו שבתורה , וסייגים  הגדרים  בענין מצינו ֿ זה  ֿ דרך  "עשו 43ועל  משמרתי", את  "ושמרתם 
למשמרתי" תורה ,44משמרת  לאיסור  יבואו שלא  ולהגן לשמור  וסייג  גדר  אלא  שאינם  היות  שעם  -
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ובפירש"י .36) סע"ב ו, מגילה
יט .37) ט , אסתר
ב.38) ב, מגילה
מגילה 39) הל ' רמב"ם סע"ב). (א, ה"א פ"א מגילה ירושלמי 

ה"ה. פ"א

יח .40) יג , שלח  פירש"י  גם ראה
ב.41) נד , וליומא א. כג , לר"ה זהר בשערי  בהנסמן ראה
רע"א.42) קלג , חתונה דרושי  דא"ח ) (עם סידור ראה
אחרי .43) ס"פ
א.44) כא, יבמות

      

ז"ל  רבותינו כמאמר  תורה , דברי לגבי מעלה  גם  בהם  יש  ֿ מקום  יותר 45מכל  סופרים  דברי וחמורים  ערבים 
תורה . מדברי

.‡È: האדם בעבודת  הענין וביאור 

אבנים  בשם  שנקראות  האותיות  ענין הוא  ברוחניות  וענינם  מאבנים , נעשית  – האדם 46חומה  ובעבודת  ,
ֿ רצויים  בלתי ענינים  מפני וההגנה  השמירה  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ עול , קבלת  ענין .47הוא 

האנשים  ֿ ידי על  השמירה  גם  ישנה  עצמה , החומה  ֿ ידי שעל  השמירה  מלבד  הנה , יותר , ובפרטיות 
העיר  אל  שנתקרב  השונא  מפני אלא  אינה  עצמה  החומה  ֿ ידי שעל  השמירה  כי החומה , על  העומדים 
בחומה  תועלת  אין העיר , מן הרחק  עדיין שנמצא  לשונא  בנוגע  אבל  בתוכה , להכנס  יוכל  שלא  ממש ,

שיורו עצ  מרחוק  השונא  את  גם  לראות  החומה , על  העומדים  האנשים  ֿ ידי על  בשמירה  צורך  יש  ולזה  מה ;
כו' בחצים  גם 48עליו להיות  צריכה  הגלויים , מאויבים  השמירה  שמלבד  – האדם  בעבודת  ודוגמתו .

כו' הנסתרים  מאויבים  .49השמירה 

קצוות : שני ישנם  זה  ובענין

במעמד  נמצאים  כאשר  דוקא , הגלות  בזמן הוא  האדם  בעבודת  החומה  בענין הצורך  עיקר  – גיסא  מחד 
מקום  יש  זה  שמצד  קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן שהיה  אלקות  גילוי העדר  מצד  חושך , של  ומצב 

וסייג גדר  החומה , ֿ ידי על  והגנה  שמירה  של  בענין צורך  יש  ולכן כו', ֿ רצויים  בלתי ענינים  מפני .50לחשש 
עבדי  ד "אכתי באופן הוא  בפורים  הנס  כללות  כי – הפורים  לימי חומה  מוקפות  ערים  שייכות  וזוהי

אנן" החומה .51אחשורוש  בענין צורך  יש  שאז גלות , של  ובמצב  בזמן ,

העיר  על  ולהגן לשמור  בכוחה  יש  זה  שמצד  העיר , לגבי בחומה  יתירה  מעלה  יש  – גיסא  ולאידך 
החומה  ֿ ידי שעל  לשמירה  ֿ כח  שהנתינת  – דוקא  נון בן יהושע  מימות  חומה  מוקפות  ערים  ענין וזהו כו'.

לכובשים " "ראש  נון, בן יהושע  מימות  לפעול 52היא  וביכלתו בכחו שלכן כו', גילוי של  ענין שהוא  ,
אנן". אחשורוש  עבדי ד "אכתי ומצב  במעמד  גם  והגנה  שמירה 

.È שחל השבת  ענין ובדוגמת  ֿ דרך  על  הוא  נון, בן יהושע  מימות  חומה  מוקפות  שענין להוסיף , ויש 
אדר : בט "ז

המעלה  ֿ דרך  על  הוא  – כו' הסייגים  ֿ ידי שעל  והגנה  שמירה  חומה , מוקפות  ערים  ענין כללות 
ֿ דרך  על  היא  – נון בן יהושע  מימות  לזה  ֿ כח  והנתינת  דוקא . ֿ דלתתא  דאתערותא  באופן האדם  שבעבודת 

ֿ עצמה . שמצד  ֿ דלעילא  האתערותא  ֿ ידי על  ֿ דלתתא  לאתערותא  ֿ כח  הנתינת 

(מעלת  נון בן יהושע  מימות  ֿ דלתתא ) אתערותא  (מעלת  חומה  מוקפות  ערים  שענין ונמצא ,
ואתערותא ֿ ֿ דלתתא  אתערותא  המעלות  שתי חיבור  ובדוגמת  ֿ דרך  על  הוא  ֿ עצמה ) מצד  ֿ דלעילא  אתערותא 

ח ). סעיף  (כנ"ל  אדר  בט "ז שחל  השבת  ענין תוכן גם  שזהו יחד , גם  דלעילא 

***

.‚È פורים של  תרצ "ו 53בהתוועדות  בפורים  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  מה  של 54נזכר  תורתו אודות  ,
אחד " בדיבור  וזכור  "שמור  הזקן ה "אחד ".55אדמו"ר  את  ולשמור  לזכור  צריכים  דיבור  שבכל  ,

רצופות ! שנה  ארבעים  במשך  חסיד  'התפלל ' זו וב 'תורה '

פארפאלן". ניט  ווערט  חסידים , בא  ווארט  "א  אדמו"ר : מו"ח  כ "ק  זה  על  ַַַַָואמר 
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(ובפירש"י ).45) א לה, ע"ז (במשנה). ב פח , סנהדרין ראה
ועוד . ה"ז. פ"ב ע"ז ה"ד . פי "א סנהדרין ירושלמי 

מט "ז).46) דפוסים (בקצת מי "ב פ"ד  יצירה ספר ראה
ואילך .47) 73 ע' תרצ"ט  ואילך . מו ע' תרע"ח  סה"מ  גם ראה
תשנז.48) ע' ב) (כרך  שה"ש אוה"ת ראה
(המו"ל ).49) בזה הביאור חסר
גם 50) וראה פט . ע' תרס"ו המשך  א. פה, מטות לקו"ת ראה

תשנו. ע' שם אוה"ת
וש"נ.51) א. יד , מגילה
יו"ד .52) דאסת"ר פתיחתא
ואילך ).53) 121 ס"ע (לעיל  ס"ו
(54.(127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ו
ח .55) כ , יתרו ופירש"י  מכילתא



מח      

.„È הנ"ל להדפיסם 56בפורים  דליאזנא " ה "תקנות  את  שמסר  זה  על  גם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דיבר 
.57ב "התמים "

תקנות  עתה  שמפרסמים  כך  על  חסידים  אצל  תמיהה  תהיה  לא  מסתמא  אדמו"ר : מו"ח  כ "ק  ואמר 
"פארוואס " השאלה  חסידים  אצל  קיימת  לא  שבכלל  גם  ומה  .58אלה , ַָ

.ÂË הנ"ל שנקרא 59בפורים  הטעם  וסיפר  רייזעס , פנחס  ר ' החסיד  אודות  גם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דיבר 
שקלאוו: מגאוני שהיה  אביו שם  על  ולא  רייזע ), (ששמה  חותנתו שם  על 

של  ביקורו ובעקבות  חתנים . שלשה  לה  והיו בשקלאוו, מפורסמת  עשירה  היתה  פנחס  ר ' של  חותנתו
מסביבות  "מגיד " איזה  בא  פלא : זה  ראו באמרה , – אדיר  רושם  עליה  שפעל  בשקלאוו הזקן רבינו
מה  כל  על  שקלאוו, גאוני עם  בתורה  ודיבר  מליאזנא "), "המגיד  אז נקרא  היה  הזקן (רבינו וויטעבסק 
– השיבו לא  דברים  שלשה  ועל  השיבו, אחד  דבר  על  אצלם , ששאל  ומה  טעם , בטוב  השיב  אצלו, ששאלו

רכושה . כל  את  לו תתן מליאזנא , המגיד  אצל  תורה  ללמוד  מהם  שיסע  שמי לחתניה , אמרה 

אצ  והיה  הזקן, לרבינו פנחס  ר ' חתנה  נסע  שלמד ואז מכתב  והביא  לעירו וכשחזר  חדשים . שלושה  לו
וזהבה . כספה  כל  את  לו נתנה  – הזקן רבינו אצל 

וגדולה . תורה  אצלו שתהיה  הזקן רבינו וברכו הזקן. לרבינו הכסף  כל  את  והביא  לליאזנא  חזר  פנחס  ר '
הזקן. רבינו ענה  לא  זה  ועל  דבר , עוד  ביקש  פנחס  ר '

.ÊË לספר אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הזקן 60וממשיך  רבינו מאמרי על  'הנחות ' ורושם  חוזר  היה  פנחס  שר ' ,
מהרי"ל . ודודם  משה , רבי אחיו האמצעי, אדמו"ר  על  נוסף  –

כלשון  התיבות  לרשום  ודקדק  גדול , דייקן היה  כי ביותר , גדול  בדקדוק  הם  פנחס  ר ' של  ה 'הנחות '
התלהבות  (בעת  פעמיים  דברים  איזה  אומר  היה  הזקן אדמו"ר  שאם  כך , כדי ועד  ממש , הזקן אדמו"ר 
בעת  הרצפה  על  מתגלגל  היה  הזקן אדמו"ר  וכאשר  פנחס . ר ' ב 'הנחת ' הכפל  גם  בא  בקודש ), ודביקות 
מפה  שיוצאים  התיבות  לשמוע  ראשו את  ומרכין מתכופף  פנחס  ר ' היה  דביקותו, מרוב  המאמר  אמירת 

משהו  חסר  שכאן להורות  חלק , מקום  משאיר  היה  תיבות , איזה  שמע  שלא  ובמקום  .61קדשו,

הר "פ . הנחות  על  ביותר  סומכים  – הזקן אדמו"ר  מאמרי על  ה 'הנחות ' בין ולכן,

.ÊÈ איתא ז"ל , הר "פ  שבהנחות  הזקן אדמו"ר  ממאמרי :62באחד 

ÂÈ„ÈÂ63 כאילות קלות  ורגלנו שמים  כנשרי כתיב 64פרושות  הנה  הנשר 65. דרך 
האדם  בעבודת  וענינו למעלה . הגבה  עולה  כנפיו פרישת  ֿ ידי שעל  בשמים ,

לעילא  פרחא  ֿ ידם  שעל  גדפין, שנקראים  ויראה , אהבה  ענין ענין 66הוא  שהוא  ,
הרי  השכל , התבוננות  ֿ ידי על  באות  ויראה  שהאהבה  כיון אמנם , השמימה . העליה 
ענין  הוא  שרגל  כאילות , קלות  ורגלינו ענין הוא  מזה  ולמעלה  בהגבלה . הן

המרוצה  ענין נעשה  דוקא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ֿ עול , גבול .67קבלת  בלי של  באופן
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(56.(125 ע' (שם ס"א
ואילך .57) לב ע' תרצ"ו) (כסלו ב חוברת
(58.140 ע' תש"ג  סה"ש גם ראה
(59.(126 ע' (שם ס"ד 
שם).60) (סה"ש ס"ה
שבתו"א 61) במאמרים לפעמים מצינו ולכן הרשימות: באחת

קישור  חסר מקומן שבאיזהו – הר"פ הנחות על  שמיוסדים –
אין  עדיין וכו', מקשר שהצ"צ לאחרי  וגם הענינים, והמשך 

.(270 ע' ח "ב תו"מ  גם (ראה לגמרי  מחוורים הדברים
ז"ל .62) הר"פ בהנחות זה מאמר מצאנו לא ֿ עתה לעת

תסא  ע' מארז"ל  על  אדה"ז במאמרי  נמצא זה בענין ביאור
ב. נט , האמצעי  לאדמו"ר המלות' 'פירוש ואילך .

אריכות 63) וכל  הדברים, ונקודת תוכן רק הוא לקמן הבא
(המו"ל ). ברשימה חסר הענין

ויו"ט .64) שבת בתפילת "נשמת" פיוט 
יט .65) ל , משלי 
פ"מ .66) תניא ראה
על 67) האילה מרוצת מעלת – שם המלות' 'פירוש ראה

הנשר. מעופת



מט

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבם מעש"ק תרומה. בו כותבים ע"ד אי הבנה בכוונתי בענין הבחינות... 

פשיטא שאין כוונתי כלל וכלל למעט בדמותו של מי שהוא, אבל כיון שברצון כולנו לעמוד בקישור איש 

לרעהו, וקישורו - וכמו כל הענינים - של איש הישראלי הרי זה תלוי בתורה ומצות, ובאלה הנמצאים 

בכותלי ישיבה ה"ז בעיקר בקו התורה, לכן רצוני לדעת ברור, עד כמה שאפשר, מצבו של כל אחד הן 

בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, וכמ"ש מראש - אין ידיעות אלו אלא בשבילי.

פשיטא שאלו הפונים מזמן לזמן במכתביהם אלי, אין כל מקום לתאר מצבם ששואלים אודותו 

באופן שאינו מתאים אל המציאות. ועוד שאזי גם המענה שלי לא תמיד יתאים אל מה שברצוני לענות, 

וכידוע מאמר השגור בפי החסידים: ווי מען פרעגט - אזוי ענטפערט מען. בתור הקדמה לכל הענינים 

שפונים אלי, הן בהוה והן בעתיד. אלו שזיכם השי"ת והעמידם בקרן אורה זו תורה - הנה ע"פ הנ"ל 

נכון שאדע מצב השואל בידיעותיו בתורת הנגלה ובתורת החסידות. במילא מובן אשר גם ידיעה זו 

צריכה להיות מתאמת אל האמת...

בברכת פורים שמח ושיהי' קיימו וקבלו היהודים גו' וכדרז"ל על פסוק זה.

      

.ÁÈ." משה "ויקהל  פרשת  לקרוא  מתחילים  הזה  ֿ קודש  השבת  ביום  מנחה  בתפילת 

במדרש  זה  על  ברבים 68ואיתא  לפניהם  ודרוש  גדולות  קהילות  לך  עשה  (למשה ): הקב "ה  "אמר  :
מדרשות  בבתי ולכנוס  ושבת , שבת  בכל  קהילות  להקהיל  הבאים  דורות  ממך  שילמדו כדי שבת , הלכות 

תורה ". דברי לישראל  ולהורות  ללמד 

מקומות  בכמה  השבת 69ומבואר  יום  כי התורה , בפנימיות  להיות  צריך  השבת  ביום  התורה  עסק  שעיקר  ,
התורה , בפנימיות  הלימוד  עיקר  להיות  צריך  ולכן אסור ), בשבת  ('בורר ' הבירורים  מענין למעלה  הוא 
איסור  לימוד  עם  שקשור  ֿ ורע , דטוב  אילנא  שהוא  הדעת ' מ 'עץ  למעלה  דחיי, אילנא  החיים ', 'עץ  שהיא 

כו' .70והיתר 

ֿ קודש . השבת  ביום  ֿ חיים ' ֿ אלקים  'דברי לימוד  אודות  לעורר  יש  ולכן,

חסידות . לומד  הקהל  את  למצוא  צריכים  בבוקר , התשיעית  בשעה  ֿ הכנסת  לבית  כשבאים 

ֿ בתים , בעלי אבל  הישיבה , סדרי ֿ פי על  ֿ זה , לפני עוד  החסידות  לימוד  מתחילים  הישיבה , תלמידי –
חסידות . ללמוד  התשיעית  בשעה  ֿ הפחות  לכל  לבוא  צריכים 
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ויקהל .68) ר"פ יל "ש
ע'69) חי "ט  (תו"מ  ס"כ  דאשתקד  תשא ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(108

אגה"ק 70) בתניא ונת' הובא (ברע"מ ). ב קכד , זח "ג  ראה
סכ "ו.

•
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,mixete (dgnyl jtdi) xzq` ziprz zegiyn .c"qa
g"nyz'd ,(dgpn zlitz ixg`l) `yz zyxt 'd meie 'c mei ±

– מאידיש תרגום –

של ‡ טובים' ל'ימים בנוגע דובר רבות פעמים .
ה'יום  את לחגוג שיש לעיקר שבנוסף ישראל, עם
גם  (ומצוותיו) טוב' ב'יום יש הנה במועדו, טוב'
בימים  להשפיע הצריכים כלליים ולימודים הוראות

ימות 1שלאחריו  בכל היהודי של היוםֿיום שחיי ,
טוב'. ה'יום של וברוח בחיות חדורים יהיו השנה

– הפורים לימי בנוגע הדבר מודגש ובמיוחד
ונעשים  נזכרים האלה "ימי 2"הימים אשר –

לא  וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים
מזרעם" בנוסף 3יסוף בזה, הפירוש לומר שיש .

שנה  "בכל הפורים את שיחגגו הפשוט לפירוש
הלימודים  את יזכרו שגם ודור"', דור בכל גו' ושנה

השנה.lkaמפורים ימות
משיחות תענית אסתר ופורים ,יום ד 'ויום ה 'פרשת תשא ,ה 'תשמ "ח 

בפורים:· המיוחדים הכלליים מהענינים .

וקבלת  מתןֿתורה של הגמר הי' בפורים (א)
חז"ל  שאמרו כפי הפסוק 4התורה, "קיימו 5על

כבר", שקיבלו מה "קיימו – היהודים" וקבלו
באונס  (שקיבלוה לאורייתא" רבה שה"מודעא
הר  עליהם הקב"ה ש"כפה משום בעלֿכרחם),
בימי  בטלה מתןֿתורה, בשעת וכו'" כגיגית
(מדעתם  אחשורוש" בימי קבלוה "הדר כי הפורים,

שנאמר  ועד אשר 6וברצונם), את היהודים "וקבל
 ֿ שבמתן וה'שטורעם' שהגילוי לעשות", החלו
הקבלה  לגבי התחלה, – "החלו" נקרא תורה

הפורים  בימי שהיתה .7הגמורה

בספרים  כמבואר האחדות. ענין שהטענה 8(ב)
אחד עם ש"ישנו היתה המן) (של xfetnוהקטרוג

cxetne"העמים אחד,9בין עם שהם היהודים ,
"לך  – הי' לדבר התיקון ולכן מזה. זה הם מפורדים

qepk"היהודים כל .10את

מנות  "משלוח המצוות את תיקנו גם זה ומטעם
לאביונים" ומתנות לרעהו להראות 11איש כדי –

אותה.zecg`dאת ולחזק היהודים, בין

בפורים  הענינים שני בין הקשר את לבאר ויש
והאחדות): התורה, קבלת (גמר

ישראל  כל היו לזה) הכנה (ובתור במתןֿתורה
כמ"ש  גמורה, נגד 12באחדות ישראל שם "ויחן

בלב  אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ההר",
תורה 13אחד" התורה, את לקבל שיוכלו כדי כי ,

להיות  (ישראל) המקבלים צריכים אחד, מה' אחת
כמ"ש  בשעת)14באחדות, (במיוחד אבינו "ברכנו

פניך  באור כאחד .15כולנו

שקיבלו  מה "קיימו כאשר בפורים, גם ולכן,
מתןֿתורה  בשעת באחדות,16כבר" ישראל היו ,

לעשות)" החלו אשר את (היהודים לשון 17"וקבל ,
.15יחיד 

הגמר ‚ הוא שפורים דמכיון להוסיף, ויש .
שבפורים  האחדות הנה התורה, קבלת של ושלימות
יותר  נעלית היא התורה) קבלת לגמר הכנה (שהיא

במתןֿתורה. שהיתה האחדות מן
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קונטרס 1) .1297 ע' ח"ד לקו"ש ב. צח, ברכה לקו"ת ראה
.5 הערה זו, שנה מקץ ש"פ משיחת

כח.2) ט, אסתר
כזֿכח.3) שם,
א.4) פח, שבת
כז.5) שם, אסתר
כג.6) שם,
ועוד.7) א). (צ, מלכות לבוש יביאו רד"ה אסתר מגילת תו"א

ואילך. ב'שמו ע' שם אוה"ת וקבל. ד"ה אורה שערי
כב.8) ט, טז. ד, אסתר מגילת על אלקבץ לר"ש הלוי מנות

יט. ט, אסתר עה"פ סתרים מגילת ב. שכט, של"ה

ח.9) ג, אסתר
טז.10) ד, שם
כב.11) ט, שם
ב.12) יט, יתרו
לשון.13) בשינוי שם (ותיב"ע) ובמכילתא עה"פ. פירש"י
לב.14) פרק תניא וראה שלום. שים ברכת
סע"ד 15) (צז, המלך לפני ובבואה סד"ה אסתר מגילת תו"א

וקבל  ד"ה אורה שערי סע"ג. קכב, ד. קכא, בהוספות שם ואילך).
פט"ז. היהודים

(תו"א 16) בפורים ג"כ נתגלה במ"ת שנתגלה הבחי' וכל
מלכות, לבוש יביאו ד"ה אורה שערי א). (צ, בתחילתו מג"א

בתחילתו).
"וקבל"17) – הוא היהודים" וקבלו ד"קיימו הכתיב וגם

הבאה. שבהערה תו"א ראה יחיד), (לשון

g"nyz'd ,`yz zyxt 'd meie 'c mei ,mixete xzq` ziprz zegiyn

בכדי  כאחד"18והביאור: "כולנו יהיו שיהודים
צריך  – מזה זה שונים הם עצמם שמצד למרות –
נפש  ומסירות בביטול לעמוד מהם אחד כל הי'
ד'יחידה' הפשוט הרצון מן הבא ביטול להקב"ה,

הקיים19שבנפש  ודעת, מטעם אצל deyaשלמעלה
כי  היהודים, כל מתאחדים עי"ז ודוקא יהודי, כל
לחבירו, האחד בין חילוקים ישנם טעםֿודעת מצד

וכו' שוות דיעותיהם מסירתֿנפש 20אין מצד אבל ,
ישראל. כל משתווים מטעםֿודעת שלמעלה

אופנים  שני לביטול 21וישנם להגיע כיצד
מצד  זה הי' במתןֿתורה זו: ומסירתֿנפש
("כפה  מלמעלה כו' האהבה וגילוי ההתעוררות
והרצון  האהבה את שעוררה כגיגית"), הר עליהם
לא  כאשר הפורים, בימי משא"כ ישראל; עם של
של  מצב הי' – ואדרבה מלמעלה, התעוררות היתה

בטבע  מלובש הי' פורים נס (כי פנים ),22הסתר
–23כמ"ש  ההוא" ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי

היהודים מן המסירתֿנפש באה mnvrאזי cvn,
להרוג  המן בגזירת להתחשב שמבלי גמור, ברצון

ונשים  טף זקן, ועד "מנער היהודים, כל ,24את
השנה  כל במשך ממש במסירתֿנפש כולם עמדו

בשום 25כולה  דתם את ימירו שלא תקיפה בהחלטה
על  עלה "לא אשר ועד כולם, יהרגו אם גם ֵָאופן

חוץ  מחשבת מהם אחד .27ח"ו"26שום

היהודים  (של בפורים המסירותֿנפש ע"י ודוקא
ממשיכים  מטעםֿודעת, שלמעלה עצמם) מצד
ההגבלות  מכל למעלה שהיא דרגה מלמעלה
ממהותו  – עד טעםֿודעת), (של והחילוקים
בפועל  מסירתֿנפש מגיעה לשם (אשר ית' ועצמותו

עבודה 28ממש) מגעת שאליו ממקום למעלה היינו ,
התעוררות  לאחר שבאה מסירתֿנפש) (אפילו

במתןֿתורה) המס"נ (כמו ולגבי 29מלמעלה –
נקרא  פורים) של המס"נ ע"י (הנמשכת זו המשכה
רק  מלמעלה) התעוררות מצד (הבא שבמ"ת הגילוי
שנמשך  ההמשכה אור "לגבי התחלה "החלו",

הגמר" שזהו וקיבל, שנקרא בפורים .30להם

המס"נ  לגבי שבפורים במס"נ עילוי שיש וכשם
שבפורים  באחדות גם זה עילוי ישנו כך במ"ת,
המס"נ  מצד (הבאה במתןֿתורה האחדות לגבי
ע"י  האחדות באה הפורים שבימי – כנ"ל) והביטול
באמצעות  (ולא מצדֿעצמו האדם עבודת

מלמעלה) הגמר 31התעוררות הי' עי"ז דוקא ולכן .
התורה. קבלת של

פורים „ של והאחדות (שהביטול עלֿפיֿזה .
מדוע  הטעם ג"כ יובן עצמו), האדם מצד באו
(לא  ביטוי לידי באה פורים) (במצוות האחדות
דוקא  אלא) האדם, מציאות שלילת באמצעות

גשמיים  .32בדברים

זוהר' ב'תיקוני דאיתא ש"יום 33ובהקדים
שני  מכאן ומשמע "כפורים", הוא הכיפורים"
פורים  (ב) ויוהכ"פ, פורים בין קשר יש (א) דברים:

מיוהכ"פ. נעלה זה) (בענין

יוהכ"פ  של תוכנם בזה: הביאורים ואחד
ומס"נ  ביטול – גורל בבחי' העבודה הוא ופורים

שבנפש  מ'יחידה' שבאה מטעםֿודעת, :34שלמעלה
בשנה" "אחת – יוהכ"פ של העבודה 35ענינו הוא –
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שם 18) אורה שערי א. צח, שם תו"א ראה – לקמן בהבא
פט"זֿיז.

סע"ד.19) קכא, בהוספות תו"א
ועוד.20) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
שם 21) אורה שערי ואילך. ד צח, תו"א ראה – לקמן בהבא

ואילך. פכ"ח ספי"ז.
ג.22) קטז, בהוספות א. צג, א. צא, תו"א
ב.23) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
יג.24) ג, אסתר
ח"ב 25) מלוקט סה"מ גם ראה – התקופות שינויי כל שכולל

וש"נ. ואילך. ער ע'
אפילו 26) אלא בטלה, או אסורה מחשבה רק לא היינו

מחשבת  ה"ה שבנפש יחידה לבחי' שבערך אבל טובה, מחשבה
ueg.

פ"ח.27) שם אורה שערי סע"ד. קכ, בהוספות א. צז, תו"א
ועוד.

שם.28) אורה, שערי
פ"ל.29) שם
ואילך.30) סע"ב צט, תו"א
גילוי 31) לפני הי' סיון) (בר"ח ישראל" שם "ויחן שגם דאף

האתעדל"ע  ע"י ג"כ זה הי' – כגיגית" הר עליהם ד"כפה האהבה
ובכלל  ד), יט, (יתרו גו' ישרים" כנפי על אתכם ד"ואשא שלפנ"ז

דיצי" האהבה) (גילוי וגילויים משנ"ת הנסים וע"ד כו', וקרי"ס מ
ב'שנב) ע' מג"א אוה"ת ואילך. פכ"ח שם אורה (שערי בדרושים
ש"כפה  לפני גם שהי' ונשמע, נעשה באמירת לביטול בנוגע

כגיגית". הר עליהם
בעיקר 32) הביטול הי' שבמ"ת ג, קיח, בהוספות תו"א ראה

גופם  למסור נפשם על שעמדו אחשורוש בזמן אבל בנשמותיהן,
גם  וכל, מכל בתכלית ביטול להם הי' ה', אחדות על להריגה
וקבל  סד"ה ב'שמו. ע' שם אוה"ת גם וראה שלהם. בגופים

תרע"ח. היהודים
ב).33) (נז, תכ"א
ועוד.34) א. קכא, בהוספות ד. צה, ד. צב, תו"א
לד.35) טז, אחרי תצוה. ס"פ
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בכדי  כאחד"18והביאור: "כולנו יהיו שיהודים
צריך  – מזה זה שונים הם עצמם שמצד למרות –
נפש  ומסירות בביטול לעמוד מהם אחד כל הי'
ד'יחידה' הפשוט הרצון מן הבא ביטול להקב"ה,

הקיים19שבנפש  ודעת, מטעם אצל deyaשלמעלה
כי  היהודים, כל מתאחדים עי"ז ודוקא יהודי, כל
לחבירו, האחד בין חילוקים ישנם טעםֿודעת מצד

וכו' שוות דיעותיהם מסירתֿנפש 20אין מצד אבל ,
ישראל. כל משתווים מטעםֿודעת שלמעלה

אופנים  שני לביטול 21וישנם להגיע כיצד
מצד  זה הי' במתןֿתורה זו: ומסירתֿנפש
("כפה  מלמעלה כו' האהבה וגילוי ההתעוררות
והרצון  האהבה את שעוררה כגיגית"), הר עליהם
לא  כאשר הפורים, בימי משא"כ ישראל; עם של
של  מצב הי' – ואדרבה מלמעלה, התעוררות היתה

בטבע  מלובש הי' פורים נס (כי פנים ),22הסתר
–23כמ"ש  ההוא" ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי

היהודים מן המסירתֿנפש באה mnvrאזי cvn,
להרוג  המן בגזירת להתחשב שמבלי גמור, ברצון

ונשים  טף זקן, ועד "מנער היהודים, כל ,24את
השנה  כל במשך ממש במסירתֿנפש כולם עמדו

בשום 25כולה  דתם את ימירו שלא תקיפה בהחלטה
על  עלה "לא אשר ועד כולם, יהרגו אם גם ֵָאופן

חוץ  מחשבת מהם אחד .27ח"ו"26שום

היהודים  (של בפורים המסירותֿנפש ע"י ודוקא
ממשיכים  מטעםֿודעת, שלמעלה עצמם) מצד
ההגבלות  מכל למעלה שהיא דרגה מלמעלה
ממהותו  – עד טעםֿודעת), (של והחילוקים
בפועל  מסירתֿנפש מגיעה לשם (אשר ית' ועצמותו

עבודה 28ממש) מגעת שאליו ממקום למעלה היינו ,
התעוררות  לאחר שבאה מסירתֿנפש) (אפילו

במתןֿתורה) המס"נ (כמו ולגבי 29מלמעלה –
נקרא  פורים) של המס"נ ע"י (הנמשכת זו המשכה
רק  מלמעלה) התעוררות מצד (הבא שבמ"ת הגילוי
שנמשך  ההמשכה אור "לגבי התחלה "החלו",

הגמר" שזהו וקיבל, שנקרא בפורים .30להם

המס"נ  לגבי שבפורים במס"נ עילוי שיש וכשם
שבפורים  באחדות גם זה עילוי ישנו כך במ"ת,
המס"נ  מצד (הבאה במתןֿתורה האחדות לגבי
ע"י  האחדות באה הפורים שבימי – כנ"ל) והביטול
באמצעות  (ולא מצדֿעצמו האדם עבודת

מלמעלה) הגמר 31התעוררות הי' עי"ז דוקא ולכן .
התורה. קבלת של

פורים „ של והאחדות (שהביטול עלֿפיֿזה .
מדוע  הטעם ג"כ יובן עצמו), האדם מצד באו
(לא  ביטוי לידי באה פורים) (במצוות האחדות
דוקא  אלא) האדם, מציאות שלילת באמצעות

גשמיים  .32בדברים

זוהר' ב'תיקוני דאיתא ש"יום 33ובהקדים
שני  מכאן ומשמע "כפורים", הוא הכיפורים"
פורים  (ב) ויוהכ"פ, פורים בין קשר יש (א) דברים:

מיוהכ"פ. נעלה זה) (בענין

יוהכ"פ  של תוכנם בזה: הביאורים ואחד
ומס"נ  ביטול – גורל בבחי' העבודה הוא ופורים

שבנפש  מ'יחידה' שבאה מטעםֿודעת, :34שלמעלה
בשנה" "אחת – יוהכ"פ של העבודה 35ענינו הוא –
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שם 18) אורה שערי א. צח, שם תו"א ראה – לקמן בהבא
פט"זֿיז.

סע"ד.19) קכא, בהוספות תו"א
ועוד.20) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
שם 21) אורה שערי ואילך. ד צח, תו"א ראה – לקמן בהבא

ואילך. פכ"ח ספי"ז.
ג.22) קטז, בהוספות א. צג, א. צא, תו"א
ב.23) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
יג.24) ג, אסתר
ח"ב 25) מלוקט סה"מ גם ראה – התקופות שינויי כל שכולל

וש"נ. ואילך. ער ע'
אפילו 26) אלא בטלה, או אסורה מחשבה רק לא היינו

מחשבת  ה"ה שבנפש יחידה לבחי' שבערך אבל טובה, מחשבה
ueg.

פ"ח.27) שם אורה שערי סע"ד. קכ, בהוספות א. צז, תו"א
ועוד.

שם.28) אורה, שערי
פ"ל.29) שם
ואילך.30) סע"ב צט, תו"א
גילוי 31) לפני הי' סיון) (בר"ח ישראל" שם "ויחן שגם דאף

האתעדל"ע  ע"י ג"כ זה הי' – כגיגית" הר עליהם ד"כפה האהבה
ובכלל  ד), יט, (יתרו גו' ישרים" כנפי על אתכם ד"ואשא שלפנ"ז

דיצי" האהבה) (גילוי וגילויים משנ"ת הנסים וע"ד כו', וקרי"ס מ
ב'שנב) ע' מג"א אוה"ת ואילך. פכ"ח שם אורה (שערי בדרושים
ש"כפה  לפני גם שהי' ונשמע, נעשה באמירת לביטול בנוגע

כגיגית". הר עליהם
בעיקר 32) הביטול הי' שבמ"ת ג, קיח, בהוספות תו"א ראה

גופם  למסור נפשם על שעמדו אחשורוש בזמן אבל בנשמותיהן,
גם  וכל, מכל בתכלית ביטול להם הי' ה', אחדות על להריגה
וקבל  סד"ה ב'שמו. ע' שם אוה"ת גם וראה שלהם. בגופים

תרע"ח. היהודים
ב).33) (נז, תכ"א
ועוד.34) א. קכא, בהוספות ד. צה, ד. צב, תו"א
לד.35) טז, אחרי תצוה. ס"פ
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'יחידה' שחודרת 37שבנפש 36מצד כפי ו'יחידה' ,
בשנה" "אחת נפש. שנה, עולם, הענינים: פרטי בכל
במקום  ב"אחת" נעשית והעבודה בזמן; 'יחידה' –

ה"אחת" ובאמצעות הקדשים; קודש שבישראל –
שבנפש  'יחידה' הגדול, הכהן בעבודת 38– ועד"ז ,

הוא  שלו, וזמנו אמותיו) (ד' שבמקומו כאו"א
הקב"ה  עם שמתקשר ע"י קדשים" "קודש עושה
בפורים, גם וכן שבנפש. ה'יחידה' באמצעות
שלמעלה  שבנפש 'יחידה' מצד היא דמס"נ העבודה

ידע" ד)לא "(עד בחינת – כנ"ל .39מטעםֿודעת.

לאחדות  קשורים הימים שני מדוע הטעם וזהו
(כנ"ל) האדם ביטול מצד באה אחדות ישראל:
כי  טפל", וגופו עיקר "נפשו את שמרגיש עי"ז
הם  ישראל כל אחד" בה' נפשם שורש "מצד
אחד  ואב מתאימות "שכולם ממש", "אחים

מחולקים" שהגופים "רק .40לכולנה",

ביוהכ"פ  ישראל כל מתאחדים זה כי 41ומטעם ,
הגוף  וביטול הפשטת ע"י ומס"נ הביטול הוא אז
("ועניתם  העינויים חמשה באמצעות והגשמיות,

נפשותיכם" דוקא 42את הוא ה"לחיותם" ואז ,(
.43"ברעב"

 ֿ יום (לכן יותר עוד עילוי נוסף בפורים אבל
כֿפורים) רק הוא ומס"נ 44הכיפורים הביטול כי

האדם עבודת מצד חודר envrn(הבא הוא הרי (
האדם  מציאות גם45בכל ,zeinyba זה ומטעם שלו.

איניש  "חייב ושמחה, משתה חיוב בפורים יש

ידע" דלא עד בפוריא אומרת 46לבסומי זאת .
קשורה  – ידע" "לא – שבפורים שהמס"נ
גשמית  סעודה ואכילת יין) (שתיית ב"לבסומי"

ולחם  שגם 47(בשר משום לגוף, הנאה המביאה (
ד"לא  וביטול במס"נ חדורים הגשמיים הענינים
נעשית  שלו) הגשמיות (גם מציאותו שכל כך ידע",

י  "לא לבחינת דלמעלה כלי .48דע"

היא  שאף באחדות, גם ביטוי לידי בא והדבר
אדרבה) אלא הגשמיות, הפשטת ע"י (לא נעשית
לרעהו  איש מנות "משלוח – גשמיים בדברים
היהודים  את המאחדים לאביונים" ומתנות
העמים" בין ומפורד "מפוזר במצב הנמצאים

.49בגשמיות 

בפורים  והאחדות שהביטול דמכיון לומר, ויש
יותר  גבוה מגיעה האדם) גשמיות את גם (החודרת
היא  לכן שביוהכ"פ), והמס"נ הביטול (מן למעלה
דהיינו, – יותר עמוקה אחדות למטה אף פועלת
ומתנות  לרעהו איש מנות במשלוח שהאחדות
מן  והתעלמות התרחקות באמצעות אינה לאביונים,
עשיר  מרעהו, איש המחלקים הגשמיים הדברים
את  גם ומאחדת חודרת היא אלא כו', ואביון
שבו  במקום שאף בנפרד, יהודי כל של מציאותו
עם  אפילו העשיר מתאחד ונפרדים, שונים הם
לאביון  ועד ממנו, פחות הרבה לו שיש אביון,

דבר  לכל הכולל 50התאב רבים, לשון ו"אביונים" ,
האביונים  סוגי כל .51את
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א.36) יח, מנחות – אחד תוד"ה ראה
רפ"ה.37) ועיי"ש ואילך. פ"ב יוהכ"פ שער ראש, עטרת ראה

- בארוכה וראה ועוד. פ"ד. (לאדהמה"צ) ההתפעלות קונטרס
וש"נ. בתחילתו. תשמ"ו יוהכ"פ ערב ברכת

ועוד.38) תתקפ. תתקסז. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה
(39.46 הערה דלקמן חז"ל ל'
לב.40) פרק תניא
ואילך.41) 302 ע' חי"ט לקו"ש ראה
לא.42) טז, אחרי
ערב 43) ברכת ב. יד, שה"ש לקו"ת וראה יט. לג, תהלים

ס"ח. שם יוהכ"פ
האחרונות 44) דלוחות מ"ת הי' ביוהכ"פ יותר, בפרטיות

"כדברך" האדם עבודת ע"י שהי' ובפירש"י), ב כו, תענית (משנה
לגבי  שבו העילוי וזהו שהי'מלמטלמ"ע, הראשונות, דלוחות מ"ת

לגבי  פורים של בארוכה) (כנ"ל להעילוי בדוגמא מלמעלמ"ט,
העבודה  עיקר אבל ואילך); ב'שמו ס"ע מג"א אוה"ת (וראה מ"ת
הוא  יוהכ"פ גם הרי לפורים ובערך בפורים, הוא מלמטלמ"ע

כבפנים. כו', מגשמיות מופשטים ביוהכ"פ כי כֿפורים,
בימי 45) וביטול המס"נ שע"י פי"א, שם אורה שערי ראה

ועצמותו  מהותו מבחינת בהם מתגלה להיות ענינים לב' זכו פורים
תו"א  וראה עיי"ש. כו', שלהם בכלים מתיישב האור ולהיות כו'

ואילך. סע"ד קכא, בהוספות
שער 46) הרי"ף. על הקטן' 'מאור (כגירסת ב ז, מגילה

או"ח  בב"י (הובא בא"ח וכ"ה תצוה. פ' של"ה בסופו. הכוונות
ועוד). ס"ב. סתרצ"ה או"ח שו"ע תרצה). סי'

וש"נ.47) .5 הערה 336 ע' חי"א לקו"ש ראה
פ"ב 48) ברכות (ירולשמי כרע מנפשי' למודים מטא כי וע"ד

והרגשתו  שבידיעתו דאף ב), קיח, שבת – עיון תוד"ה ה"ד. סוף
שלו  הגשמי גוף של הביטול מצד הרי – מודים שאמרו ידע" "לא
כרע", "מנפשי' העולם), לעניני ישתחוה ולא יכרע (שלא לאלקות
דבר  כל ובמילא הקב"ה, של ידע" "לא בחי' עם חד נעשה כי

ה'. רצון ה"ז ידיעתו, בלי אפילו שעשה,
מפוזר 49) אחד עם "שישנו בזה העליונה שהכוונה לומר ויש

העליון, רצון ע"פ המציאות הוא כן (שהרי העמים" בין ומפורד
היא, תרפ"ז) תמוז ג' שיחת – כו' בגלות הלכנו ברצוננו לא כי
במקום  גם יהודים של אחד") ("עם האחדות שיתגלה בכדי
לעילוי  יבואו שעי"ז הגשמי), (בעוה"ז העמים בין ופירוד הפיזור

בפנים. כנ"ל יותר, נעלה
ד.50) טו, ראה פירש"י כב. משלי מדרש ו. פל"ד, ויק"ר
(51.1288 ס"ע ח"ד לקו"ש ראה
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להלכה  שנפסק נותנים lk"52ועד יד הפושט
מיהו  ודקדוק נפק"מ שום ללא בפורים 53לו", כי .

קטן  המשוה ית', עצמותו ידע", "לא בחינת מאירה
.54וגדול 

*

של ‰ המיוחדת השייכות ג"כ תובן הנ"ל ע"פ .
עלֿידן, הי' הנס "עיקר אשר – ישראל לנשי פורים

אסתר" עלֿידי נקראת 55בפורים המגילה שכל ועד ,
אסתר" "מגילת – אסתר שם 57(או 56על

.58"אסתר")

ה  לזה הטעם שבפשטות משום ואע"פ וא
"קבעוני  הסנהדרין מן שביקשה זאת היא שאסתר

לדורות" כתבוני כו' נקראת 59לדורות ולכן ,
שמה  על מדוע 60המגילה מובן לא עדיין אבל –

מרדכי  "מגילת ולא אסתר, ע"ש רק המגילה נקראה
עיקרי  חלק הי' למרדכי שגם בשעה – ואסתר"
העיקר, הוא אלא חלק, רק ולא הגזירה, בביטול

"את  עושה שכן אסתר מרדכי ?!61מאמר

זה  שדבר הענינים, בפנימיות השאלה על נוסף
דוקא  זאת היתה באמת מדוע מובן, אינו גופא
כתבוני  כו' לדורות "קבעוני שביקשה אסתר

לדורות"?

הוא, לאשה איש בין ההפרש בזה: הביאור וי"ל
מקבל. בעיקר – ואשה משפיע, בעיקר הוא שאיש
(כביכול), הקב"ה על קאי איש הענינים, ובשורש

מהקב"ה. המקבלים ישראל, עם על – ואשה

(אסתר) האשה מעלת בפורים מודגשת ולכן
נס  מעלת עיקר כי – עלֿידן" הי' הנס ש"עיקר
מלמטה  (האשה), המקבל לעבודת קשור פורים

ע"י  (במ"ת), כבר" שקיבלו מה "קיימו – למעלה
וממשיכה  המגיעה עצמם, מצד ישראל של המס"נ

"אשת  ביותר, נעלה בעלה"62ממקום עטרת .63חיל

*

Â התורה לשיעורי הנ"ל הענינים את לקשר ויש .
תורת  בחומש, לשיעור – זו בשנה הפורים יום של
להרמב"ם  תורה' 'משנה בספר ולשיעור משה,
ללמוד  ומתפשט, והולך שנתקבל ישראל [כמנהג

הרמב"ם  בספר שיעור יום בן 64בכל משה תורת ,[
שבכתב' ל'תורה בהמשך הבא .65מיימון,

שישי  עד מחמישי היומי, החומש בשיעור
תשא  בעבודת 66בפרשת הקוים שני על מדובר –

(תפילה); ועבודה תורה ה',

גו  כראשונים אבנים לוחות שני –67'""פסלֿלך
בתורה, שלימות – גופא ובתורה התורה, ענין
ד"כפליים  באופן שהיו השניות, הלוחות

שניתנו 68לתושיה" מפני הראשונות) הלוחות (לגבי
מלמטה  העגל), חטא (על התשובה עבודת ע"י

.69למעלה 

רחום  אֿל ה' ה' ויקרא פניו על  ה' "ויעבור
וגו' –70וחנון עצמה ובתפילה התפילה, ענין –
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ס"ב.52) סתרצ"ד טושו"ע הט"ז. פ"ב מגילה הל' רמב"ם
פ"ו.53) הפורים שער פע"ח ראה
רסזֿח.54) ע' אגרות לוי"צ לקוטי ראה
הרשב"ם).55) (בשם א ד, מגילה – הן שאף תוד"ה
סו"ס 56) יו"ד טושו"ע מגילה. הל' סוף רמב"ם ב. יד, ב"ב

רפג.
א.57) ז, מגילה
ע'58) ח"ו לקו"ש ראה – לזה הטעם אסתר, תענית – ועד"ז

בזה. שקו"ט – בהערה 373 ע' שם וראה בהערה. 372
שם.59) מגילה
לפי 60) משה, שם על שנקראת לתורה, בנוגע מאחז"ל ע"ד

טו, בשלח מכילתא ב. א, תהלים (מדרש עלי' נפשו נתן שמשה
ועוד). ד. פ"ל, שמו"ר א.

כ.61) ב, אסתר

ע'62) ואילך. תקלו ע' תקס"ח סה"מ וראה ד. יב, משלי
ספר  ב. מ, בראשית אוה"ת ב. קלב, דא"ח עם סידור תקמד.

ואילך. תרג ע' לע"ל, ערך צ"צ דא"ח – .p"yeהליקוטים
ואילך.63) פכ"ט שם אורה שערי ג. צט, תו"א
בכל 64) הספר שמסיימים באופן ליום, פרקים ג' – טוב ומה

(ראה  שנה בכל תושב"כ קריאת שמסיימים (ע"ד בערך שנה
– מחדש הספר מתחילים ואח"כ רפי"ג)). תפלה הל' רמב"ם
בבלי  תלמוד מלימוד זירא ר' עליית ע"ד בערך, שלא חדש בלימוד

ועוד). ג. סט, תו"א וראה א. פה, (ב"מ ירושלמי לתלמוד
משנה 65) זה חיבור שם קראתי בהקדמתו: הרמב"ם כמ"ש

קורא  ואחרֿכך תחילה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי תורה,
כו'. כולה שבעלֿפה תורה ממנו ויודע בזה

יתנו 66) זה גו' ראש את תשא פ' לכללות דפורים השייכות
ש"גלוי  סע"ב) יג, (מגילה מאחז"ל ע"פ מובנת – השקל מחצית
על  שקלים לשקול המן שעתיד העולם, והי' שאמר מי לפני וידוע
ענינו  השייכות: וביאור לשקליו". שקליהן הקדים לפיכך ישראל,
הוא  בפ"ע ישראל שכל ישראל, אחדות – הוא השקל מחצית של
וזהו  שלם. דבר נעשה שעי"ז אחד, לעוד וזקוק דבר", "חצי כמו
של  הקטרוג ביטלו שעי"ז ישראל, אחדות – פורים של מענינו
וראה  ס"ב. כנ"ל ומפורד", מפוזר אחד עם "ישנו ("שקליו") המן

תשמ"ז. משפטים ש"פ משיחת קונטרס בארוכה
א.67) לד, פרשתנו
א.68) פמ"ו, שמו"ר
ע'69) עזר"ת סה"מ ואילך. ב'נו ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה

ועוד. .36 ע' תש"ו ואילך. 61 ע' תרצ"ט לא.
ואילך.70) ו לד, פרשתנו
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כשליחֿצבור  הקב"ה "נתעטף התפילה, שלימות
למשה לו dlitzוהראה xcq מדות י"ג כו'

ריקם" חוזרות שאינן .71(הרחמים)

כל  את כוללים ותפילה, תורה אלו, ענינים ושני
כידוע  ההשתלשלות, סדר בכל האדם עבודות
העבודה  אופני שני הם בכללות ותפילה שתורה

ד"והתהלכתי" – רבים 72וההליכה הליכה 73לשון –
" אשר – תורה ע"י למטה minydמלמעלה on

קולו" את למעלה 74השמיעך מלמטה הליכה או
תפילה  בקשת75ע"י –mc`d.

ע"י  מלמעלה ההמשכה בזה: שאין מה בזה ויש
והגבלה, ממדידה שלמעלה המשכה היא – תורה
לאידך  המקבל. של הגבלותיו לפי מדודה שאינה
חודרת  שהיא תפילה, ע"י שבהעלאה המעלה גיסא,

בפנימיות. האדם מציאות בתוך

ההליכות  שתי של החיבור ישנו היום, ובשיעור
ומלמעלמ"ט. מלמטלמ"ע –

מפורים, הנ"ל הכללי בלימוד מוסיף זה ודבר
"לא  בחינת נמשכת למעלה, מלמטה המס"נ שע"י
שהדבר  ומכיון ית', ומהותו עצמותו דלמעלה, ידע"
אף  לכן (מלמטה), עצמו מצד האדם בעבודת נעשה

במציאותו חודר והוא אתו, מתאחד גם ely76הוא ,
גם  ויורד שנמשך ועד כנ"ל. הגשמי בגופו

השיעור' כסיום – העולם "ונחלתנו",77בגשמיות –
ארעא  ית "ותחסניננא יונתן: תרגום וכפירוש
ובאופן  ישראל, ארץ נחלת לאבהתנא", דקיימית
"דלא  – בה. לפגוע יכול אינו דבר ששום

אוחרן" בעם .78תשלחפיננא

Ê של החומש לשיעור גם ולקשר להוסיף ויש .
אדר  י"ג יום אסתר), (תענית פורים שבו 79ערב

"נקהלו  בפועל במסירתֿנפש ישראל עמדו
נפשם" על "לעמוד :80היהודים",

מסופר  זה משה 81בשיעור של בקשתו על
הקב"ה  לו וענה כבודך". את נא "הראני 82מהקב"ה

וחי  האדם יראני לא כי פני, את לראות תוכל "לא
יראו". לא ופני אחורי את וראית גו'

"וראית  רק אומר הקב"ה היה אילו מובן: ואינו
(של  "פני" שאת מובן הי' אז גם – אחורי" את
לו  אמר שכבר ובפרט משה. יראה לא הקב"ה)
מה  לשם פני". את לראות תוכל "לא לפנ"ז בפירוש

יראו"? לא "ופני לו לומר הקב "ה הוסיף

בזה: הביאור לומר ויש

היתה, כבודך" את נא "הראני משה תפילת
"פניו". את גם הקב"ה לו שיראה

הרמב"ם  המצאו 83ובלשון אמיתת לידע "ביקש
שראה  האנשים מן אחד ידיעת כמו הקב"ה.. של

eipt ריקם חוזרת אינה צדיק שתפילת ומכיון ."
במקצת 84ח"ו  מילא שהקב"ה לומר, מסתבר

ל"פניו".85עכ"פ  בנוגע גם משה, של בקשתו את

יראו" לא ופני אחורי את ד"וראית והפירוש
– בו למ"ש כולל רק לא נמשכת "ופני" שתיבת

לנאמר  בהמשך באה אלא יראו", "לא לאחרי'
לפניו  נדרש מקרא (שכן אחורי" את "וראית לפניה

שמשה 86ולאחריו  – ופני" אחורי את "וראית (
שהראי' אלא "פני". את וגם "אחורי" את גם יראה

יראו". "לא בבחינת תהיה "פני" את שיראה

כאשר –milleyוהביאור: מחבירו אחד דבר
בין  שייכות שיש מוכיחה גופא זו שלילה הרי
שאין  דברים שני אודות מדובר כאשר כי השניים.
סברא  (לדוגמא) כמו ביניהם, שייכות שום להם
את  לשלול מקום אין – המישוש וחוש שכלית

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

ב.71) יז, ר"ה
יב.72) כו, בחוקותי
תרג 73) ע' פרשתנו קנז. ע' הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי ראה

תרמ  ע' ויקרא אוה"ת ואילך. פפ"ד הק"ש שער בינה אמרי ואילך.
ועוד. זו. שנה לךֿלך ד"ה ואילך.

לו.74) ד, ואתחנן
ועוד.75) ב. ב, בשלח לקו"ת גם ראה
(76.45 שבהערה אורה שערי ראה
ט.77) לד,
ג'ק 78) ע' פרשתנו אוה"ת יח.וראה
בגימטריא79) הוא שי"ג אחדות `c"gולהעיר על מורה שזה ,
ישראל.

טז.80) שם, ב. ט, יא. ח, אסתר
יח.81) לג,
כג.82) כ. שם,
ה"י.83) פ"א יסוה"ת הל'
יט.84) וירא (תנחומא מקיים והקב"ה גוזר מצדיק ובמכ"ש

(מו"ק  מבטל וצדיק גוזר הקב"ה - מזו ויתירה ב). נט, שבת וראה
וש"נ). ב. טז,

ה).85) פ"י, (ויק"ר כו' עושה תפלה יש ממאחז"ל להעיר
א.86) יט, מנחות

g"nyz'd ,`yz zyxt 'd meie 'c mei ,mixete xzq` ziprz zegiyn

ודקותה  עומקה שמצד ולומר המישוש, מן הסברא
בידיים  למששה איֿאפשר הסברא .87של

של  ל"פניו" בנוגע כביכול) יותר (ועוד ועד"ז
שייכות  שום שאין דמכיון – האדם ושכל הקב"ה

של 88ביניהם  "פניו" בחינת שאת לומר מתאים לא ,
להשיג. האנושי השכל יוכל לא הקב "ה

שנוצרה  יראו": לא "ופני שנאמר החידוש וזהו
עם  גם משה של (הראי') הידיעה בין שייכות
היא  ל"פני" שהשייכות אלא הקב"ה, של "פניו"

"ופני – שלילה של יראו".l`באופן

בלקו"ת  המבואר נבוכים'89[וע"פ מ'מורה ,90

לומר, יש – השלילה והשגת החיוב השגת בענין
באופן  היתה "אחורי" בבחינת משה של שידיעתו
ואילו  אחורי"; את "וראית – החיוב דהשגת
דהשגת  באופן היתה – "פני" בבחינת ידיעתו

יראו"!91השלילה  לא "ופני

מהימנא  רעיא הוא שמשה דמכיון לומר, ויש
תפילתו  הנה – הדורות כל שבמשך ישראל כל של
יהודי  לכל בנוגע גם פעלה כבודך" את נא "הראני

שבו  משה בחינת מצד יוכל 92(ובפרט יהודי שכל (
"פני".93להתקשר  בחי' עם גם

בחומש  היום שיעור של השייכות תובן ועפ"ז
(לא  "פני בחי' עם ההתקשרות כי – הפורים לחג
ידע", ד"לא באופן ומס"נ ביטול ע"י היא יראו)"
כפי  שלמעלה, ידע" "לא עם הוא מתאחד שעי"ז
(מלמטה  שלהם הביטול שע"י הפורים בימי שהי'
אור  לגילוי "זכו – ידע" ד"לא באופן למעלה)

כו' האדם" יראני לא "כי בו דכתיב .94א"ס,

Á– ברמב"ם היום שיעור עם קשר לזה ויש .
עירובין: הל' בסוף

חצירות  עירוב תחומין, (עירוב עירוב של התוכן
מלשון) ('עירוב' הוא cg`neומבואות) axrny

מזו, זו חלוקות הן שמצדֿעצמן נפרדות, רשויות
אכילה  של ענין באמצעות אותן מאחד והעירוב

ושתי'.

פורים  של התוכן המתבטאת 95וזהו אחדות –
כנ"ל. ושתי', אכילה גשמית, בסעודה (גם)

חג  של הרמב"ם שיעור שלאחר להוסיף, ויש
מחר, ללמוד עוברים עירובין) (בהל' הפורים
יום  דיני העשור, שביתת הל' פורים', ב'שושן
הוא  לדבר שהטעם הרמז, ע"ד לומר ויש הכיפורים.
ס"ד), "כֿפורים"(כנ"ל הוא הכיפורים שיום משום
מיד  העשור, שביתת בהל' הלימוד בא ולכן
תפוצות  רוב – הפרזות [בערי פורים (ו)לאחרי
יש  יוהכ"פ, עבודת מהי לדעת כדי כי ישראל],
הלכות  – (כולל פורים של ענינו את לפניֿכן לדעת

כדבעי  ילמדו ואח"כ של 96עירובין), הדינים את
"כֿפורים".

Ë:לעיל האמור מכל בפועל הלימוד .

האלה  "הימים כאשר הפורים, ביום בעמדנו
(ועד  ומתחדש מחדש נפעל ונעשים", נזכרים
במ"ת  כבר" שקיבלו מה ד"קיימו הענין "חדשים")
שבה  זו, בשנה יותר עוד מודגש זה ודבר –
מאז  מאות ושלוש אלפים שלושת שנת מתחילה

לעיל" כמדובר תורתנו, מתן –97זמן

וקיום  חיזוק תוספת הפורים מימי לקבל יש
התורה, ופנימיות דתורה נגלה – התורה בלימוד

אחת  כתורה אותם שלומדים כפי – 98במיוחד
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ב).87) (פו, פ"ט שעהיוה"א
נעלות 88) הכי כו' ההשפעות גם אלא האדם שכל רק ולא

של  ל"פניו" שלילה) בדרך לא (אפילו ושייכות ערך שום להם אין
עלול  ואינו מעצמותו, הוא "מציאותו ית' עצמותו כי – הקב"ה

ע"ב). ריש קל, – ס"כ (אגה"ק ח"ו" לו שקדמה עילה מאיזה
ג.89) ו, ד. ג, פקודי
ואילך.90) פנ"ז ח"א
יש 91) – ל"וראית" (גם) בהמשך בא ש"ופני" ומשנת"ל

ריבוי  ש"ע"י ממו"נ, ג) ו, (פקודי בלקו"ת שמובא מה ע"פ לומר,
הדבר לציור כמעט להגיע (יכולים) השלילות edy`".הידיעות enk

רפמ"ב.92) תניא ראה
השגה 93) דרגת (ומכ"ש ממש והשגה דידיעה באופן לא אבל

"והודיעו  שם הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה אין ולכן דמשה).
לאחריו". ידע ולא לפניו האדם ידע שלא מה ברוךֿהוא

א.94) צח, מג"א תו"א

עשיית 95) שהיתר ד) צט, (מג"א בתו"א מהביאור ולהעיר
בפורים  ידע" ד"לא המס"נ שע"י זה מצד הוא בפורים מלאכה
ואין  כו' ומטה מעלה בגדר שאינו ית' ומהותו לעצמותו הגיעו
השתלשלות  בסדר (משא"כ דשבת ועלי' השביתה ענין בו שייך

המשל זה על והביא כו'), רשויות חילוקי שם aexirnשיש
שלו  העולם כל כך והוצאה, עירוב א"צ אחת שברשות והוצאה,
פי"א, (ב"ר בשבת גם מלאכה הקב"ה כביכול עושה ולכן כו' הוא

ה).
(96– באשלמותא הפורים דיום סיהרא קיימא ולאידך,

פורים. בשושן למחרתו
ואילך.97) ס"ב אדר ז' שיחת
(98– חב"ד חסידות תורת מייסד של הראשון בשמו כמרומז

דפנימיות  והאור תורה דנגלה האור אור, שני על שקאי "שניאור",



נה g"nyz'd ,`yz zyxt 'd meie 'c mei ,mixete xzq` ziprz zegiyn

ודקותה  עומקה שמצד ולומר המישוש, מן הסברא
בידיים  למששה איֿאפשר הסברא .87של

של  ל"פניו" בנוגע כביכול) יותר (ועוד ועד"ז
שייכות  שום שאין דמכיון – האדם ושכל הקב"ה

של 88ביניהם  "פניו" בחינת שאת לומר מתאים לא ,
להשיג. האנושי השכל יוכל לא הקב "ה

שנוצרה  יראו": לא "ופני שנאמר החידוש וזהו
עם  גם משה של (הראי') הידיעה בין שייכות
היא  ל"פני" שהשייכות אלא הקב"ה, של "פניו"

"ופני – שלילה של יראו".l`באופן

בלקו"ת  המבואר נבוכים'89[וע"פ מ'מורה ,90

לומר, יש – השלילה והשגת החיוב השגת בענין
באופן  היתה "אחורי" בבחינת משה של שידיעתו
ואילו  אחורי"; את "וראית – החיוב דהשגת
דהשגת  באופן היתה – "פני" בבחינת ידיעתו

יראו"!91השלילה  לא "ופני

מהימנא  רעיא הוא שמשה דמכיון לומר, ויש
תפילתו  הנה – הדורות כל שבמשך ישראל כל של
יהודי  לכל בנוגע גם פעלה כבודך" את נא "הראני

שבו  משה בחינת מצד יוכל 92(ובפרט יהודי שכל (
"פני".93להתקשר  בחי' עם גם

בחומש  היום שיעור של השייכות תובן ועפ"ז
(לא  "פני בחי' עם ההתקשרות כי – הפורים לחג
ידע", ד"לא באופן ומס"נ ביטול ע"י היא יראו)"
כפי  שלמעלה, ידע" "לא עם הוא מתאחד שעי"ז
(מלמטה  שלהם הביטול שע"י הפורים בימי שהי'
אור  לגילוי "זכו – ידע" ד"לא באופן למעלה)

כו' האדם" יראני לא "כי בו דכתיב .94א"ס,

Á– ברמב"ם היום שיעור עם קשר לזה ויש .
עירובין: הל' בסוף

חצירות  עירוב תחומין, (עירוב עירוב של התוכן
מלשון) ('עירוב' הוא cg`neומבואות) axrny

מזו, זו חלוקות הן שמצדֿעצמן נפרדות, רשויות
אכילה  של ענין באמצעות אותן מאחד והעירוב

ושתי'.

פורים  של התוכן המתבטאת 95וזהו אחדות –
כנ"ל. ושתי', אכילה גשמית, בסעודה (גם)

חג  של הרמב"ם שיעור שלאחר להוסיף, ויש
מחר, ללמוד עוברים עירובין) (בהל' הפורים
יום  דיני העשור, שביתת הל' פורים', ב'שושן
הוא  לדבר שהטעם הרמז, ע"ד לומר ויש הכיפורים.
ס"ד), "כֿפורים"(כנ"ל הוא הכיפורים שיום משום
מיד  העשור, שביתת בהל' הלימוד בא ולכן
תפוצות  רוב – הפרזות [בערי פורים (ו)לאחרי
יש  יוהכ"פ, עבודת מהי לדעת כדי כי ישראל],
הלכות  – (כולל פורים של ענינו את לפניֿכן לדעת

כדבעי  ילמדו ואח"כ של 96עירובין), הדינים את
"כֿפורים".

Ë:לעיל האמור מכל בפועל הלימוד .

האלה  "הימים כאשר הפורים, ביום בעמדנו
(ועד  ומתחדש מחדש נפעל ונעשים", נזכרים
במ"ת  כבר" שקיבלו מה ד"קיימו הענין "חדשים")
שבה  זו, בשנה יותר עוד מודגש זה ודבר –
מאז  מאות ושלוש אלפים שלושת שנת מתחילה

לעיל" כמדובר תורתנו, מתן –97זמן

וקיום  חיזוק תוספת הפורים מימי לקבל יש
התורה, ופנימיות דתורה נגלה – התורה בלימוד

אחת  כתורה אותם שלומדים כפי – 98במיוחד
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ב).87) (פו, פ"ט שעהיוה"א
נעלות 88) הכי כו' ההשפעות גם אלא האדם שכל רק ולא

של  ל"פניו" שלילה) בדרך לא (אפילו ושייכות ערך שום להם אין
עלול  ואינו מעצמותו, הוא "מציאותו ית' עצמותו כי – הקב"ה

ע"ב). ריש קל, – ס"כ (אגה"ק ח"ו" לו שקדמה עילה מאיזה
ג.89) ו, ד. ג, פקודי
ואילך.90) פנ"ז ח"א
יש 91) – ל"וראית" (גם) בהמשך בא ש"ופני" ומשנת"ל

ריבוי  ש"ע"י ממו"נ, ג) ו, (פקודי בלקו"ת שמובא מה ע"פ לומר,
הדבר לציור כמעט להגיע (יכולים) השלילות edy`".הידיעות enk

רפמ"ב.92) תניא ראה
השגה 93) דרגת (ומכ"ש ממש והשגה דידיעה באופן לא אבל

"והודיעו  שם הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה אין ולכן דמשה).
לאחריו". ידע ולא לפניו האדם ידע שלא מה ברוךֿהוא

א.94) צח, מג"א תו"א

עשיית 95) שהיתר ד) צט, (מג"א בתו"א מהביאור ולהעיר
בפורים  ידע" ד"לא המס"נ שע"י זה מצד הוא בפורים מלאכה
ואין  כו' ומטה מעלה בגדר שאינו ית' ומהותו לעצמותו הגיעו
השתלשלות  בסדר (משא"כ דשבת ועלי' השביתה ענין בו שייך

המשל זה על והביא כו'), רשויות חילוקי שם aexirnשיש
שלו  העולם כל כך והוצאה, עירוב א"צ אחת שברשות והוצאה,
פי"א, (ב"ר בשבת גם מלאכה הקב"ה כביכול עושה ולכן כו' הוא

ה).
(96– באשלמותא הפורים דיום סיהרא קיימא ולאידך,

פורים. בשושן למחרתו
ואילך.97) ס"ב אדר ז' שיחת
(98– חב"ד חסידות תורת מייסד של הראשון בשמו כמרומז

דפנימיות  והאור תורה דנגלה האור אור, שני על שקאי "שניאור",



g"nyz'dנו ,`yz zyxt 'd meie 'c mei ,mixete xzq` ziprz zegiyn

דאורייתא  וגופא דאורייתא באופן 99נשמתא ,(
ארפא" ואני .100ד"מחצתי

עבודת  בהקדמת שיהי' התורה ולימוד
ועבודה 101התפילה  תורה הקוים, שני חיבור –

ס"ו). (כנ"ל

בכמות  בין התורה, בלימוד להוסיף ובפשטות,
מס"נ  מתוך עד כו'), מחודשת (בחיות באיכות ובין
בתוך  החודר באופן – זה עם וביחד ידע". ד"לא
בתורה  שלו שהיגיעה הגשמי, בגופו גם האדם,

והנהגתו  בגופו שינוי .102פועלת

לגלות  להשתדל יש עצמו, עם לעבודה ונוסף
יהודים  אצל ה'יחידה') (גילוי המס"נ כח את
היהודים  כל את עי"ז מאחדים אשר ועד נוספים,
כל  את "כנוס באמצעות – במגע אתם שבאים
במצב  הם נמצאים שמצדֿעצמם למרות היהודים",

העמים". בין ומפורד ד"מפוזר

הקהל', ב'שנת בעמדנו – מיוחדת ובהדגשה
למען  גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל
כל  את לעשות ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו

גו' הזאת התורה minidדברי lk על חיים אתם אשר
,103האדמה"

בעולם, בחלקו עבודתו את גם לעשות – ועד
הנמצאים  הקדושה ניצוצות כל את ולאחד לקבץ
העולם  בטבע ולגלות העמים", בין ומפורד "מפוזר
נתגלה  הפורים שבימי ע"ד עולם', של 'יחידו את –
אשר  ועד הקב"ה, ע"י מתנהל העולם שטבע איך
דעתו  נתהפכה – אחשורוש המלך אצל אפילו
בו  לעשות והעם שאמר עצמו הפה ו"אותו לטוב,
על  כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב

בעיניכם" כטוב .104היהודים

הזה, בזמן העבודה לכללות נתינתֿכח גם וזהו
בני  מצוות שבע לקיים העולם אומות על להשפיע

אומניך 105נח  מלכים "והיו ליעוד כהכנה ,
מניקותיך" .106ושרותיהם

מהסיפור  וההוראה הכח כך על שיש וכפי
`xnba107 הוה חדא זימנא נתן, בר הונא לי "אמר ,

ומלך  שמו (כך מלכא דאיזגדר קמי' קאימנא
ניהלי'108פרס  ותיתיי' המיינאי לי מדלי והוה הי')

ידיו, אצילי כנגד מלמעלה חגור גבוה הי' (אבנטו
לנאותו  כדי למעלה ממלכת 109והפשיטו לי ואמר ,(

בכו  כתיב קדוש וגוי לנהוג 110כהנים אתם (וצריכים
בהו  דכתיב כהנים, של בתפארת לא 111עצמכם

ביזע  אומניך".109יחגרו מלכים והיו בך אקיים כו' (

הכשר  רק הוא שהאבנט כך, לאבנט בנוגע ואם
כדבעי  להתפלל אח"כ שיוכלו ֿ 112והכנה עלֿאחת ,

בעניניהם  ליהודים מסייעים שהגויים כמהֿוכמה
[כולל  העיקריים וצרכיהם במצוות שלהם וחיובים
הדין, משורת לפנים היו הש"ס שבזמן הדינים –
הדין  מן חיוב נעשו בשו"ע, שהובאו לאחר ועתה

יהודי  .113לכל

È בנוגע מיוחדת הדגשה נוספת האמור, בכל .
זה, שבדור הצדקניות הנשים ישראל, ובנות לנשי
כנ"ל  בהדגשה, מעלתן עומדת הפורים בימי אשר

(ס"ה).

המלכה, מאסתר ללמוד במיוחד שעליהן
מסירתֿנפש  ומתוך יתירה בהשתדלות להתחזק
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ב"זלמן" נמשך וזה אחד); (שם אחת תורה שנעשו כפי התורה,
מסוגלים, בזמנים ובפרט בכלל, ומקום בזמן – "לזמן" אותיות
בו  שמגדלין מקום – מסוגל ובמקום וכיו"ב, הפורים ימי כמו

א). כז, (מגילה ותפילה התורה) פנימיות (וגם תורה
א.99) קנב, זח"ג ראה

דתורה 100) נגלה שבין המחיצה שביטל רשב"י ע"י שהי' כמו
פכ"ה. תרל"ח לברך אדם חייב המשך – התורה לפנימיות

ואילך.101) פי"א עה"ח קונטרס ב. צו, ברכה לקו"ת ראה
ופל"ג. פכ"ה ושם

לימוד 102) בשעת מזיע שהי' האריז"ל, מהנהגת להעיר
(בטעמי  שם להאריז"ל לקו"ת ואתחנן. פ' המצוות (שער התורה

תרס"ו). זקן ואברהם ד"ה וראה המצוות).
ואילך.103) יב לא, וילך
ב.104) צד, תו"א

ספ"ח.105) מלכים הל' רמב"ם
כג.106) מט, ישעי'
רע"א.107) יט, זבחים
ומדי.108) פרס מלך אחשוורוש, למלך מהשייכות להעיר
שם.109) רש"י
ו.110) יט, יתרו
יח.111) מד, יחזקאל
סצ"א.112) או"ח ודאדה"ז טושו"ע
ההוספה 113) לבטל כדי לומר: יש זה על וההכרח והטעם

כו'), יום לך אין א) (מט, סוטה (ראה דלעו"ז בצד לדור מדור
פ"ב  דעות הל' רמב"ם וראה כו'. וקדושה באור הוספה צריכים
העמים, בין ומפורד דמפוזר שהירידה ,49 הערה לעיל וראה ה"ב.
וי"ל  הפירוד. במקום גם האחדות גילוי ע"י עלי' שיהי' בכדי היא
ישראל  עם הקב"ה עשה שצדקה במאחז"ל הפנימי פירוש שזהו
ה"רכוש  עי"ז שיהי' בכדי ב), פז, (פסחים האומות לבין שפיזרן
ט, ברכות יד. טו, לךֿלך (ראה בגלות ירדו שעלֿמנתֿכן גדול",

ע"ב). ריש

g"nyz'd ,`yz zyxt 'd meie 'c mei ,mixete xzq` ziprz zegiyn

כל  את כנוס "לך לקיים ישראל כל את לעורר
ישראל.114היהודים  אחדות ,

שליחותן: בעיקר חיזוק להוסיף – וכמו"כ
להן. במיוחד שנמסרה ישראל ובנות בני חינוך
הפורים  ימי בעניני הטף לחינוך להדגשה נוסף

שע"י 111בכלל  מזרעם", יסוף לא "וזכרם –
במדרשי  כמבואר הגזירה, בטלה התינוקות

.115חז"ל 

‡È כמובן להיות צריכה – זה בכל וההתחלה .
מצוות  כל את בלקיים ומתחיל עצמו. הפורים ביום

הפורים,

תפילת  לאחרי הבאה המצוה – ובמיוחד כולל
פורים  סעודת אכילת – זו עד 116מנחה "לבסומי ,

ידע", דלא

הכי  התוועדות לערוך – וכו' ונכון טוב ואח"כ
טף  זקן ועד מנער היהודים"), כל את ("כנוס גדולה
– הנשים אנשים, בעזרת האנשים – [כמובן ונשים
ואח"כ  המקומות], בשני – וטף נשים, בעזרת
פורים', ב'שושן גם והאחדות השמחה תימשך
פורים  לאחר מיד הבאה תשא) (פ' בשבת ואח"כ

פורים'. ו'שושן

היהודים  מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי
צריכים  הפורים ימי – מזרעם" יסוף לא וזכרם
– ובדיוק הבאים, הימים בכל העבודה על להשפיע

"ritydl ממשות בו אין שהאור להאיר, רק ולא ,"
שיש  דבר הוא שהשפע להשפיע, אלא בגשמיות,

ממש  .117בו

באחדות  חדורים יהיו הבאים הימים שכל
מימי  הארה שמקבלים רק ולא פורים, של ומס"נ
והשפעה  אור תהי' עצמם שבהם אלא הפורים,

ziynn.פורים מעניני

·È:לפועל בנוגע ענין ועוד .

הזמן  וזהו הפסח. קודם יום שלושים חל פורים
הדין  כפי לפסח, ההכנות את להתחיל יש שבו

ש"חכמים  שבזמן 118בשו"ע תיקנו הראשונים
לדרוש  הדרשנים שיתחילו קיים הי' שביהמ"ק
הרגל, לפני יום שלושים הרגל הלכות ברבים

שמ  כו',mixetדהיינו פסח הלכות ידרשו ואילך
שחרב  לאחר אף מישראל נתבטלה לא זו ותקנה
שונה  החכם שאין הללו ובדורות כו' ביהמ"ק

כו' הלכות zekldלתלמידיו cenliy `"e`k lr devn
dyrnd z` rceie mda iwa 'idiy cr ,lbxd mcew lbxd

"oeyri xy`,

מעשה" לידי שמביא תלמוד –119ו"גדול
ההתחלה  את מעות 120לפתוח לתת בפועל, במעשה

חג  את לחגוג שיוכלו כדי לכך, לנצרכים חטים
שמתחילים  הוא, ישראל ומנהג ושמח. כשר הפסח
קודם  יום משלושים (החל פסח לפני זמן משך לתת

הפורים). יום החג,

הנ"ל, ע"פ – לפורים זה ענין בקשר לומר, ויש
עד  ישראל, לאחדות קשורות פורים שמצוות
לרעהו  איש מנות "משלוח – הגשמיים לדברים
חטים  מעות ותוכן ענין שזהו לאביונים", ומתנות

(חטים). גשמית וצדקה לעניים, צדקה –

‚È ד"מעשינו הענינים שכל ויה"ר  .
הצדקניות 121ועבודתינו" הנשים של ובפרט –

הגאולה  באה בזכותן אשר (בדוגמת 122שבדורנו,
שלימות  את יביאו – אסתר) ע"י פורים גאולת
כולל  לישראל, (כביכול) חייב שהקב"ה השכר

הקב"ה  על החיוב גם השכר) על של 123(נוסף
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להוסיף 114) הפורים ימי את שמנצלים ישראל, וכמנהג
פורים: במצות שישתתפו משתדלים וגם התינוקות, בחינוך
תינוקות  נוהגין מגילה מקרא בעת מנות; משלוח עלֿידם שולחים
את  הקורא וכשמזכיר המן, עליהם ולכתוב חלוקים אבנים לקחת
(אבודרהם  שמו את למחוק זו על זו מקישים הם המן, המגילה

ועוד. פורים); תפלת
וקבל 115) ד"ה וראה תתרנזֿח. רמז יל"ש ד. פ"ט, אסת"ר

תרפ"ז. היהודים
וש"נ.116) ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א
הערכים 117) ספר בארוכה ראה – ושפע אור בין בחילוק

לשפע. ביחס אור ערך .p"yeחב"ד,

תכט.118) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ב.119) מ, קידושין
יח,120) תו"א (ראה ארוך" הוא בתחילתו "שגם באופן אבל

וכו'. באיכות ארוך ד),
רפל"ז.121) התניא ל'
בישראל 122) צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות אין

שהי' וכמו רות). זוטא ממדרש בסופו. תרו רמז רות (יל"ש
(סוטה  נגאלו דור שבאותו צדקניות נשים שבזכות מצרים בגאולת
לנשים  בנוגע במיוחד הוא שכן וי"ל יב). פ"א, שמו"ר ב. יא,
(שער  מצרים יוצאי דור של גלגול שהוא – שבדורנו צדקניות
ג, שמות (להאריז"ל) הליקוטים וספר ל"ת כ. הקדמה הגלגולים

ד).
לעשות"123) לישראל אומר הוא עושה, שהוא "מה כי

ט). פ"ל, (שמו"ר
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כל  את כנוס "לך לקיים ישראל כל את לעורר
ישראל.114היהודים  אחדות ,

שליחותן: בעיקר חיזוק להוסיף – וכמו"כ
להן. במיוחד שנמסרה ישראל ובנות בני חינוך
הפורים  ימי בעניני הטף לחינוך להדגשה נוסף

שע"י 111בכלל  מזרעם", יסוף לא "וזכרם –
במדרשי  כמבואר הגזירה, בטלה התינוקות

.115חז"ל 

‡È כמובן להיות צריכה – זה בכל וההתחלה .
מצוות  כל את בלקיים ומתחיל עצמו. הפורים ביום

הפורים,

תפילת  לאחרי הבאה המצוה – ובמיוחד כולל
פורים  סעודת אכילת – זו עד 116מנחה "לבסומי ,

ידע", דלא

הכי  התוועדות לערוך – וכו' ונכון טוב ואח"כ
טף  זקן ועד מנער היהודים"), כל את ("כנוס גדולה
– הנשים אנשים, בעזרת האנשים – [כמובן ונשים
ואח"כ  המקומות], בשני – וטף נשים, בעזרת
פורים', ב'שושן גם והאחדות השמחה תימשך
פורים  לאחר מיד הבאה תשא) (פ' בשבת ואח"כ

פורים'. ו'שושן

היהודים  מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי
צריכים  הפורים ימי – מזרעם" יסוף לא וזכרם
– ובדיוק הבאים, הימים בכל העבודה על להשפיע

"ritydl ממשות בו אין שהאור להאיר, רק ולא ,"
שיש  דבר הוא שהשפע להשפיע, אלא בגשמיות,

ממש  .117בו

באחדות  חדורים יהיו הבאים הימים שכל
מימי  הארה שמקבלים רק ולא פורים, של ומס"נ
והשפעה  אור תהי' עצמם שבהם אלא הפורים,

ziynn.פורים מעניני

·È:לפועל בנוגע ענין ועוד .

הזמן  וזהו הפסח. קודם יום שלושים חל פורים
הדין  כפי לפסח, ההכנות את להתחיל יש שבו

ש"חכמים  שבזמן 118בשו"ע תיקנו הראשונים
לדרוש  הדרשנים שיתחילו קיים הי' שביהמ"ק
הרגל, לפני יום שלושים הרגל הלכות ברבים

שמ  כו',mixetדהיינו פסח הלכות ידרשו ואילך
שחרב  לאחר אף מישראל נתבטלה לא זו ותקנה
שונה  החכם שאין הללו ובדורות כו' ביהמ"ק

כו' הלכות zekldלתלמידיו cenliy `"e`k lr devn
dyrnd z` rceie mda iwa 'idiy cr ,lbxd mcew lbxd

"oeyri xy`,

מעשה" לידי שמביא תלמוד –119ו"גדול
ההתחלה  את מעות 120לפתוח לתת בפועל, במעשה

חג  את לחגוג שיוכלו כדי לכך, לנצרכים חטים
שמתחילים  הוא, ישראל ומנהג ושמח. כשר הפסח
קודם  יום משלושים (החל פסח לפני זמן משך לתת

הפורים). יום החג,

הנ"ל, ע"פ – לפורים זה ענין בקשר לומר, ויש
עד  ישראל, לאחדות קשורות פורים שמצוות
לרעהו  איש מנות "משלוח – הגשמיים לדברים
חטים  מעות ותוכן ענין שזהו לאביונים", ומתנות

(חטים). גשמית וצדקה לעניים, צדקה –

‚È ד"מעשינו הענינים שכל ויה"ר  .
הצדקניות 121ועבודתינו" הנשים של ובפרט –

הגאולה  באה בזכותן אשר (בדוגמת 122שבדורנו,
שלימות  את יביאו – אסתר) ע"י פורים גאולת
כולל  לישראל, (כביכול) חייב שהקב"ה השכר
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להוסיף 114) הפורים ימי את שמנצלים ישראל, וכמנהג
פורים: במצות שישתתפו משתדלים וגם התינוקות, בחינוך
תינוקות  נוהגין מגילה מקרא בעת מנות; משלוח עלֿידם שולחים
את  הקורא וכשמזכיר המן, עליהם ולכתוב חלוקים אבנים לקחת
(אבודרהם  שמו את למחוק זו על זו מקישים הם המן, המגילה

ועוד. פורים); תפלת
וקבל 115) ד"ה וראה תתרנזֿח. רמז יל"ש ד. פ"ט, אסת"ר

תרפ"ז. היהודים
וש"נ.116) ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א
הערכים 117) ספר בארוכה ראה – ושפע אור בין בחילוק

לשפע. ביחס אור ערך .p"yeחב"ד,

תכט.118) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ב.119) מ, קידושין
יח,120) תו"א (ראה ארוך" הוא בתחילתו "שגם באופן אבל

וכו'. באיכות ארוך ד),
רפל"ז.121) התניא ל'
בישראל 122) צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות אין

שהי' וכמו רות). זוטא ממדרש בסופו. תרו רמז רות (יל"ש
(סוטה  נגאלו דור שבאותו צדקניות נשים שבזכות מצרים בגאולת
לנשים  בנוגע במיוחד הוא שכן וי"ל יב). פ"א, שמו"ר ב. יא,
(שער  מצרים יוצאי דור של גלגול שהוא – שבדורנו צדקניות
ג, שמות (להאריז"ל) הליקוטים וספר ל"ת כ. הקדמה הגלגולים

ד).
לעשות"123) לישראל אומר הוא עושה, שהוא "מה כי

ט). פ"ל, (שמו"ר



g"nyz'dנח ,`yz zyxt 'd meie 'c mei ,mixete xzq` ziprz zegiyn

לו"124"הענק  והגיעו 125תעניק שעבדו ליהודים
עלמא  דהוי שנין אלפי (שית שנים" )126ל"שש

ב'שנת  בהדגשה שזה [וכפי הקב"ה של כעבדיו
השמיטה]. שנת לאחד הבאה הקהל',

זמן  של ומכופל כפול בחושך העבודה ובפרט
להתפעל  ולא נפשם את למסור שהוצרכו הגלות,

המלעיגים  הכי 127מן הגזירות לאחר – ובפרט ,
גו' תקום לא האחרון, הדור על שעברו .128קשות

מוסיפים  שיהודים כשם זה: כל על ונוסף
הקב"ה  כביכול צריך כך לאחרים, צדקה ונותנים

מדה  כנגד מדה להם, צדקה,129לתת של באופן ,
לישראל  הקב"ה עשה ש"צדקה מה תמורת אשר
בין  ומפורד "מפוזר האומות", לבין שפיזרן
תלוקטו  "ואתם הגלוי' הצדקה שתהי' – העמים"

ישראל" בני אחד גדול"130לאחד .131ב"קהל

אלא  ישראל, נשמות של ואחדות ליקוט רק ולא
ורננו  "הקיצו בגופים, נשמות של – ובעיקר גם

עפר  המתים.132שוכני בתחיית

לתת  רוצה מצ"ע שהקב"ה לכך שנוסף ובפרט
כולל  מתי", "עד היהודים צועקים – לישראל צדקה
"הדסה  גם שבדור, הצדקניות הנשים – ובמיוחד

אסתר" צועקת 133היא דקשוט, בעלמא הנמצאת
"עד  ישראל: כל ועם ישראל ובנות נשי כל עם יחד

איומה" עמק ב"שושן להיות השיעור הוא ,134מתי"
חיים  "מחי' מאת החיים נתינת להיות צריכה וכבר

חיים" לך .135יתן

רק  עליו לצעקות, זקוק אינו יהודי יותר: ועוד
החיוב  את מקיים והקב"ה – ידו את 123להושיט

הוא  לו", נותנים יד הפושט "כל אשר (בפורים)
לעשות  רק עליו מאומה, ולבקש לומר צריך אינו
ואזי  – הגשמית ידו את להושיט גשמי, מעשה
הפתוחה  המלאה מידו הקב"ה לו", "נותנים

והרחבה  .136הקדושה

של  ידו הישג הנותן, מדת לפי היא והנתינה
הזהב" ולי הכסף "לי אשר – אפילו 137הקב"ה ,

שהוא  ההשתלשלות סדר ע"י באה הנתינה כאשר
הנתינה  כאשר עאכו"כ רוחני), (או גשמי וזהב כסף
מגיע  לשם אשר ית', ומהותו מעצמותו באה

יהוד  של יד" מו"ח ה"פושט כ"ק כמאמר י,
כאשר 138אדמו"ר  (ובפרט יהודי של שהפשיטות ,

נעשית  – יד") "פושט פשיטות, מתוך פעולה עושה
"אמיתת  של האמיתית הפשיטות עם אחד דבר
של  יד הישג לפי לו" "נותנים וממילא המצאו",

הגדרים. מכל למעלה – ית' ומהותו עצמותו

המקבל  כלי השגת לפי שלימות – זה עם וביחד
בטוב  לקבל, שיכולים ובאופן טובה רוב וקבלתו,

הנבראים. גדרי לפי והנגלה הנראה

מצד  שלימות לו", ש"נותנים לשלימות עד
והשלימה  האמיתית לגאולה ועד – והמקבל הנותן

צדקנו. משיח ע"י

לויתן  דלע"ל, לסעודה באים זו פורים ומסעודת
הבר  המשומר 139ושור רויה"140ויין ,141ב"כוסי

המשיח  גילוי – ידע" דלא עד ד"לבסומי ובאופן
הדעת  בהיסח עצמותו 142הבא "פני" לגילוי ועד

יראו"), "לא הי' העבודה (שלפני ית' ומהותו
אותי" ידעו ד"כולם .143באופן

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
פרטיות, בפרטי בפרטים, טפחים, מעשרה למטה

ממש" ממש .144ובקרוב
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יד.124) טו, ראה
(125– צדקה ) (ולא פעולה שכר שזה הפירוש לפי ובפרט

ואילך. 154 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א.126) לא, ר"ה
ד"ה 127) תרפ"ה. תרמ"ח. בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה

וראה  תש"ט). ישנה אני (ד"ה תרפ"ד ח"ב משכני מלוקט סה"מ
רעא. ע'
(128306 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה ט א, נחום – הכתוב ל'

יהי' "ולא ב) ה, ח"א (שעה"ת אדהאמ"צ וכדברי .(55 הערה
עוד".

ואילך.129) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
יב.130) כז, ישעיה
ז.131) לא, ירמי'
יט.132) כו, ישעי'
ז.133) ב, אסתר
קטז,134) בהוספות  תו"א וראה דיוהכ"פ. מוסף בתפילת פיוט

ג.
א.135) עא, יומא

דברהמ"ז.136) שלישית ברכה
ח.137) ב, חגי
ע"ב).138) ריש תצא, ח"ג (לקו"ד ס"ג תש"ז תמוז י"ב שיחת
ב.139) קיט, פסחים ואילך. ב עד, ב"ב
שם.140) פסחים וראה ב. לד, ברכות
א.141) עו, יומא ה. כג, תהלים
סע"א.142) צז, סנהדרין
לג.143) לא, ירמי'
ואילך).144) א לז, שלח (לקו"ת מאד מאד ע"ד
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אתה 1בפסוק  מזה עלה לך משה אל ה' "וידבר
ב"דבור  רש"י מפרש מצרים", מארץ העלית אשר והעם

ועמך". אמר לא כאן והעם, "אתה השני: המתחיל"

לפירוש  כהמשך זה רש"י פירוש בא בפשטות,
– מזה" עלה "לך הראשון המתחיל" ב"דבור השני

רד  לך הכעס בשעת לו שאמר בשעת 2"כלפי לו אמר
כשם  שבדיוק רש"י אומר לכך ובהמשך עלה", לך רצון
"לך  באמרו הקדושֿברוךֿהוא 'ריפא' משה שלגבי

dlr לך" – הכעס" "בשעת – כן לפני אמירתו את "
cx הקדושֿברוךֿהוא דברי כנגד ישראל: לגבי גם כך ,"

עמ  שחת "כי כן מצרים",jלפני מארץ העלית אשר
זאת שמפרש כפי ישראל, של לשבחם i"yx3שאינם

רב  ערב עמך, אלא נאמר לא העם שחת עמך, "שחת
 ֿ הקדוש אמר והשחיתו", שחתו הם מעצמך... שקבלת

"אתהdlr("לךdzrברוךֿהוא ולא mrdeמזה..") ,"...
"ועמך".

מדובר  כאשר הקודם, הפסוק לגבי להבין: צריך אך
מובן  והשחיתו", "שחתו הם אשר רב", ה"ערב על
ולא  "עמך" בפסוק הדיוק את לפרש צריך שרש"י
רב" ה"ערב שרק למדנו לא עדיין עתה עד כי "העם",
כאשר  בפסוקנו, מכן, לאחר אבל "עמך". נקראים
הארץ  אל "עלה... – ישראל לארץ ההליכה על מדובר

על בפשטות מדובר הרי – נשבעתי..." ישראל,lkאשר
כתוב  להיות שצריך מחשבה בכלל תהיה ומדוע
לא  ש"כאן זאת את להבהיר רש"י צריך ומדוע "עמך",

ועמך"? אמר

ייקראו  ישראל שכל מחשבה קיימת אם שני: ומצד
בצורה דוקא להיזכר צריכים הם זה שבענין ,ef"עמך",

לפיכך ש"yecigdואשר הוא l`והדגש o`k אמר

"לך  המילים על להתעכב רש"י היה צריך – ועמך"
את המוזכרותmrdנחה – לך" דברתי אשר iptlאל

ok4 אמר לא "כאן שם ולומר פסוקים), שני (לפני 
?5עמך"

.·
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כאן  להבהיר היא רש"י כוונת הוא: לכך ההסבר
לגבי מובן: שאינו נוסף מדוע dynענין מובן ("אתה"),

לא  עתה עד כי מזה", עלה "לך לומר התורה צריכה
"לך הדבור את ממנו שהסירו ".cxמצאנו

כן  לפני נאמר כבר ה"עם", ישראל, כלל לגבי אך
מוסיפות  ומה לך", דברתי אשר אל העם את נחה "לך

הארץ..." אל עלה... "לך כך,6המילים כדי ועד ?
בדיבור נאמרו הקדושֿברוךֿהוא cgeinשהדברים של

הסיפור  ובהפסקת עלה...", לך משה אל ה' "וידבר –
העם..."? את ה' "ויגוף

על  מדברים אלו פסוקים ששני רש"י מסיק לפיכך
מ  העם..." את נחה "לך שונים: סוגים אודות שני דבר

– לי חטא "אשר והאחרים ויעקב, יצחק אברהם בני
מספרי". xzeiאמחנו xge`ne קצת) ה'... "ויגוף לאחר ,

העגל" את עשו אשר על החידוש,7פרעון) מופיע ,
מזה... עלה "לך נפרד, בדיבור כאן mrdeהמוזכר – "...

רב"wxמדובר ה"ערב ותיקון 8על לאזהרה הזקוקים ,
ה'. בסעיף להלן שיוסבר כפי מיוחדים,

התורה אומרת מדוע גם מובן זה "והעם o`k[לפי
מצרים",zilrdאשר –dynyמארץ ממצרים הוציאם

עמ  "שחת כן לפני המופיע ביטוי zilrdאשרjאותו
בעצמך", שקבלת רב ל"ערב שכוונתו מצרים", מארץ

היא הכוונה כאן גם כי – לעיל רב"].wxכאמור ל"ערב
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א.1) לג, פרשתנו
ז.2) לב, פרשתנו
שם.3) עה"פ
לד.4) לב,
לכאורה 5) הותחלה כבר כאן שבפרש"י רצון" שה"שעת ובפרט

שהדיבור  דמשמע, יא), (י, עקב פרש"י ראה – גו'" נחה "לך מהדיבור
יום במ' הי' גו'" נחה קושיית mipexg`d"לך עפ"ז (ומתורצת עיי"ש ,*

כאן). לדוד המשכיל
"הנה 6) – לפנ"ז נאמר כבר ב) (לג, מלאך" לפניך ד"ושלחתי זה וגם

ואילך). (וברש"י) כ כג, משפטים גם (וראה לפניך" ילך :xwireמלאכי
בפ"ע  נאמר למה – גו'" עלה "לך בהדיבור פרט איזה שנתוסף את"ל גם

ש "לך ואף ? גו'" נחה "לך הדיבור עם יחד כללו קאי dgpולא העם" את
מכיון  מ"מ, – יעלו) (שהם בנ"י אל מדבר והעם" גו' עלה ו"לך משה על
יחד. לכללם הו"ל גו'), הארץ אל (ההליכה הוא אחד הענין שתוכן

ובפרש"י. שם מעקב ולהעיר
לדֿלה.7) לב, רמב"ן וראה
לאברהם 8) "נשבעתי ממשיך זה בפסוק שדוקא מה צע"ק שעפ"ז אף

אתננה". לזרעך גו'

) "okynd mwedy cr mixetkd mein" dyn zbdpd md `iÎf ,bl miweqtd mby xirdle (*i"yxt.(`i ,my
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העגל  עובדי בענין הללו הסוגים שני בין ההבדל
בתורה: מוזכר בפועל

כן  לפני פירש כבר שם 9רש"י נדונו מיתות "שלש :
התראה  בלא עדים בסייף.. והתראה עדים יש אם

שבדקום  בהדרוקן התראה ולא עדים לא במגפה..

בטניהם". וצבו המים

בתורה, מוזכרות שהן כפי המיתות" "שלש לגבי

נאמר  "סייף" לגבי לעין: בולט הבדל מן 10יש "ויפול
mrd נאמר המגיפה לגבי וכן את 11...", ה' "ויגוף

mrd המים "בדקום אשר אלה לגבי זאת, ולעומת ."

נאמר  בטניהם" את8וצבו "וישק :l`xyi ipa."

ישראל" "בני לבין "עם" בין הוא:zehytaההבדל

הגרים  את גם – העם כל את כולל "עם" הביטוי
בניגוד  המופיע ישראל", "בני הביטוי ואילו וכדומה,

ויעקב  יצחק אברהם בני – משמעותו "עם", .12לביטוי

בתורה  שנאמר "ויסעו13כפי מצרים: יציאת ipaלגבי
l`xyi...הגברים רגלי אלף מאות כשש ...ax axr mbe

נכללים  אינם רב" ש"ערב רואים מכאן אתם", עלה

ריבוא  שישים ישראל 14במספר בני .15של

"וישק  שנאמר כיון גדול: חידוש מתחדש זה ולפי

l`xyiאת ipa"רב ה"ערב שאת מובן, "`l ולפי השקו.
ובלא  עדים בלא לעגל עבדו אשר רב" ה "ערב אנשי זה,

בחיים  נותרו ,16התראה

של  באופן התבצעה לא מספרי" "אמחנו והגזירה

שהיה  כפי ופקדתי" פקדי "וביום אלא יחד", "לכלותם

משה  התחנן רב" ה"ערב על גם כי ישראל, בני אצל
"שמעתי נענה והקדושֿברוךֿהוא .jil`"17רבינו,

.„
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זאת  את רב"? ה"ערב את השקו לא מדוע ואכן,
ישראל" בני את "וישק על בפירושו רש"י 8מסביר

הפרשה: בהמשך ובפירושו

ישראל  בני את "וישק "נתכוין 8על רש"י אומר
של zeheqkלבדקם הענין לכאן מתקשר וכיצד ."

בהמשך 18"סוטות" רש"י מפירוש מובן הדבר ?
לך" "פסל על למלך...19הפרשה. "משל רש"י: אומר

 ֿ הקדוש זה המלך כך השפחות... עם ארוסתו והניח
משה, זה והשושבין רב, ערב אלו השפחות ברוךֿהוא,
כלומר, ישראל". אלו הקדושֿברוךֿהוא של ארוסתו

של לקלקול דומה העגל "נתכוין dqex`20חטא ולכן ,
".zeheqkלבקדם

מובן זה ה"ערב zehytaולפי את השקו לא מדוע
" שהרי axרב", axr el` zegtydהם כלומר, ."mpi`

מתאים  אין ולגביהם הקדושֿברוךֿהוא", של "ארוסתו
"לבדקם של ".zeheqkהענין

.‰
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"לך  שבפסוק החידוש מובן לעיל, האמור כל לפי
העם...": את נחה "לך לפסוק בנוסף והעם..." עלה...

ישראל  בני על מדובר העם..." את נחה "לך בפסוק
ישראל l`אשר מבני העגל עובדי שהרי לעגל, עבדו

מחו  שלא בכך היה וחטאם מיתות. בשלוש נידונו
.21וכדומה 

הקדושֿברוךֿהוא  הודיע עלה..." "לך בפסוק ואילו
אשר  רב" ה"ערב מבין אלו שאפילו חדש, דבר למשה
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כ.9) לב,
כח.10) שם,
לה.11) שם,
(וברובם 12) הגרים גם ישראל, כל על שקאי פשוט שבכ"מ ואף

שהפסוק  במקום מ"מ, – וכיו"ב) בנ"י אל "דבר נאמר דהציווים ככולם
dpyn.כבפנים – שונה שהתוכן משמע כבנדו"ד ל"בנ"י" מ"עם"

לזֿלח.13) יב, בא
בני 14) כ"א נמנו שלא פינחס ופ' במדבר דפ' מהמנין ג"כ וכדמוכח

השבטים.
שם.15) בא ומכילתא תיב"ע ראה
עדים 16) בלא שחטא רב מהערב אחד אף הי' שלא לומר גדול ודוחק

להשקות). מי הי' (ולא התראה ובלא
והשחיתו"zehytnולהעיר: שחתו הם רב.. ערב "עמך רש"י לשון

לכאו', משמע א) לד, לקמן ד. לב, לעיל מפרש"י רב lky(ועד"ז הערב
) העגל חטא לאחרי גם רב מהערב שמצינו ומכיון בעגל, i"yxtחטאו

כולם). מתו (שלא כבפנים עכצ"ל ד), שם, א. יא, בהעלותך
(17– קצת פרעון גו'" "ויגוף צ"ל שתחלה הוא בזה שהסדר אלא

והעם". גו' "עלה בגלוי (ומחילה) דבור ואח"כ
רש"י 18) שמביאו מכיון הרי – רע"א) מד, (ע"ז בדרז"ל שזהו ואף

ע"ד גם שכ"ה מובן עה"ת .hytdבפירושו
א.19) לד, פרשתנו
חת"ס 20) במדבר. הפטורת יהונתן מאהבת הדרוש) (ע"ד להעיר

כח. לב, פרשתנו עה"ת
(21" יט) (לב, רש"י –lkeולשון (מומרים)" משומדים ישראל

לו  שבט כל שהרי דוקא, לאו שהוא צ"ל כו.בלאה"כ שם, (פרש"י כשר י
ט). לג, ברכה
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e`hg לכך היו שלא כיון בחיים ונותרו העגל בחטא
גם – והתראה מכך mdiablעדים ויותר "לך..." נאמר

"לך –dlrתהיה אצלם שגם ,"...dilr.

"כאן  רש"י אומר כך על עלייתם? מתבטאת ובמה
`l ולכן חטאם, על בתשובה חזרו הם ועמך": אמר

– יותר נעלה בתואר מכונים הם "עמך", לכנותם אין
"העם".

.Â

Ï‚Ú‰ ‡ËÁÓ ˜Á¯˙‰Ï "‰ÊÓ ‰ÏÚ"

ומוסיפה  התורה מדייקת כאן מדוע גם מובן בכך
דברתי" אשר אל העם את נחה "לך כן לפני הנאמר על

עלה "לך המילים אשר,dfnאת בעוד והעם...", אתה
והעם...". אתה עלה "לך לכתוב היה צריך לכאורה,

הוא  כאן "22הדיוק להיות צריך שה"עלה" ,dfn"23

"לא  אשר משה לגבי העגל, מחטא ולהתרחק לעלות –
בשבילם" אלא גדולה לך –24נתתי רב" ה"ערב ולגבי ,

לעגל. עבדו אשר

נחה  "לך נאמר שלגביהם ישראל, בני אצל ואילו
להדגיש  צריך אין לעגל, עבדו לא ואשר העם...", את

העגל.dfn"לך... מחטא ,"

.Ê

‰˘Ó "È˘ÚÓ" Y ·¯ ·¯Ú

שדוקא  ייתכן כיצד מובן: לא עדיין הכל למרות אך
ה"ערב ועובדי אצל החוטאים עיקר היו הם אשר רב",

כולם  לא (א) הרי – והשחיתו" שחתו "הם – העגל
במיתה  "25נידונו נאמר אצלם דוקא (ב) ,dlr ולא ,"
"נחה"? סתם

חז"ל  מאמר הקדמת תוך כך, על להסביר 26ויש

וזאת  נצחיים. הם משה שמעשי כיון נצחי שהמשכן
ישראל, כל ידי על הובאו וכדומה והכסף הזהב כאשר

על  ולא וכו' בצלאל ידי על היה וכליו המשכן מעשה

משה  וההסבר 27ידי משה, ידי על היתה ההקמה ורק ,
הראית" "אשר – לעשותו ֿ 28כיצד עלֿאחת כך, ואם .

רב  "ערב מעצמך29כמהֿוכמה שאז mzxiibeשקבלת ,"
אשר "הנפש .dyr"30זהו

.Á

˙ÏÚÓÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ÍÏÓ ˙¯ÈÊ‚ Y Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
‰·Â˘˙‰

השלימות  הוא: לכך הפנימי שההסבר לומר, ויש
שלא בכך מתבטאת העגל חטא תיקון את `ecaiשל

תיקנו אלא רב", כדלהלן.elrdeה"ערב אותם,

מאמר  את ולהבהיר להקדים יש זאת, להבין כדי

לאותו 31חז"ל  ראויין ישראל "לא העגל חטא לגבי

ליתן  כדי היתה... מלך "גזירת העגל ושחטא מעשה",
תשובה". לבעלי פה פתחון

של 32וידוע  שהענין הוא, בפנימיות לכך שהביאור
לגבי  רק מכוון אינו לבעליֿתשובה" פה פתחון "ליתן

oknבעליֿתשובה xg`ly ישראל בני ש(גם) אלא ,

תשובה idd`שבתקופה שהרי התשובה. למעלת יגיעו
לבחרה  יכול אינו שהיהודי רוחנית עבודה היא

dligzkln אין ואשוב אחטא האומר אדרבה: אלא ,
תשובה  לעשות בידו לאחר 33מספיקין רק אלא –

בתשובה. לחזור האפשרות לו ניתנת נכשל, שמישהו

על  התשובה בעבודת גדול יתרון יש זאת, עם אך
חז"ל  כדברי הצדיקים, עבודת ֿ 34פני שבעלי "מקום

בו". לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין תשובה
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כאן.22) רע"ב גם ראה
עלה 23) "לך על ברש"י הראשון לפירוש גם מתורץ זה שדיוק וי"ל

dfnגבוה ישראל "ארץ – "lkn לך" שנאמר מזה דוקא כי – הארצות"
הארצות". מכל גבוה ש"א"י ידעינן גו'" הארץ אל גו' מזה עלה

לא"י עלייתו הרי בהר*, אז הי' שמשה מכיון "מזה"`epiוהביאור:
)xdd on עלה" מדגיש שהפסוק אלא ההר: מן לירד הוצרך מקודם שהרי (

dfn כי "עלה", נק' הר) (כמו גבוה ממקום לא"י ההליכה שגם ללמדנו "
גבוה הארצות".lkn"א"י

(24i"yxt.ז לב, לעיל
ידעתי 25) אתכם "רק ב) ג, (עמוס עדמש"נ שהוא אפ"ל הפשט ע"ד

עונותיכם". כל את עליכם אפקוד כן על גו'
תדבא"ר 26) וראה תש"כ), רמז תהלים ביל"ש (הובא סע"א ט, סוטה

א. לד, ברכה תרומה. ר"פ עה"ת צפע"נ פי"ח.
(27i"yxt.לג לט, פקודי
ל.28) כו, תרומה
שחת 29) כו' בסוד משה של ניצוצין ש"הם פ"ב של"ב ע"ח וראה

לתקנם  רצה כי בעבורם** במדבר ומת כ"כ בעבורם טרח ע"כ כו' עמך
בארוכה. שמות בפ' הפסוקים שער וראה – במ"א" כנזכר –

ה.30) יב, לך פרש"י
עשו.31) לא ד"ה שם ובפרש"י סע"ב ד, ע"ז
שם.32) 28 ובהערה 249 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
יומא.33) סוף משנה
ב.34) לד, ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' רמב"ם

.29 הערה שם לקו"ש וראה

.(`l ,al epzyxt) "'d l` dyn ayie" xy`k 'idy (i"yxtae `i ,i awrn mb rnyncke) "'eb dgp jl" xeaicd ly onfd eze`a df xeaic 'id zehyta ixdy (*
.`"rq ,fpw a"gf .h ,a"t dax mixacn xirdl (**
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יוכלו  תורה במתן שהיו ישראל שבני כדי ולפיכך,
היו  לא כשלעצמן אשר התשובה, למעלת להגיע

היו" ביצרם "שליטים שהרי זו לעבודה ,35מגיעים
לשלוט  יוכל הרע שהיצר מלך" "גזירת הכרחית היתה
התשובה. למעלת להגיע יוכלו ועלֿידיֿזה זמנית, בהם

.Ë

¯˘‡ ‰˘Â„˜‰ ıÂˆÈ ˙‡ÏÚ‰ Y ‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú
Ú¯·

פני  על התשובה עבודת של היתרונות מן אחד
ניתן  תשובה ידי על שדוקא הוא, הצדיקים עבודת
ונמצאים  שנפלו הקדושה ניצוצות את ולזכך "לברר"

הטמאות  קליפות שלוש .36בתוך

הקדושה  ניצוצות את להעלות יכול צדיק ישר, אדם
האיסור  דברי את אך וההיתר, הרשות בדברי הנמצאים

אסור zegcl37עליו דבר להפוך יכול הוא ואין ,
לקדושה.

ידי  שעל כך לידי מביא בעלֿתשובה זאת, לעומת
זדונותיו הופכים שלימה לא zeiekfl38תשובה כלומר, .

שהוא בלבד הוא lhanזו – מכך יותר אלא הרע, את
dlrn עד בזדונות, שנמצאים הקדושה ניצוצות את

וקדושה. לזכויות להפיכתם

.È

‰·Â˘˙ ÈÏÚ· ˙„Â·ÚÏ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙„Â·Ú Ô· Ï„·‰

נובע  אינו בעלֿתשובה לבין צדיק בין זה הבדל
להבדל  בהתאם הוא אלא "זדונות", אין שלצדיק מכך

התשובה. עבודת לבין הצדיקים עבודת שבין הכללי

של  האמיתית האחדות מצד הוא: לכך ההסבר
כל  מציאות שיש לומר ייתכן לא הרי הקדושֿברוךֿהוא

חז"ל  כמאמר האחדות, ח"ו מגיעה אין שלשם 39שהיא

פמליא  שמכחישין כשפים... ואפילו מלבדו... עוד "אין
ענינים: שני ישנם זו שבאחדות אלא מעלה", של

הוא  אין כי יתברך, לאחדותו סותר אינו הרע א)
ידי  על מתגלה וזה – "העדר" של ענין אלא מציאות

של הרע.ziigcעבודה

בגלוי  מתאחד הרע את המחיה הקדושה ניצוץ ב)
כל  ונחשך "נתרחק הוא כן שלפני למרות אלקות, עם

רע" כמו שהוא עד שזהו 40כך הרע, בריאת תכלית כי ,
לטוב יתהפך שהוא היא, שבו, הקדושה dlrzieניצוץ

כאשר  התשובה, עבודת ידי על וזאת – לקדושה
כזכיות". לו נעשות "זדונות

.‡È

Ú¯‰ ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰ ÔÙÂ‡

שהיא  כפי ה' אחדות בין ההבדל זהו כללי, באופן
בעולם  התגלותה אופן לבין אלקות :41מצד

כלומר, בעולם, מתגלה שהיא כפי ה' אחדות מצד
שמהות ecvnשהעולם כיון הרי אלקות, עם מאוחד

לאלקות, מנוגד היותו היא העולם מצד שהוא כפי הרע
בא  שעלֿידיֿזה הרע, דחיית ידי על ה' אחדות מתגלה

ואיֿמציאות. "העדר" הוא שהרע הגילוי

האמיתי  המציאות הרי האלקות מצד זאת, לעומת
ה' ודבר האלקי הניצוץ – פנימיותו היא דבר כל של
את  המחיה ה'" "דבר מבחינת ולפיכך, אותו. המחיה
היא  הרע של שמציאותו מורגש, כביכול, הרע,

תשובה. עלֿידי לקדושה התעלותו

.·È

Y ‰·Â˘˙ ÈÏÚ· .‰Î˘Ó‰ Y ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙„Â·Ú
‰‡ÏÚ‰

עבודת  לבין הצדיקים עבודת בין ההבדל וזהו
:42התשובה 

המשכת  של באופן היא הצדיקים אלקות 43עבודת
jeza הרע 44העולם לגבי גם וכך למטה. מלמעלה –

ברע, גם המצויה יתברך ה' אחדות את מגלים הם –
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ומה 35) בסופו: תרמ"ג וירד מד"ה ולהעיר שם. ע"ז רש"י לשון
שהרע  בבינונים בסש"ב כמ"ש שהוא י"ל אולי זוהמתן, פסקה שבמ"ת

כו' ישן שבהם
ענין והרי –dhilyd כמ"ש – ישן) (כשהרע בבינוני הוא ביצה"ר

ב).myבתניא יח, – (פי"ג לפנ"ז
ועוד.36) א. קצא, דרמ"צ בכ"ז ראה
ד.37) ו, שה"ש לקו"ת גם ראה
ב.38) פו, יומא
ב.39) ז, חולין
ויגדלו 40) ובד"ה קג. ע' עת"ר סה"מ שעד. פרק תער"ב המשך

נבילה. נעשה חתיכה ע"ד תרס"ה: הנערים

ע'41) ואילך. 49 ע' שלום (תורת מההפרש להעיר – לקמן בהבא
והוי' למעלה, מלמטה אחד הוי' היחוד, אופני ב' בין ועוד) ואילך. 184

למטה. מלמעלה אחד
בביאור 42) ואילך 125 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

לאו  ועל הן הן "על אמרו אם א) כ, יתרו (מכילתא ור"י דרע"ק הפלוגתא
הן". לאו ואל הן הן "על או לאו"

ותלמידיו  דרע"ק הסיפור ביאור (35 הערה 132 (ע' בארוכה ועיי"ש
ב). (סא, בברכות

ובכ"מ.43) תרס"א. תקעו ד"ה ראה
דירה44) נעשה הצדיקים עבודת ע"י דוקא (לקו"ת mipezgzaשלכן

ועוד). תקלג. ע' תרס"ו המשך שם. אוה"ת יתנך. מי ד"ה שה"ש
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מצד שהוא ומסתירmlerdכפי המעלים –cbepne
ידי על כאמור, וזאת, הרע.ziigcלאלקות.

בהעלאה  היא בעליֿתשובה עבודת ממטה 40ואילו
– הם z`vlלמעלה – הרע לגבי גם וכך מהעולם.

עם  המאוחד ה'" ב"דבר ברע, אשר בפנימיות חשים

הם ולכן – באמצעות milrnהקדושֿברוךֿהוא ,
לקדושה. הרע את התשובה,

.‚È

¯Â˘ ÈÙ ˙ÈÈ‡¯Ó ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
‰·Î¯Ó·˘

חז"ל  דברי יובנו ֿ 45בכך עלֿידי נגרם העגל שחטא

ראו שישראל dxezזה ozna"השור "פני את

dakxnay,לעיל כאמור אמנם, מאד: תמוה ולכאורה, .
ייתכן  כיצד אך – היתה" מלך "גזירת העגל חטא

ייגרם  השור"שהחטא "פני ראיית ,dakxnayעקב

בעת שראו דבר ידי על כזה חטא ייגרם oznומדוע
dxez?

להביא  כדי היה העגל שחטא לעיל, האמור ולפי
כיון  הענין, מובן התשובה, למעלת ישראל בני את

היא ישראל של התשובה לגילוי jyndשעבודת

תורה: במתן האלקות

מצד  שהיא כפי ה' אחדות התגלתה תורה במתן

בעולם 46"למעלה" גם האחדות שתתגלה כדי אבל ,
הטמאות, קליפות שמג' במעשיֿכשפים ואפילו למטה,

ישראל  של וחזרתם מלך") ("גזירת באמצעות זה הרי

העגל. חטא על בתשובה

.„È

‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡

התחתון שברע הניצוצות וזיכוך xzeiaבירור
התבטא  העגל חטא על התשובה עשיית באמצעות

לעגל  עבדו אשר רב" ה"ערב מבין אלה שגם בזאת
בתשובה. חזרו בחיים, ונותרו

והשחיתו", שחתו "הם אשר רב", ה"ערב שהרי
קובעת  – אמת תורת – שתורתינו ומדיחים, מסיתים

זכות  עליהם ללמד קליפות 47שאסור משלוש הם ,
כלל 48הטמאות  טוב בהם ואין לגמרי, ,49והרעות

לנהורא  חשוכא אתהפכא היא בתשובה וחזרתם
כזכיות". לו נעשות "זדונות – לאור) חושך (=הפיכת

עלה  ב"לך הענינים בפנימיות הפירוש וזהו
" העליה באמצעות dfnמזה...": שנגרמה העליה – "

לקדושה, נתעלו רב" שה"ערב בכך נובעת העגל חטא
ל"העם". הפכו ש"עמך"

.ÂË
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הפרשה" של "מענינה הן הענין 50ההפטרות .
בהפטרה  גם נמצא בסיפור 51דלעיל תשא, פרשת של

הכרמל: בהר אליהו אודות

חז"ל  אומרים הבעל" לשם "שעלה הפר ,52על
של  (פרו הוא לאליהו... "ואמר ללכת רצה לא שהוא
של  ושמו הקדושֿברוךֿהוא של לחלקו עולה אליהו)
לחלק  עליתי ואני עליו, מתקדש הקדושֿברוךֿהוא
"כשם  אליהו ענה כך ועל בוראי". את להכעיס הבעל
שעמי, זה ידי על מתקדש הקדושֿברוךֿהוא של ששמו

ידך". על מתקדש כך

של  שפרו כשם היא: בפשטות הענין משמעות
ידי  על הקדושֿברוךֿהוא של שמו את קידש אליהו

הוכיח אשר בהקרבה, שהתרחש את ielbaהנס
לשם  "שעלה הפר גם כך אליהו, נבואת של אמיתותה
ידי  על הקדושֿברוךֿהוא של שמו את קידש הבעל"

עונה" ואין קול הוכחת53ש"אין – הקרבתו xwydבעת
ה'. אמת – ועלֿידיֿזה הבעל, נביאי של
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ה.45) פמ"ב, שמו"ר כא. פרשתנו תנחומא
(46] היא כאן "למעלה" מצד ה' באחדות ההעלאה l`הכוונה לענין

אם] כי בפנים), (דלעיל דמ"ת zellkyכו' הגילוי
מצד  ית' אחדותו גילוי הן – סי"א דלעיל אחדות אפני ב' [שכולל
ית' אחדותו גילוי והן דהעולם, והכוונה הפנימיות היינו ) – ("למעלה"

גופא] דהעולם ענינו היינו) – ("למטה" מצד
– למטה מלמעלה בדרך אלקות, מצד כ"א התחתון מצד לא הי'
המשך  שנג. ע' תרס"ו המשך שם. וירד ד"ה ב. כח, ראה לקו"ת ראה

תתקל. ע' ח"ב תער"ב
יד.47) ג, בראשית פרש"י א. כט, סנהדרין
מגקה"ט.48) שהיו משה שגיירם קודם ובפרט

מאו"א  א. קצא, פרשתנו לזהר [רמ"ז בכ"מ להמבואר סותר זה ואין

רב  שהערב ב) (קמד, סכ"ו מאגה"ק ולהעיר רב. ערב ע' וקה"י (וש"נ)
p"wn miwpei אות ג' מע' קדמות במדבר (חיד"א הפי' בדוגמת זהו כי – [

" במחז"ל הואxbג') שהמתגייר – קודם xbשנתגייר" [ובכ"ז מעיקרא
נתגייר  ולבסוף כו' שהחריב מנבוזראדן ולהעיר מגקה"ט]. הוא שנתגייר

ועוד. ב). צו, סנהדרין ב. נז, (גיטין
בפנימיות. בהעלם וזה בחיצוניות, שזה – החילוק ואולי

ספ"ו.49) תניא
(וסרפ"ג).50) שם אדה"ז שו"ע רסרפ"ד. או"ח טושו"ע
ואילך).51) א שם, – האשכנזים (ולמנהג ואילך כ יח, מ"א
(ופרש"י)52) ברד"ק הובא ריד. רמז מ"א יל"ש ט. פכ"ג, במדב"ר

כו. שם, מלכים
כט).53) (ושם, שם מלכים
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" המדרש מלשון מובן: לא עדיין ששמו mykאך
שעמי, זה ידי על מתקדש הקדושֿברוךֿהוא jkשל

שני  ידי על ה' שם שקידוש נראה, ידך" על מתקדש
ידי  על ה' קידוש לכאורה: אך, זהה. באופן היה הפרים
אמיתות  – עצמו ובפר באמצעותו נעשה אליהו של פרו

התגלתה של aה' שמו "קידוש זאת לעומת הקרבתו.
הבעל" לשם "שעלה הפר ידי על הקדושֿברוךֿהוא,

שלילי, באופן הוכיחה`iנעשה `epiהקרבתו lrady
אמת?

אליהו  עבודת באמצעות הוא: לכך ההסבר
בתשובה  לחזור ישראל על למטה 54dzlbzpוהשפעתו

האלקים" הוא "ה' – ה' מצד 55אחדות שהיא כפי –
"dlrnl"56,"'ה "דבר גלוי זו אחדות שמצד וכיון .

– בעולם דבר שבכל הפנימיות

" מתקדש mykלפיכך הקדושֿברוךֿהוא של ששמו
שעמי, זה ידי זוהיjkעל – ידך" על `dzeמתקדש

פנימיות 57אחדות  נתגלתה התשובה באמצעות שהרי ,
הבעל  לשם שעלה לקדושה.58הפר עלייתו –

.ÊË
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רק  העוסקים יש למעשה: ההוראה גם נלמדת מכך
טוענים, הם מלכתחילה, קדושה עניני שהם בדברים

הקדושֿברוךֿהוא", של "שמו מתקדש שבהם

שכפי  – ר"ל עבירה עוברי על להשפיע אך
הזקן  אדמו"ר ממש lk,59שמסביר ההיפך היא עבירה

– לעבודהֿזרה השתחואה לאיסור ודומה ה' מרצון

להתעסק  רוצים הם אין לטענתם, עוסקים. הם אין בזה
עבודהֿזרה". של ב"פר

הקדושֿברוךֿהוא  של ששמו "כשם אומרים כך על
זה ידי על –inry,jkמתקדש ידך" על מתקדש

יקר הוצאת ידי על דוקא מתגלה ה' ,llefn60אחדות

ידי  ועל לכך, הזקוקים אלו של בתשובה החזרה עלֿידי
כזכיות. להם נעשות זדונות – כך

daxc`eנתן אליהו :dligza הפר את הבעל לנביאי
מכן  לאחר ורק להקריבו, שינסו הבעל" לשם "שעלה

"שמו  קידוש של העבודה כלומר, פרו. את הקריב הוא

לשם  "שעלה הפר באמצעות הקדושֿברוךֿהוא" של
באה מתקדש iptlהבעל" הקדושֿברוךֿהוא של "שמו

זה ידי ".inryעל

אף  ואחד: אחד כל של הרוחנית בעבודה גם וכך

לפעמים  כרוכה רחוק יהודי קירוב של העבודה כאשר

עצמית  רוחנית ועבודה תורה לימוד משל זמן ב"גזילת"
שם  לקידוש לגרום שצריך לדעת, יש – שעמי") ("זה

לשם  "שעלה הפר של לקדושה העלאה ידי על שמים
מיהדות, הרחוק יהודי קירוב – ש"שמו mykהבעל"

– שעמי" זה ידי על מתקדש הקדושֿברוךֿהוא של

שלי. העצמיים והעבודה לתורה בדומה

לסיפור בדומה הכפולה, אודות dxezdוהעבודה

האמיתית  לגאולה תביא הגאולה, מבשר הנביא אליהו
ממש. בקרוב והשלימה

,`"lyz `yz t"y zegiyn)
(e"lyz zeny t"y ,c"kyz y"dbg
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לט).54) שם, (מלכים האלקים" הוא ה' האלקים הוא "ה' כאמרם
שב"פ  ,(174 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם (וראה עה"פ אוה"ת וראה

התשובה. הו"ע האלקים" הוא "ה'
שם.55) מלכים
ואילך.56) קנז ס"ע תרס"ו המשך (ראה ב"ן שם ענינו דאליהו להעיר

תש"ח. וה"ס עבודת cereד"ה בדוגמת למעלה, מלמטה העלאה ,(
.(43 הערה לעיל הנסמן (ראה התשובה

רע"ק 57) בשיטת (42 הערה סיום לעיל שנסמן (לקו"ש משנ"ת וע"ד
על ו(גם) הן הן "על מ"ת) (בעת ענו odשבנ"י e`l.עיי"ש ,"

עליתי  ואני כו' הקב"ה של לחלקו עולה "הוא אמר שהפר דזה וי"ל,
רצה  שלא הלשון) (כפשטות הכוונה אין בוראי", את להכעיס הבעל לחלק

לע"ז  נקרב הוא שעי"ז משום בזה
והוא  כו' אחד מבטן יצאנו וחברי "אני הלשון אריכות מהו שא"כ, –
"לחלק  לעלות כו' לילך רצה שלא רק והול"ל כו'", עליתי ואני כו' עולה

נפק"מ  ולמאי בוראי", את להכעיס של הבעל לחלקו "עולה שחברו
– הקב"ה"?

בזה  (כי הקב"ה של שמו מתקדש לבעל שעולה עי"ז שגם אף כ"א:

מ"חברו" חלקו יוגרע למה מ"מ, – אמת) אינם הבעל שנביאי מגלה
כ"א) גופא, בו (לא ידו על יתקדש שמים ששם כו'"), א' מבטן (ש"יצאנו

אינה ililyבאופן בוראי" את ד"להכעיס שמציאות לאו"), לאו ("על
– חיובי באופן ולא העדר), – (כ"א dl'אמיתית axweiy,

" אליהו לו ענה כו'mykוע"ז מתקדש הקב"ה של מתקדש jkששמו
ה"ה ית' עצמותו שמצד – לאו `dzeכו'" "על – חיובי באופן האחדות,

כבפנים. הן",
והפר 58) אליהו בין דהמו"מ סו) אלף (סי' הרדב"ז בשו"ת עפמ"ש

אליהו  מענה לאחרי שגם מה ג"כ יומתק – פר" של וכחו "שרו עם היינו
עד כו' ו"א"ל כו' לילך הפר רצה לא כו'" –ipxqnzymcia"כשם "

מצד  דוקא הוא ידך" על כו' מתקדש הקב"ה של "ששמו זה כי
אבל הפר, של ה'" ו"דבר כמו"שl`ה"כוונה" הפר של dhnlבכחו

ב" רק כו'") (ד"כשם זה נרגש ולכן לבעל: פר"exyegkeונקרב של
בידים. מסרו שאליהו ע"י דוקא הוא כו' ילך למטה שהפר וכדי למעלה,

פכ"ד.59) תניא
א.60) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ



סה

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכז

בהמשנה )מכשירין פ"א מ"ג( "משקה טמא" בגי' י"א 
פעמים אד"ם — כנגד הז' מלכי דתהו עם הד' אבות

משקה טמא בתורה עד שיתכון ויתן שנאמר )ויקרא 

יא, לח( וכי יתן מים על זרע.
מכשירין פרק א משנה ג

בתורה, כלומר משקה המכשיר את  משקה טמא 
את  מכשיר  אינו  תורה,  מדין  טומאה  לקבל  האוכלים 

האוכלים )אפילו אם המשקה עצמו כבר נטמא קודם(, 

עד שיתכוון ויתן, אלא א"כ האדם נתכוון ליתן המשקין 

על האוכלים.
משניות מבוארת קהתי

ולפעמים  דתהו,  מלכי  דאדום,  מלכים  ז'  יש  הנה 

וכמו  בהם,  שנזכרו  )נזיקין2(  אבות  הד'1  גם  חושבים 

י"א3 אלופי עשו, י"א4 יריעות עזים, י"א5 סממני קטורת, 

דרק  מאבותיהם,  וד'  מלכים,  ז'  י"א,  יש  הכל  שבסך  פירוש:   )1

בארבעה מהמלכים נזכר גם האבות, והם: )פסוק לב( בלע בן בעור, 

)לג( יובב בן זרח, )לה( הדד בן בדד, )לח( בעל חנן בן עכבור.

לרמז  הן"  נזיקין  אבות  ארבעה  קמא  בבא  ריש  להמשנה  רמז   )2

יצחק,  לוי  תורת  ראה  בפסוקים.  הנזכר  "אבות"  הד'  גם  דחשבינן 

חידושים וביאורים בש"ס עמוד קיט.

אליבמה,  יתת,  עלוה,  תמנע,  אלופי  מ־מג.  פסוקים  לו,  בראשית   )3

אלה, פינון, קנז, תימן, מבצר, מגדיאל, עירם".

4( שמות כו, ז "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

יריעות תעשה אותם". וכידוע עזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( 

נהורא,  והדר  חשוכא  ברישא  אימרא  והדר  ברישא  מסגי  עזיא  מ"ט 

ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד נו "עזים" לשון 

"עז" בחי' גבורה, ע"ש. לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה 

פרשת תרומה עמוד א'תקיב. ספר המאמרים תרכ"ט סוף עמוד קיח 

ואילך. וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סוף סימן ח, רמז במספר 

אמות היריעות לבחי' גבורות ודינים.

5( שמות ל, לד. ראה כריתות ו: "אמר רב יוחנן י"א סממנין נאמרו לו 

וכמו ז' ימי6 נדה וי"א ימי זיבה.

אד"ם  פעמים8  י"א  גימטריא  טמא"  משקה7  והיינו 

לקבל  מכשירים  הם  זה  שמצד  ומתו,  שנפלו  דתהו 

מתהו,  שנפלו  ניצוצות  הם  וירקות  וזרעים9  טומאה, 

לאדם10  מאכל  בבחי'  נעשים  ומתקנים  וכשמתבררים 

דתיקון.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תכג, תכח

למשה בסיני, א"ר הונא מאי קראה "קח לך סמים" תרי, "נטף ושחלת 

וחלבנה" הא חמשה, וסמים אחריני חמשה, הא עשרה, ולבונה זכה 

חד, הא חד סרי".

יום  זו אחד עשר  ויקרא טו, כה. וראה שם רש"י ד"ה אל נדתה,   )6

שבין סוף נדה לתחלת נדה כו'. עיין שו"ע אדמו"ר הזקן ריש הלכות 

נדה. ראה גם לעיל סימן קכג. לקמן סימן קמח. קסח.

7( משק"ה )בגי' 445(, + טמ"א )50( = 495, וכן י"א פעמים אד"ם 

)11 × 45( = 495. ראה הערה 8.

8( ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ד וז"ל: הז' מלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום  בארץ 

וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הוי' וה, 

שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם ז"ת, אמנם 

עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, 

כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד 

בפסוק  הנזכר  תולע,  הנקרא*  הקליפה  ענין  וזהו  בא"וא.  ולא  ז"ון, 

)שמות ל, לד( עולת תמיד, וע"ש. כי הנה הם י"א קליפות של י"א 

סמני הקטורת, והם )שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א ארורים 

הנזכר )דברים כז( בפרשת כי תבא.

והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 

גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני לא 

עיוות  נמשך  לעו"ת, משם  גימטריא  אלו, שהם  י"א אדם  ע"י  ראה, 

הדין אל האנשים, ע"ש.

וראה גם לקמן סימן קלד.

9( ראה לקמן סימן קלה.

10( ראה תורה אור פרשת בשלח עמוד סה, ד. לקוטי תורה פרשת צו 

יג, ב. סידור עם דא"ח מאדמו"ר הזקן עמוד רב, ד ואילך. תורת מנחם 

— ספר המאמרים ה'תשי"ד )ד"ה באתי לגני סעיף ג( עמוד פג. ועוד.

___________

סוף  ד. אור התורה חקת  נח,  *( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד 

עמוד תשס. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם  **( ובהערה שם בפרי עץ חיים 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

ילקוט לוי יצחק על התורה

שלומו והצלחתו של כל אחד ואחד מישראל תלויים בתורתנו הקדושה הנקראת תורת חיים, מלשון הוראה איך לחיות חיים האמתיים 
הראויים לשמם, ובקיום המצוות עליהן נאמר וחי בהם.

ממכתב שושן פורים, ה'תש"כ



סו

קדש  כי  השבת  את  ושמרתם   – יד  לא, 
העושה  כל  כי  יומת  מות  מחלליה  לכם  היא 
בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה

ד. נתקשרו ישראל בהקב"ה ע"י התורה והפרידם מן 
טוב  לקח  כי  ב(  ד,  )משלי  שנאמר  גמור  פירוד  האומות 
נתתי לכם, לכם ולא לאומות העולם והכניסם לקדושה 
אחת מה שאין בה מגע גוי והוא יום שבת קודש שנאמר 
ולא  לכם  לכם,  היא  קודש  כי  השבת  את  ושמרתם 
לאומות העולם, ולפיכך )סנהדרין נח:( גוי ששבת חייב 

מיתה וכו'.
ולפיכך הגאולה תלוי' בשמירת שבת )עיין שבת קיח:( 
כי הנעלם של שב"ת כזה שי"ן בי"ת תי"ו עולה תפ"ו כמנין 
אלי"הו משי"ח ב"ן דוי"ד, להורות כאשר נשמר שבת הגלוי 
ידי השבת יתגלה  אזי גם הנעלם יתגלה תיכף..., אשר על 
גם הנעלם גאולה אחרונה על ידי אלי"הו משי"ח ב"ן דוי"ד 

וגאולת עולם תהי' לנו.
עיר דוד11, בהקדמה

מזה  עלה  לך  משה  אל  ה'  וידבר   – א  לג, 
אל  מצרים  מארץ  העלית  אשר  והעם  אתה 
הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב 

לאמר לזרעך אתננה

ו. יראה על כפל הענין והשינוי שאמר )לב, לד( לך נחה 
אתה  מזה  עלה  לך  ואמר  וחזר  ילך,  מלאכי  הנה  העם  את 
והעם וגו' ושלחתי לפניך מלאך וגו', שלמעלה א"ל על ענין 
זה הדור שינהיגם במדבר, כי עתידים כולם למות במדבר, 

לזה אמר ועתה כלומר מה שהוא לצורך עתה.
אבל לעתיד לבא יהי' לך עילוי גדול שתביאם ותכניסם 
לארץ, כמו שאמרו ז"ל )עיין במדבר רבה פי"ט, ל( על פסוק 
לנחם  כדי  במדבר  רבינו  משה  מת  למה  עם,  ראשי  ויתא 
מתי חוצה לארץ שלא יאמרו אין להם תחי' ועתיד להביאם 
מזה,  עלה  לך  אומרו  זהו  צאנו, א"כ  עם  הרועה  ולהכניסם 
והעם אשר העלית מארץ מצרים,  לך עלי' אתה  יהי'  מזה 
אשר  הארץ  אל  להכניסם  עתיד  אתה  כן  שהעליתם  כמו 

נשבעתי.
שפתי כהן

בעיניך  חן  מצאתי  נא  אם  ועתה   – יג  לג, 
חן  ואדעך למען אמצא  נא את דרכך  הודעני 

בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה

ז. הדעני נא. ה'ד' בא"ת ב"ש ק"ץ, עדיין נשאר ע' נ' י' מן 
התיבה, אמר לו הודיעני מתי תוציא אותו ַעם עני מן הגלות, 

וזהו הודיעני קץ של עם עני. הדעני נא בגימ' קץ.
הודעני אותיות הוד עני, לפי שבעולם הזה ישראל כנדה 
שנ' )איכה א, יג( נתנני שוממה כל היום דוה, ולעתיד לבא 
למידת  הדין  מדת  הקב"ה  להם  יהפוך  הקב"ה  כשיגאלם 

רחמים, דוה למפרע הוד, דוה בא"ת ב"ש קפץ, שנ' )ישעי' 
נד, ח( בשצף ק צ ף הסתרתי פני.

רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ושמתיך  כבודי  בעבור  והיה   – כב  לג, 
בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי

הוא  הצור  דנקרת  הצור,  בנקרת  ושמתיך  כתיב12  ח. 
האש,  מקור  שממנו  הצור  נקודת  פנימיות  תוכן  בחינת 

ומשם הוא שרש ענין התשובה וכו'.
והענין בזה, שהאש שבבחי' צור )שרש ומקור האש( הוא 
בהעלם שאינו במציאות, וכדי לגלות האש יש צורך בהכאה 
שישנו  בהעלם  שהיא  שבגחלת,  האש  כמו  )דלא  דוקא 
מה  וזהו  במפוח(,  נפיחה  מספיק  לגלותה  וכדי  במציאות, 
יתיר,  )ויתירה מזה, בחילא(  שעבודת התשובה הוא בחילא 

ע"ד ענין הכאה שעל ידה מגלים את האש שבבחי' צור.
הצור,  בנקרת  ושמתיך  כבודי  בעבור  והי'  מ"ש  וזהו 
)אין כבוד אלא תורה13(, אבל בעבור  דכבודי הו"ע התורה 
כבודי, היינו, שעוברים ח"ו על התורה, אזי ושמתיך בנקרת 
מקור  דוקא,  הצור  נקרת  מבחינת  להמשיך  שצריך  הצור, 

האש וכו'.
עבודת  על  תשובה  בעלי  עבודת  מעלת  יובן  ועפ"ז 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  הצדיקים, 
כי ע"י עבודת הצדיקים בתורה  בו,  יכולים לעמוד  גמורים 
ומצוות ממשיכים מבחי' האש, משא"כ בעלי תשובה, כיון 
יתיר,  בחילא  עבודתם  נעשית  כו'  והפגם  החטא  שמצד 
הנה עי"ז ממשיכים משורש ומקור האש, בחי' צור, מקור 
תגבורת  של  באופן  ההשפעה  נמשכת  שמשם  הגבורות, 
)הריחוק  גם למקום רחוק  ונמשכת  יתיר(,  )בחילא  החיות 

שע"י החטא ופגם(.
ז( אמנם עדיין אינו מובן, למה יגרע חלקו של צדיק שלא 
אתא  משיח  אמרו14  זה  שעל  הוא,  הענין  אך  כלל.  נתרחק 
יתעלו  הצדיקים  שגם  היינו,  בתיובתא,  צדיקייא  לאתבא 
לבחי'  שהתעלה  משה  גבי  שמצינו  וכפי  התשובה.  לבחי' 
עבודת  באופן  עבודתו  היתה  שבתחילה  דאף  התשובה15, 
הצור,  בנקרת  ושמתיך  לו  נאמר  לאח"ז  הנה  הצדיקים, 
הצדיקים  כל  אצל  יהי'  ועד"ז  התשובה.  למעלת  שהגיע 

בביאת משיח שאתא לאתבא צדיקייא בתיובתא.
והנה, ידוע מאמר הבעש"ט16 שישנו משיח הפרטי בכל 
אחד ואחד, והוא בחי' יחידה שבנפש, וכן מובא גם מהמבואר 
באגה"ק17 ע"פ18 פדה בשלום נפשי, שישנו גאולה הפרטית 
שבכל אחד ואחד. והכח על גאולה הפרטית וביאת המשיח 
כח  הנותן  שהוא  רבינו,  ממשה  הוא  אחד  שבכל  הפרטי 
לגלות את משיח הפרטי, ועד שעי"ז באים לגאולה הכללית 
ע"י משיח הכללי, בחי' יחידה הכללית19. ולכן, כשם שמשה 
רבינו הגיע גם למעלת התשובה, כמו כן פועל הוא מעלת 

התשובה אצל כל בנ"י.
ספר המאמרים ה'תשכ"ב, ממאמר ד"ה כי תשא )הנחה 

בלתי מוגה(

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תשא
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‡O˙ Èk∑, ק ּבלה ּכׁשּתח ּפץ ל ׁשֹון ּכתר ּגּומ ֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ל ּגל ּגלת , ּתמנם  אל  הם , ּכּמה  לדעת  מנינם  סכ ּום  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻלק ּבל 
את א ּלא  ותמנה  ה ּׁשקל , מחצית  אחד  ּכל  יּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מנינם  ותדע  Û‚.ה ּׁשקלים  Ì‰ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְִִֵַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמ ֹו עליהם , ּבא  וה ּדבר  הרע , עין ּבֹו ׁשֹולט  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשה ּמנין

ּדוד  ּבימי .ׁשּמצינּו ִִִֵֶָָ

         

חטא  ללי .  וע חטא  ה א  עב דה ־זרה , היתה  העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָע ת
'נמה   ג ה א  ־כ כמ ה מה , כללת  ג ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָזה 
ר העגל, חטא  היה  אכ כפי  ר. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה ללית'
י ראל, ני   רא ,נר מ ה    מס ימת נפילה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירידה 

ז"ל תינר ז)מאמר לב , לקמ רש"י (פירוש רד  ל" ְֲֵֵֶַַַַ
."ת ד ְְִָֻמ

ל   ר העגל חטא  מ ־רה וה ה , עת (י  ה יתה  עני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ה ות"  לא מ "חירת ל למ ב  י ראל  תיקוני־זהר זכ) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נו ) עת,תיקו ־ה ע חטא  את  מחד ע רר העגל וחטא  ;ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ל  לעני  ר זה  חטא  נמצא  .( ל לע מיתה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהביא 
ה ר  א מ ה ללית'). (ה 'נמה  נר מ ה    ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'מיתה '

לעיל. ה ד ר  יקיצ הס ק ת ל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻלעני

         

ה  , ל ע ל נר מ ה : אל י   מ ה  אל ה ' ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹויד ר
מע ה  זה ־ע ה   א היה   (בפרט י ראל קר  רְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
 י אפיל (לל לד רת  לאמר ה "ה : ל אמר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהעגל).

 עגל)  את ח  עליה פקד י  אז) (א ר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקדי 
מ ה  (ורק  י ראל ל   רא  וקא  א ה   תא " ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"י 
הר  אז היה  הרי  העגל, לעני כ ת  ל ל היתה  לא  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ה ').  ִע
הגהה ",   רא את "לאת כל  " רא את ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"תא 
לגת   ת א מ ה  ," רא את "א   א ר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי 
הרמת  ה נע  החטא  על לכ ר  .  ק ה לפני   ת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָח
 "נפ פר  אי ונתנ"  העגל) חטא   (בפרט  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקרנ

רק . צדקה   וחטא אמר  מ ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָצדקה ,
מ חינת    י י ראל מ ית ונפ נפ ל א ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוכיו
על־ידי ,תנפר ה ראה  הרי    ל עליו ־ה נר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ ה 
יגה  א ר על־ידי  ,קרנ  להרי ואחד  אחד  ל על ,ז ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחינה 
ה ' נ אהב  ל ע אהבת א ר ננהת ,  ק ה לפני  ת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָח
,' כ נ וקרב  החמרי    ה ה א   חר בנ ' כ ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָֹאלקינ
לדבקה  ה א    יתע רר " ניל  ני ה  י" מ ילא  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאזי 
ל  להעלת למ ה  ר־ה א    ־סאי א ר  י להמ ְְְְֲִֵַַַָָָ
על־ידי בפרט מצת, ה רה  על־ידי   ה לה ', ל  ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהע
 לנה  על וע לה  המע ת ה צת ע ר היא  ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָה דקה ,

 מ לע ת ה י  תח ני. מי י  רית ל ודירה   ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

               

הרי  " רא את "תא  העני  מה :ב מ אינ ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלכא רה 
? אד עלי נה  ה תר ה דרגה  ה א  ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה 'ראש '

(מה ר"ב ) אדמ "ר כ "ק  יחת על־י   זה  ה א ר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָויד ע 
ל  ה כלית  ,( קרי הח על־י    ה א  וכ) ־עדמתְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנ
לד גמא : הימ ה , מעלה  דרגה  לה לל היא  מדרגה  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל

כלל   ה מח  ותכלית מח , כלל   מ ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֻֻכלית
המד ר, מי , לאד נגע  ועל־ר־זה  הלאה , וכ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחי ,
כלית  ה כלית) נפ) ה כל מעלת היא  עלתְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
 עני  ה מה כל, מעלה  למדרגה  להתע ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהיא 

." רא את ְִֶָֹ"תא 

ÓÈÓÏ:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡NÈיב  Èa ÔaLÁ ˙È Ïa˜˙ È‡¬≈¿«≈»À¿«¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ Ì„˜ dLÙ Ô˜t b ÔezÈÂ ÔB‰ÈÈÓÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«À¿««¿≈√»¿»
„k ‡˙BÓ ÔB‰ È‰È ‡ÏÂ ÔB‰˙È ÈÓz „k«ƒ¿≈»¿¿»¿≈¿»«

:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿



    
     

    
    

      
       

       
     

       
     

  



סח               
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ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַההההקלקלקלקל

ה קל, מחצית קל מ  א ל מטע  מי ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראה 
נ י זה  ל רש"י)ואמר ובפירוש יב ־יג . (ל, ְְִֶַָָ

הצר עד   ל עליו ־ה ינר מ ה  נתק ה  מה  , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהק
? א ל מטע  ל להרא ת ְְְֵֵֶַַַַָָה "ה 

ה קל  דמחצית היתה , מ ה  מיהת ד אמת למר  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹוי
לכא רה  העגל, חטא  על לנפ פר להי ת אה  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי 
 רחמנא ־לצל לגמרי  על־ידי ־זה   דנכרתי זה  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחטא 
נתינת  ידי  על יכ ר זה  חטא  כ י  ואי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמה "ה ,

ְֵַַמטע ?
מחצית   ק  א ל מטע  ה "ה  ל הראה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכ

זה   לאד אי נראה  חיצנת  א ללד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה קל,
("א  " א" נפ לכל  י אמת אבל ה "ה ,  ע ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָק ר
רה  ה הד ת") ("נק ת ה מה   עצ היא  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻפייערל")
לא  עב דה ־זרה  ל חטא  ואפיל יהיה , מ ב  כל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלה "ה 
זה . חטא  על   רה   י זה  מ ד  זה , ק ר מנק  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמסיר
ל  "מטע  א א  ה מה ,  עצ רק  לא  נמצא  זה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוק ר
ע ה  ז  א ה קל", מחצית קל מ" היה  ז " ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא
האד ל ע לתיו    יו דמ מי , מ קל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָה "ה 
מטע נתינת   לכ  ה מה   עצ  ת ח  מעצ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָא ת
ע ה נימי  הק ר  " א ל ה "טע  נמצא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמית,

חטאיו . על ה תינה  מכ רת ולכ ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָה "ה ,

     ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
      §¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

 §−̈©«Ÿ̈«
ezÈ ‰Ê∑(רבה מט ּבע (שמות ּכמין ל ֹו הראה  ∆ƒ¿ְְְִֵֶַַָ

א ׁש ּכזה ׁשל  ל ֹו: ואמר  ה ּׁשקל , מחצית  ּומ ׁשקל ּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.יּתנּו Ú‰∑ מעבירין ה ּמֹונין  ּדר ְִ»…≈««¿Àƒֲִִִֶֶַַ

וכן זה , אחר  זה  ה ּנמנין כז)את  א ׁשר (ויקרא  "ּכל  : ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ
וכן ה ּׁשבט ", ּתחת  לג )יעבר  ה ּצאן (ירמיה "ּתעברנה  : ְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

מ ֹונה " ֿ ידי ‰L„w.על  Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ ְֵֶַ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆
ׁשקלי  ּבֹו ל ׁשקל   ל ׁשּקצב ּתי ה ּׁשקל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבמ ׁשקל 
ערכין  ּבפר ׁשת  האמ ּורין ׁשקלים  ּכג ֹון ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹה ּקד ׁש,

אח ּזה  ‰Ï˜M.ּוׂשדה  ‰b ÌÈNÚ∑ּפר ׁש עכ ׁשו ְֲֵָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵַַָ
ה ּוא  ּכּמה   ל.‰b∑וכן מעה , ב )ל ׁשֹון א :(שמואל  ְַָ≈»ְְֵָָ

ל ֹו לה ׁשּתח ֹות  ֿ לחם "יב ֹוא  וכ ּכר  ּכסף  ."לאג ֹורת  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ
Ï˜M‰ ‰b ÌÈNÚ∑ אר ּבעה ה ּׁשלם  ׁשה ּׁשקל  ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵֶֶֶַַַָָָ

א ּלא  מע ֹות , חמ ׁש מ ּתח ּלת ֹו וה ּזּוז ּבא ּוזּוזים , ְְִִִֵֶַָָָָָ
ׁשת ּות , עליו ּכסף ,וה ֹוסיפ ּו מעה  ל ׁשׁש והעל ּוה ּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתר ּומה  יּתנּו , ל ׁשאמר ּתי ה ּזה  ה ּׁשקל  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית 
.לה ' ַ

         

לאח ריו ... והריע  ה "ה  מ מ ה  מע   ברי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹלה 
י כל  מי  מ ה : אמר ,פר־נפ  אי ונתנ ל אמר יוְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מ חת   א ל מטע  מי ה "ה  נטל ...?פר־נפ  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלי

נ י זה  ,נ י זה  למ ה : ל והראה  ה ב ד  (במדבר א  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
יב ) פרשה  רבה 

מלאכת  את ללמד  החליט  לאד מה ? ה בר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמה 
 א ה לאכה . ל את  דל וה ה  , רצ אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה רפת.
ח ה  לה ית  :ל אמר לא   מאליו  ב ה  אחד  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹבר

פי וע ה  ה למיד  הל ה הב .  א  סל מ חת  הא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
תרנ  ס וה ה הב  ב מ ה ית... לא   הא את  א ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמד ,

. ה ְִֵֶפי 
נתינת  :דנלל , א ל מטע  למ ה  ה "ה  הראה   ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
תני  א ;פר־נפ ל יכ לה  אינ לבד  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמטע 
'פ ה  מ 'עצ ה א ת והתלהב ת ח ת , א ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמטע 
ה טע כח  אזי  ,(" אד נמת ה ' ("נר לנר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמ לה 

.פ ה על ְֵֶֶַַַלכ ר

         

עד ,נת א  מי  את פי" ה א  ה קל מחצית י ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹה
"(ט הלכה  א רק קלי הלכת " רמ) מ זה  ועל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

?פר־נפ להי ת יכ לה  פיה  נתינה  יצד  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמ ה ,
מחצית  קל  א ל מטע  ה "ה   הראה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלכ
כדי מ ה , לי   מ ה בר ת מע מ  מ קל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה קל.

כפה . ואפיל  מאמ צר  י  ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹלהרימ
א ר    : תנינ י ראל ני  ה קל מחצית י א ־ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה

ע  וה ,ת לע ה בר  לה פה ,'בד '  מ זאת  י ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
," א ל "מטע  היא  ז נתינה    וח ת, רצ ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹללא 
ה מה .  עצ  ה ב ד " א  "חת ק רה  היא  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
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סט                
        

בכדי מחצית, רק  ה א  הרי  , פני ־עצמ נמצא  יה די  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָא ר
ועד ני , יה די   ע להתאחד  עליו   " ד ה "קל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהי ת
 ק  וזה י ראל. מ ני  ואחד  אחד  ל  ע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהתאחד 
רק  לא  ה א  " רע" ר ," מ  לרע  ואהב" ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹה צוה 
קצוי מצא  יה די  אפיל א א  אליו , קרב  מצא  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיה די 
ניא , ק ה אדמ "ר תב   מ היא  לזה  וה ה  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָבל.

מ על  אלקה  "חלק  ה א  י ראל מ ני  ואחד  אחד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹל
פס  א ה  ,מקצת פס  א ה   העצ" והרי  ," ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ
אחת. מציא ת  ה י ראל ני  ל הרי  ־ וא  " כְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֻ
 לי ־רצי  עני חבר אצל ללל  מקרה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואפיל
יע על־ידי  היא  זאת לפעל יעילה  הכי  ה רה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי 

. ל בדרכי   נע דרכי  ְְְְֵֵַַַָָָֹעליו 

              

       

 נ נ נ נ י י י י זהזהזהזה  ל ל ל ל ואמרואמרואמרואמר .... ....  א א א א ל ל ל ל  מטמטמטמטע ע ע ע   מי מי מי מי  ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהראההראההראההראה
רש"י) ובפירוש יג . (ל,

ה טע ל הראה  זה  ה "ה  רמז מה  א ר,  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוצרי
וקא ?  א ְְִֵַָדמ ת

'פר  להי ת אה  הרי  ה קל מחצית ה ה  למר,  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוי
י ראל. לבני  "ְְְִִֵֵַָנפ

טבילה  א . . דרי ב ' ינ מ מאת מ  חפ טהרת ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָֻוה ה 
טבילת  ב . .מאת מ ה טל את  מטהרי רק   דהמי , יְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָֻ
מ ה  א א  ה לי  טמאת מסירה  רק  לא   דהא , א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻלי 

חד ה . למציא ת ה לי  ְְֲִִִֶַָָאת
רה  א . . א  דרי ני   נ י חטא , על כ רה  כ  מְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
טמאת  סירה  .' תיכנפ על 'לכ ר קרנת ידי  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
החטא  ה סר רק  א  'נפ 'פר ב . . האד מעל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחטא 

מ  פ ה ית.א א  ְִֵֶֶֶַַָ
חטא  על לכ ר די  לרמז , א ל מטע   הראה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָולכ
וזה  ,פ ה מציא ת את נה  לרה   קי זק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעגל,

ה קל. מחצית ידי  על עלְֲֲִֵֶֶַַַָ

     ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
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ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ tÎÏ∑ּתּנגפ ּו ֿ ידי ׁשּלא  על  ¿«≈««¿…≈∆ְְִֵֶַָֹ
ׁשרמז  לפי נפ ׁשתיכם , על  לכ ּפר  אחר : ּדבר  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמנין.
ג ' ה ', ּתר ּומת  ּכאן ׁשּנכ ּתב  ּתר ּומ ֹות , ג ' ּכאן  ְְְִֶֶַַָָָלהם 
ּכׁשהתחיל ּו ׁשּמנאן אדנים , ּתר ּומת  אחת , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּפעמים :
ה ּׁשקל  מחצית  ואחד  אחד  ּכל  וּנתנּו ה ּמׁשּכן, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבנדבת 

ׁשּנאמר  ה ּכּכר , למאת  לח)ועלה  ּפק ּודי (לקמן "וכסף  : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר  האדנים , נע ׂשּו ּומהם  ּכּכר ", מאת  ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדה 
היא  אף  וה ּׁשנית  וג ֹו'". ה ּכסף  ּכּכר  מאת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַ"ויהי
ה ּמנין  ה ּוא  ה ּמׁשּכן, מ ּׁשה ּוקם  ׁשּמנאן מנין, ֿ ידי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל 

ה ּפק ּודים  ח ּמׁש ּבתח ּלת  א)האמ ּור  "ּבאחד (במדבר : ְְְִִִֶַַַָָָֻ
מחצית  אחד  ּכל  ונתנּו ה ּׁשנית ", ּבּׁשנה  ה ּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחד ׁש
ׁשנה  ּכל  ׁשל  צ ּבּור  קר ּבנֹות  מהן לקנֹות  והן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָה ּׁשקל ,
א ֹות ּה ועל  וע ׁשירים , ענּיים  ּבהם  וה ׁשוּו ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֻוׁשנה ,
ׁשה ּקר ּבנֹות  נפ ׁשתיכם ", על  "לכ ּפר  נאמר : ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתר ּומה 
ה ּמׁשּכן, ּתר ּומת  היא  וה ּׁשליׁשית , ּבאים . הם  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלכ ּפרה 

ׁשּנאמר  לה)ּכמ ֹו מ (לקמן "ּכל  ּכסף : ּתר ּומת  רים  ְְֱִֵֶֶֶֶַַָ
איׁש איׁש א ּלא  ּבּה, ׁשוה  ּכּלם  יד  היתה  ולא  ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻּונח ׁשת "

ל ּבֹו ּׁשּנדב ֹו .מה  ְִֶַָ

     §¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
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ע               
„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,למד ּת ¿»«»…«¬…«…∆≈ְַָָ

מע ׂשה  אחר  ה ּמׁשּכן נדבת  ּבתח ּלת  למנֹותם  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשּנצטוּו
ׁשּנאמר  ּכמ ֹו מ ּגפה , ּבהם  ׁשּנכנס  מ ּפני (לקמן העגל , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

על לב ) החביבה  לצאן מ ׁשל  העם ", את  ה ' "וּיּגף  :ְֲִִֶַַַָָָָָֹֹ
לר ֹועה : ל ֹו אמר  ּומ ּׁשּפסק , ּדבר , ּבּה ׁשּנפל  ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבעליה ,
ּבהם , נֹותר ּו ּכּמה  ודע  צאני, את  מנה  ,מ ּמ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבב ּקׁשה 
ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי עליו. חביבה  ׁשהיא  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלה ֹודיע 
ׁשהרי  ה ּפק ּודים , ּבח ּמׁש האמ ּור  ה ּוא  ה ּזה  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשה ּמנין

ּבֹו א)נאמר  וה ּמׁשּכן (במדבר ה ּׁשני", לחד ׁש "ּבאחד  : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר  הרא ׁשֹון, לחד ׁש ּבאחד  מ)ה ּוקם  "ּביֹום (לקמן : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומה ּמנין  וג ֹו'", ּתקים  לחד ׁש ּבאחד  הרא ׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהחד ׁש
ׁשּנאמר  ׁשּלֹו, מ ּׁשקלים  האדנים , נע ׂשּו לח)ה ּזה  :(לקמן ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למד ּת, הא  וג ֹו'", לצקת  ה ּכסף  ּכּכר  מאת  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
יֹום  אחר  נדבתן ּבתח ּלת  אחת  היּו: ְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּׁשּתים 
ּבא ּיר , ּׁשנּיה  ּבּׁשנה  ואחת  הרא ׁשֹונה , ּבּׁשנה  ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָה ּכּפּורים 
ׁשּבׁשניהם  אפ ׁשר  וכי ּתאמר : ואם  ה ּמׁשּכן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמ ּׁשה ּוקם 
אלפים  ּוׁשל ׁשת  אלף  מא ֹות  ׁשׁש ׁשוים  יׂשראל  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיּו

העדה  ּפק ּודי ּבכסף  ׁשהרי וחמ ּׁשים , מא ֹות  ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחמ ׁש
ּכן נאמר  ּבֹו אף  ה ּפק ּודים  ּובח ּמׁש ּכן, (במדבר נאמר  ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַֻ

ּוׁשל ׁשת א) אלף  מא ֹות  ׁשׁש ה ּפק ּודים  ּכל  "וּיהיּו :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא  וחמ ּׁשים ". מא ֹות  וחמ ׁש ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאלפים 
ּבני  הרא ׁשֹון מנין ּבׁשעת  היּו ׁשּלא  אפ ׁשר  ואי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהיּו,
ע ׂשרים ? ּבני נע ׂשּו ּוב ּׁשנּיה  נמנּו, ׁשּלא  ׁשנה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹי"ט 
אחת  ּבׁשנה  - האנׁשים  ׁשנֹות  אצל  ל ּדבר , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשּובה 
ׁשנים , ׁשּתי היּו - מצרים  יציאת  למנין אבל  ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו מ ּניסן, מ ֹונין מצרים  ׁשּליציאת  ְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָלפי

ּברא ׁשֹונה ,ּבמ ּסכ  ה ּמׁשּכן ונבנה  ה ּׁשנה ', 'רא ׁש ת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אבל  ּבניסן. ּבאחד  ׁשנה  ׁשּנתח ּדׁשה  ּבּׁשנּיה , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוה ּוקם 
ה ּמתחילין  ע ֹולם  ׁשנֹות  למנין מנּויין האנׁשים  ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָׁשנֹות 

אחת , ּבׁשנה  ה ּמנינים  ׁשני נמצא ּו ה ּמנין מ ּתׁשרי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּנתר ּצה  ה ּכּפּורים  יֹום  לאחר  ּבת ׁשרי, היה  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהרא ׁשֹון
ה ּמׁשּכן, על  ונצט ּוּו להם , לסלח  ליׂשראל  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹה ּמק ֹום 

ּבא ּיר  ּבאחד  ÚBÓ„.וה ּׁשני Ï‰‡ ˙„ÚŒÏÚ∑ הן ְְְִִֵֶַָָ«¬…«…∆≈ֵ
ּבֹו ׁשּנע ׂשּו .אדנים  ֲֲִֶַָ

               

ה קל" "מחצית נתינת על־ידי  ע ה  י ראל ני  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמני
הרי  ימעיט" לא  וה ל ירה  לא  "הע יר באפ ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוקא ,

וההגלה . ה דידה  כלית ְְְְִִֶַַַַָָָזה 
מעלה  ה בה  עני  ה  " תיכנפ על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"לכ ר
על־ידי ה רה ־מצת עני כללת וההגלה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמה דידה 
," רא את "תא  העני רעל־)  יקי ה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעב דת

פר וכ ד ע  ,('נפ ה 'סירת עני  ה מה כל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה 
על־ידי ," ביט  י מע "בה  ז"ל חכמינ ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָל
 ,הינ . מאירי  ביט  ה  י ע ה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָה בה 
מעלה  העי י   נמ בהגלה , מדידה   ה  י מעְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

והגלה . ְְְִִַָָָמ דידה 

         

ברברברבר  פל פל פל פל  .... ....  לצא לצא לצא לצא טז)מ מ מ מ ל ל ל ל  ל, תנח מא (רש"י  וא ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
 נכנס" לצא מ ל למר,זאבי זאבי זאבי זאבי מ בא   וי ."  בקע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

,הנאמ הרעה  ,נר מ ה  היה  העגל חטא  עת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה ה 
ה פה . החטא , לתצאת ק ר ל ל היה  א  ב מ ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהר,

 אי (י   כ   א אינ הרעה   בר, מ ת נקט ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכ
ל  מקרה  ־אימה ־ מ גפה ); צאנ את למר  ידְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
למר   פקיד (הרי    א הרעה    , זאבי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהתנלת

.( ניה מ א ה ְִֵֶַַֹעל

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      §¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
        ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

Bik∑ ה ּמריקים ּדּדים  ול ּה ּגד ֹולה , ּדּוד  ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מ ֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם  ּובסיס ּה, ּכתר ּגּומ ֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכ ּיֹור  ה ּכּיֹור ∑ÁÏˆ‰.מת ּקן על  ÔÈe.מ ּוסב  ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשה ּוא  ּבֹו ׁשּכת ּוב  העלה , מזּבח  «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
וע ֹומד  קמעא  מ ׁשּו ה ּכּיֹור  והיה  מ ֹועד , אהל  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמ ׁשּכן

ּכלל  מפסיק  ואינֹו וה ּמׁשּכן, ה ּמזּבח  ׁשּבין אויר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד 
ׁשּנאמר  מ ּׁשּום  מ)ּבינתים , הע ֹולה (לקמן מזּבח  "ואת  : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח  ּכל ֹומר  ֿ מ ֹועד ", אהל  מ ׁשּכן ּפתח  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם 
ּכיצד ? הא  מ ֹועד , אהל  לפני ּכּיֹור  ואין מ ֹועד , ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל 

ּב'זבחים ' ׁשנּויה  ּכ ה ּדר ֹום , ּכל ּפי קמעא  מ ׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒe ‡LÁ„ ‡Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈe ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»



     
      

    
    

    
     



עי                
          

 עני (י  ה ר נע ה   ה  ברי מה ב י ה ר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעני
ה  ברי   א יס )  זי (ריקט מתא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָה ר
רא ת  נח ת 'ג ה ר את  ע ו תב   מ ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָנע ה ),

מה  מק מ ת) (בכ ה  א ר' 'תרה  וכ ב אר ,'ג ְְְְְְַַַַָָָה בא ת
אס קלריא  מרא ת, ב '  י י  , יר ל 'מרא ת' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָתב 

מאירה . אינ ואס קלריא  ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה אירה 

     §¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
©§¥¤«

Ì‰ÈÏ‚Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת  ּבבת  ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  ּכיצד מק ּדׁש ּב'זבחים ': ׁשנינּו  וכ ורגליו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רגל ֹו ּגּבי על  הימנית  יד ֹו מ ּניח  ורגלים ? ידים  ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָק ּדּוׁש

ה ּׂשמאלית , רגל ֹו ּגּבי על  ה ּׂשמאלית  ויד ֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית ,
.ּומק ּדׁשן  ְְַָ

               

     

'ג ר "וע ית ה ר ע ת על ה י  מ בא  תנפרְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
" רגליה ואת  ידיה את  מ בניו  אהר יח־יט)ורחצ .(ל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

' ני רא' מצינ סימ א חלק הרשב "א שאלות־ותשובות (ראה  ִִִָָ
ועד ) לפניקצ "א,  ורגליה  ידיה  הני ה  ק את ר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ה פה . לפני  פ  לרח הח ב   ע ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעב דה 
 " הרמ תב  ג )וה ה  הלכה  ד  פרק תפילה  "חרית (הלכות ְְֲִִֵַַַַָָ

,יטתל  לע  וי יתל". ואחר־ ורגליו  ידיו  ניו   חְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָר
ואת   ידיה "את  לרח נצט  הני ה רחיצת  טע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמה 

. ני ה את    לרח י ה פה  ולפני  לבד , " ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרגליה
:ר ה דר זה  לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָוי

ורגלי  די ה א ,  ורגלי  די לה  ני ה י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהחילק 
 מק  ה  ני ה ־אימה ־ , האד ל הע ה  ח  כְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הרא ה   ח ה כל, ח  ,  עלי ה ה ח ת  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמ

זה . וכ צא  וה ר ְְְְִִֵֶַַַָָוה מיעה 
להרחיצה   הני ה  ק י הח ק  לפר  י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹועל־י ־זה 
נעלה , מ ב  י ראל  הי ה ית בזמ ה פה . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפני 
לה ' לי  מיד   הי  תיה מ  כל   עלי ה  תיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכח
ח ת  י  " ני" ה את לטהר  לק  צריכי  הי ולא  , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלב

מ יל   רי טה  הי  אה  ורגליה  ידיה ורק  א . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נצרכי  הי תה , באכילה  ח ל בדי ע  ק ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָהתע

וטהרה .  ְְֳִָָלק
 מ קיע   האד  ה  בי מ  נ י ,נ זמ ־איְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה ־
על  ה פה  לפני  ולכ ה ה ,  ל ע עניני  ול כל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת
לפה , הכנה  "ניו " את    לק לנת לטהר  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאד

בטהרה . קד ה  נ ק לפני  לעמד  י כל ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָֹלמע

          

ה ת, ירר עני ה א  " ידיה ורחצ" ה ת, ה " ידיה"ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ורחצ" מע ה , י ר מח בה   י ב ה  ה " ורגליה"ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ד ע , הרעי  י ב ה הסרת עני ה א  " רגליה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת
קלי ה , מלכ ת ה א  רגל , רגליה אבק  העל עניְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ז רחיצה  לע מת־זה . מע ה  ר מח בה  עני ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָוה א 
מ רא ת  ע ה  ר מ ה  ת החכמה  מ י  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא 
פ ה בירר מצת ה רה  לב י    ,והינ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָה בא ת,

.' כ החכמה  מי  רחיצה   צריכי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָה המית

      §Ÿº̈¤Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
      §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡a∑ זבחים שמיני , פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈
להקטיר יט) הער ּבים : ּובין לה ּזֹות ׁשחרית  א ֹו קטרת , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

אלילים  עב ֹודת  ּוׂשעירי ה ּמׁשיח  ּכהן ּפר  ÏÂ‡.מ ּדם  ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…

e˙ÓÈ∑נאמר ּו ׁשּבּתֹורה  ימ ּות ּו. ירחצ ּו, לא  אם  הא  »Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ
הן ּכלל ֹות , ׁשֹומע  א ּתה  לאו ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומ ּכלל  ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«

אהל החיצ ֹון, ּביאת  ּכאן ּבחצר ׁשאין א ּלא  .מ ֹועד , ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

      §¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤
    ¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הרא ׁשֹונה  ׁשּמּמיתה  ורגלים , ידים  רח ּוץ  ואינֹו ּבּמזּבח  המ ׁשּמׁש על  מיתה  לח ּיב  ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  ה ּנכנס  על  א ּלא  .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰Be Ô‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È„Ï È‰BÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈



עב               

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     §©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
     ¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

  −Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
L‡ ÌÈÓNa∑ ח ׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש ט ֹוב  ׁשה ּוא  יׁש ה ּוא , עץ  קל ּפת  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשה ּקּנמ ֹון
ל ֹומר   הצר  לכ ּכעץ , א ּלא  ׁשאינֹו ויׁש וטעם , ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻט ֹוב 

ה ּטֹוב  מן ֿ ּבׂשם ", ÌÈMÓÁ."ק ּנמן B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאת ֹו ּומאתים ,מחצית  חמ ּׁשים  ּתהא  »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

ֿ ּדר  מר  ׁשע ּור  ּכמ ֹו מא ֹות , חמ ׁש ּכּלֹו ּכן,נמצא  אם  ֹור . ְְְֲִִִֵֵֵָָֻ

להביא ֹו היא  ה ּכת ּוב  ּגזרת  חצאין? ּבֹו נאמר  ְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָל ּמה 
ׁשֹוקלין  ׁשאין הכרע ֹות , ׁשּתי ּבֹו להר ּבֹות  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלחצאין,

ּבעין, ּב'כרית ֹות 'עין ׁשנּויה   ה)וכ Œ‰˜e.(דף  ְְְְִִִִַַָָ¿≈
ÌN∑ ׁשל ׁשאינן קנים  ׁשּיׁש לפי ּבׂשם , ׁשל  קנה  …∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ּבׂשם  ל ֹומר   הצר ÌÈ˙‡Óe.ּבׂשם , ÌÈMÓÁ∑ ס ְֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒַ
.ּכּלֹומ ׁשקל  ְִַֻ

       §¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

‰c˜Â∑: חכמים ּובל ׁשֹון ע ׂשב , ׁשר ׁש ׁשם  ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל ,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלק ּו ל ֹוגין. י"ב  ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

ר ּבי  ל ֹו אמר  הע ּקרין. את  ׁשלק ּו ּבֹו א ֹומר : מאיר  ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָר ּבי
ס ּפק ? אינֹו הע ּקרין את  לס ּו והלא  א ּלא יה ּודה : ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הציף ׁשרא ּום  ּכ ֿ ואחר  ה ּׁשמן, את  יבלע ּו ׁשּלא  ּבמים  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וק ּפח ֹו הריח , ׁשּקלט  עד  ה ּׁשמן מעל עליהם  ל ּׁשמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

.הע ּקרין  ִִָָ

     §¨¦´¨ŸÀ¤ ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
    ©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

˙Á˜Ó Á˜∑' וה ּטעם ה ּוא . ּדבר  ׁשם  רקח ', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ
למעלה , ׁשה ּוא  רגע ,מ ֹוכיח  רקע , ּכמ ֹו ה ּוא  והרי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמ ֹו נא)ואינֹו ּוכמ ֹו(ישעיה ה ּים ", "רגע  מב ): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ
ּבחבר ֹו המערב  ּדבר  וכל  למ ּטה . ׁשה ּטעם  ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ ",

מ ּזה , ק ֹופח  ׁשּזה  מרקחת עד  קר ּוי טעם , א ֹו ריח  .א ֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜Ó Á˜∑ אמנּות ֿ ידי על  הע ׂשּוי רקח  …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

Á˜.ותער ֹוב ֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם  ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

      ¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
B zÁLÓe∑, יונית ּכ"ף  ּכמין ה ּמׁשיח ֹות  נזר ּכל  ּכמין ׁשהן מלכים , מ ּׁשל  .ח ּוץ  »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

   §¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
   ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

   §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
§¤©«

ÓÈÓÏ:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡ÈÓ ‡LÈ ÔÈÓÒea CÏ Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e ÁLÓ eÓÒea „BÚ ÌqÓ¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡B‡כו ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d Èa˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז ‡zÓ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡Bikƒ»¿»¿ƒ≈



     
    
     
     
     

        
     
    
     
      

      
  

    
     



עג                

      §¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
¦§¨«

Ì˙‡ zLc˜Â∑ מק ּדׁשּתם זֹו להיֹות מ ׁשיחה  ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ
ּכל  וג ֹו". ה ּנֹוגע  "ּכל  קד ּׁשתם ? היא  ּומה  קד ׁשים , ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקד ׁש
קד ּׁשת  קד ֹוׁש לת ֹוכ ֹו, מ ּׁשּנכנס  ׁשרת , לכלי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻהרא ּוי
נפ ּדה  ואינֹו ֿ יֹום  ּוטב ּול  ולינה  ּביֹוצא , לה ּפסל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָה ּגּוף 
אין  – להם  רא ּוי ׁשאינֹו ּדבר  אבל  לח ּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת 
מזּבח , אצל  ׁשלמה  מ ׁשנה  היא  ּוׁשנּויה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמק ּדׁשין.

ׁשּנאמר  כט)מ ּתֹו יק ּדׁש",(לעיל  ּבּמזּבח  ה ּנֹוגע  "ּכל  : ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  רא ּוי? ׁשאינֹו ּבין רא ּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשֹומע 
ּכל  רא ּוי. ּכל  אף  רא ּויים , ּכב ׂשים  מה  ְְְִִִַַָָָָָ"ּכב ׂשים ",
'ר ּבּוי', ל ׁשֹון מתר ּגם  ּומלכים  וכהנים  מ ׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֹֻמ ׁשיחת 
יּסד  כן "ּכי לגד ּלה , א ּלא  מ ׁשיחתן  צר ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלפי
ּכג ֹון: מ ׁשיח ֹות  ּוׁשאר  ּגד ּלתן, ח ּנּו ׁשּזה  " ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻה ּמל

מ ׁשּוחין, ו)רקיקין ימ ׁשח ּו",(עמוס  ׁשמנים  "ורא ׁשית  ְְְְְִִִִִִֵָָ
ּכל ׁשֹו ּבהן אר ּמית  עברית ל ׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

     §¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
¦«

     §¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
    ̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

ÌÎÈ˙„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד  ק ּים  ׁשּכּלֹו ל ֹומר  ר ּבֹותינּו למד ּו הוּו∑Ê‰.מ ּכאן ל ֹוגין ּתריסר  .ּבגימטר ּיא  ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

      ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
     ̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמ ֹו יּפעל , לא  ל ׁשֹון יּודי"ן, ּבׁשני …ƒ»ְְְִִִֵֵָֹ
ו) ל '(דברים ייטב  'למען :.‡Ï Ì„‡ NaŒÏÚ ְִַַַָ«¿«»»…
CÒÈÈ∑עצמ ֹו ה ּזה  ה ּׁשמן ˙eNÚ.מן ‡Ï Bzk˙Óe ƒ»ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬
e‰Ók∑(ה אחר (כריתות תע ׂשּו לא  סממניו, ּבסכ ּום  »…ְְֲִֵַַַָָֹ

ׁשמן, הין מ ּדת  לפי ה ּלל ּו, סממנין ּבמ ׁשקל  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּכמ ֹוה ּו

ׁשמן  הין מ ּדת  לפי סממנין ר ּבה  א ֹו ּפחת  אם  ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָאבל 
ה ּס אין זה , ׁשל  ּבמת ּכנּתֹו הע ׂשּוי ואף  מ ּתר , –ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

הר ֹוקח ֹו א ּלא  ח ּיב , ל ׁשֹון ∑Bzk˙Óe.מ ּמּנּו ְִֶֶַָָָ¿«¿À¿ְ
ּכמ ֹו ה)ח ׁשּבֹון, וכן (לעיל  ה ּלבנים ", "מת ּכנת  : ְְְְְִֵֵֶֶַַֹ

קטרת  ׁשל  ."ּבמת ּכנּתּה" ְְְְֶֶַָֹֻ

       ¦ £¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
  §¦§©−¥«©¨«

epnÓ ÔzÈ L‡Â∑ מ ׁשה ׁשל  Ê.מא ֹות ֹו ÏÚ∑ ּומלכ ּות ּכה ּנה   צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

      ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
       §¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

ÛË∑ ה ּנֹוטף ׂשרף  א ּלא  ׁשאינֹו ועל  צרי, ה ּוא  »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ
ק ֹורין  וה ּצרי גומ "י, ּובלע "ז נטף , קר ּוי ה ּקטף , ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי

טריאק "ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.ל ֹו חלק  ּבׂשם  ׁשר ׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ

ׁשּתר ּגם  וזה ּו 'צ ּפרן', קר ּוי ה ּמׁשנה  ּובל ׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,
'וט ּופרא ' רע ∑aÏÁÂ‰.א ּונקל ֹוס : ׁשריח ֹו ּבׂשם  ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ

סממני  ּבין ה ּכת ּוב  ּומנא ּה גלבנ"א , ל ֹו ְְְִֵֵַַָָָָוק ֹורין

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èaz È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e¿¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc ÌqÈ Èc b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ Ò ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙eÏe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈



    
   

    

      
     
   

    
    
    



עד               
ע ּמנּו לצרף  ּבעינינּו יקל  ׁשּלא  לל ּמדנּו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה ּקטרת ,

יׂשראל  ּפֹוׁשעי את  ּותפ ּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּבאג ּדת 
ע ּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»

ו) ל ֹו(כריתות נאמר ּו סממנין י"א  ר ּבֹותינּו: למד ּו ְְְֱִִֵֶַַָָָמ ּכאן
ּוׁשחלת  נטף  ׁשנים . "ס ּמים ", מע ּוט  ּבסיני: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלמ ׁשה 

לר ּבֹות  "ס ּמים ", ה '. הרי ג ', א ּלּו,וחל ּבנה  ּכמ ֹו ע ֹוד  ְְְְְֲִֵֵֶַַָ
וה ּצּפרן, ה ּצרי הן: וא ּלּו י"א , הרי ּולבנה , ע ׂשר . ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהרי
וכר ּכם , ֿ נר ּד ׁשּבלת  ּוקציעה , מ ֹור  וה ּלב ֹונה , ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹהחל ּבנה 
ל ׁשּבלת . ּדֹומה  ׁשה ּנר ּד אחד , ונר ּד ׁשה ּׁשּבלת  ח ', ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי

ּבֹורית  י"א . הרי וה ּקּנמ ֹון, וה ּקּלּופה , ְְְֲִִִֵַַַָָה ּקֹוׁשט 
ה ּצּפרן  את  ׁשפין ּבֹו א ּלא  נקטר , אינֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכר ׁשינה 

נאה  ׁשּתהא  È‰È‰.לל ּבנּה, „a „a∑ האר ּבעה א ּלּו ְְְֵֶַָָָ«¿«ƒ¿∆ְֵַָָָ
ּכמ ׁשקל ֹו ּבמ ׁשקל , מ ׁשקל  ׁשוין יהיּו ּכאן ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָה ּנזּכרים 
ה ּצרי  ׁשנינּו: וכן זה , ׁשל  מ ׁשקל ֹו ּכ זה  ְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשל 
ׁשבעים  ׁשבעים  מ ׁשקל  וה ּלב ֹונה , החל ּבנה  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹוה ּצּפרן,
יחיד , ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ּבעיני נראה  'ּבד ' ּול ׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָמנה .

ז  יהיה , ּבאחד  זה אחד  ּכמ ֹו .ה  ְְְִֶֶֶֶֶָָ

      §¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
 ̈¬«Ÿ¤

ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב  'מערב ', ּכתר ּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ
ל ֹו ׁשּדֹומה  אני, וא ֹומר  זה . עם  זה  יפה , א)יפה  :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ה ּמּלחים ", כז)"וּיירא ּו על (יחזקאל  ,"וחבלי מ ּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
את  ּכׁשּמנהיגים  ּבמ ׁשֹוט ֹות  ה ּמים  את  ׁשּמה ּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם 

לערבן  טר ּופ ֹות  ּביצים  ּבכף  ה ּמה ּפ ּכאדם  ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָה ּספינה ,
יפה  יפה  לערב  ר ֹוצה  ׁשהאדם  ּדבר  וכל  ה ּמים , ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם 

ּבבז א ֹו ּבאצ ּבע , ˜„L.מה ּפכ ֹו B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה , וטה ֹור  יהיה , יהיה ממ ּלח  .וקד ׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

      §¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
       §´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

 ¦«§¤¬¨¤«
'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל  קטרת  היא  ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

מ ֹועד ויֹום , ּבאהל  ׁשה ּוא  ה ּפנימי ה ּמזּבח  .ׁשעל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ L‡∑ ׁשאק ּבע ּדּבּור  מ ֹועדי ּכל  ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

, מק ֹום ל לא ֹות ֹו ק ֹובעם  .אני ְְְֲִָָ

     §©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
    ̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ ל ׁשמי א ּלא  ּתע ׂשּנה  .ׁשּלא  ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

     ¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
 ¥«©¨«

da ÁÈ‰Ï∑ ל ּצּבּור למסר ּה ּכדי ,מ ּׁשּל ּבמת ּכנּתּה א ּתה  ע ֹוׂשה  .אבל  ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÔÈÓÒeaלה  ˙Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d ‡Á‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»



   
     

    
  

     
     

    

 

    
     

    
      
     



    
    

     
    
     
     

    



עה                

     §¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
 §©¥¬§¨«

ÌL È˙‡˜∑,מלאכ ּתי ּבצלאל לע ׂשֹות  .את  »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

     ̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
 §©−©§¨§¨¨«

‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים  ּדברים  ׁשֹומע  ּׁשאדם  ּדברים ∑e˙e‰.מה  מ ּתֹו מ ּלּבֹו, ּדבר  מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
ה ּקד ׁש∑Ú„e˙.ׁשּלמד  .ר ּוח  ֶַָ¿««ֶַַֹ

     ©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
˙LÁÓ LÁÏ∑ ח ֹוׁשב מע ׂשה  .אריגת  «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

     ©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
§¨§¨¨«

˙LÁe∑ּכמ ֹו אמנּות , מ)ל ׁשֹון "חר ׁש(ישעיה : «¬…∆ְְָָָֻ
אבנים  ׁשאמן ּבפר ּוׁשן, וׁשּנה  ּפר ׁש וא ּונקל ֹוס  ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָחכם ",

נּגר  קר ּוי עץ  וחר ׁש אמן, לה ֹוׁשיב ּה∑lÓÏ‡˙.קר ּוי ְֵַָָָָָָָ¿«…ְִָ

למ ּדת  ה ּמׁשּבצת  לע ׂשֹות  ּבמ ּלּוא ּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמׁשּבצת 
ועביּה האבן .מ ֹוׁשב  ְְֶֶַָָָ

      ©«£¦º¦¥¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
     §©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

  ¥−¨£¤¬¦¦¦«
'B‚Â ÏŒÌÎÁŒÏk Ïe∑ א ׁשר ּכל  את  "וע ׂשּו חכמה , ּבֹו נת ּתי א ׁשר  וכל  ׁשּבכם  לב  חכמי ׁשאר  וע ֹוד  ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

 צ ּוית". ִִִ

     ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
    £¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

˙„ÚÏ Ô‡‰ ˙‡Â∑ העד ּות ל ּוח ֹות   לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

   §¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
   §¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

‰‰h‰∑ זהב ׁשם  כט)טה ֹור על  .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

ב  Èe‡ a Ï‡Ïˆa ÌeL È˙Èa„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡ËLÏ eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„ÈÚ ÏÎe ÚcÓe e˙ÏÎeÒe¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎe‡ד  ‡‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁeƒ¿»»

ebe˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡Ë Ô‡ ˙eÓ‡e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„ÈÚ ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

aו ‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏe Ô„„ ‡ËLÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז ‡˙e„‰ÒÏ ‡B‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡ztk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡zÓ ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»



                   
        



עו               

   §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
 §¤©«

      §¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
  §¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

„O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוט ֹו לפי אני א ֹומר  ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מד ּבר , ּכה ּנה  ׁשּבבגדי ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא ,
ה ּכהן  לאהרן ה ּקד ׁש ֿ ּבגדי "ואת  אצלם : ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר 
הם  ה ּׂשרד , ּבגדי א ּלּו א ּלא  לכהן", ּבניו ֿ ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואת 
האמ ּורים  ׁשני, ות ֹולעת  והאר ּגמן ה ּתכלת  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מ ּסע ֹות  ד )ּבפר ׁשת  ּתכלת ",(במדבר ּבגד  עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגד  עליהם  "ונתנּו אר ּגמן", ּבגד  עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר  ּדברי, ונראין ׁשני". לט)ּתֹולעת  "ּומן (לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׂשרד  בגדי ע ׂשּו ה ּׁשני ות ֹולעת  והאר ּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָה ּתכלת 

ּבבגדי  ואם  ע ּמהם . ׁשׁש הזּכר  ולא  ּבּקד ׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻל ׁשרת 
א ֹו אר ּגמן מהם  ּבאחד  מצינּו לא  מד ּבר , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכה ּנה 

ׁשׁש ּבלא  ׁשני ‰O„.ּתֹולעת  È„‚a∑ מפר ׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ
ׁשּמּוׁשא ', 'לב ּוׁשי ּכתר ּגּומ ֹו וׁשר ּות , עב ֹודה  ְְְְְֲִֵֵַָָל ׁשֹון
אר ּמי  ל ׁשֹון ׁשה ּוא  א ֹומר  ואני ּבּמקרא . ּדמיֹון ל ֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָואין

"מכ ּבר ", ׁשל  ותר ּגּום  "קלעים " ׁשל  ׁשהיּוּכּתר ּגּום  ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
לצידי"ן  נקבים , נקבים  ע ׂשּויים  ּבמחט , ְְְֲֲִִִִַַָָאר ּוגים 

.ּבלע "ז  ְַַ

     §¥̧¤¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
   §¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

L„wÏ ÌÈnq‰ ˙Ë˜Œ˙‡Â∑ קד ׁשלצר ׁשה ּוא  ההיכל  .הקטרת  ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

    ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      §©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
      ©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

     §Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ ac ‰z‡Â∑ֿ על ֿ אף  וא ּתה , ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

ה ּמׁשּכן, מלאכת  על  לצ ּוֹותם  ׁשהפקד ּתי יקל ּפי אל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה  א ֹות ּה מ ּפני ה ּׁשּבת  את  לדח ֹות  ּבעיני.C‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

eÓLz È˙˙aL רד ּופין ∑‡˙ ׁשּתהיּו ֿ ּפי ֿ על  אף  ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מ ּפניה . ּתּדחה  אל  ׁשּבת  ה ּמלאכה , ּבזריזּות  ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין

מ ּמלאכת  ׁשּבת  למעט  מע ּוטין, ו"ר ּק"ין "א ּכ"ין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּכל 
ÌÎÈÈe.המ ׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ גד ּולה א ֹות  ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

יֹום  את  לכם  ּבהנחילי ּבכם  ׁשּבחר ּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא 
למנּוחה  ה '∑Ú„Ï˙.מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, הא ּמֹות  ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ

."מק ּדׁשכם  ְְִֶַ

     §©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
      §©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

    §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים  יׁש התראה ∑ÎÂ˙‰.אם  ּבקד ּׁשת ּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא  ח ֹול  ּבּה .ה ּנֹוהג  »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLeÏ ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡‰k Ô‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ:יב  ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ìaיג  ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È‡ Ôehz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ„Ï ÔBÎÈÈe ÈÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È‡ ‡˙aL ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„ÈÚ da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈



     
     
     

 
     

     

     
    

     



עז                

     ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
     ©©©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤§¨¨²

   §¬©©−̈¬¨«
ÔB˙aL ˙aL∑ מנּוחת ולא  מר ּגֹוע , מנּוחת  «««»ְְְְַַַַֹ

ÔB˙aL(עראי: ˙aL∑ ל ֹומר ה ּכת ּוב , ּכפל ֹו  לכ ֲָ«««»ְְַַָָָ
יֹום  וכן נפ ׁש. אכל  אפ ּלּו מלאכה , ּבכל  ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאס ּור 

ּבֹו: ׁשּנאמר  כג )ה ּכּפּורים , היא (ויקרא ׁשּבת ֹון "ׁשּבת  : ֱִִִֶֶַַַַַָ
נאמר  לא  ֿ ט ֹוב  יֹום  אבל  מלאכה . ּבכל  אס ּור  ְְֱֲֶֶַָָָָָָֹלכם ",

ה ּׁשמיני  ּוב ּיֹום  ׁשּבת ֹון הרא ׁשֹון "ּבּיֹום  ֿ אם : ּכי ְִִִִִַַַַָָּבֹו
ּומ ּתרים (שם)ׁשּבת ֹון" עב ֹודה , מלאכת  ּבכל  אס ּורים  , ְְֲֲִִֶֶַָָָָֻ

נפ ׁש) אכל  Ï‰'.ּבמלאכת  L„˜∑קד ּׁשת ּה ׁשמירת  ְִֶֶֶֶֶֹ…∆«ְְִַָָֻ
ּובמצותי  .ל ׁשמי ְְְִִִִָ

    §¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¤
    ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

       ¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
     ̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

   ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
LÙpiÂ∑'נֹופ ׁש' ל ׁשֹון וכל  'ונח ', ּכתר ּגּומ ֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהר ּגיע ֹו ּונׁשימת ֹו נפ ׁשֹו ׁשּמׁשיב  'נפ ׁש', ל ׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָה ּוא 
ּבֹו ׁשּכת ּוב  ּומי ה ּמלאכה , מ)מ ּטרח  ייעף (ישעיה "לא  : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעל ֹו וכל  ייגע " מנּוחה ולא  הכ ּתיב  ּבמאמר , ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
ל ׁשמע  יכלה  ּׁשהיא  מה  האזן ל ׂשּבר  .לעצמ ֹו? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

     

       ©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
      ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מק ּדם  אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
ה ּמׁשּכן  מלאכת  לצ ּוּוי ק ֹודם  העגל  מע ׂשה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה ,

נׁשּתּבר ּו ּבת ּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה , ר ּבים  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש נתר ּצה  ה ּכּפּורים  ּוביֹום  ְְִִִַַַַָָָה ּלּוח ֹות ,

ÓBÈe‡טו ‡„ÈÚ „Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙L ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡NÈ Èa ÔehÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז ˙‡ Ï‡NÈ Èa ÔÈe ÈÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙L ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe ‡Ú‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈz ÈÈÒ„ ‡eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈÈ˙k ‡‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»



  
     

     
     
     
      

  
     

      
      

      
      

   
    

     

    
    
     
     
       
     
    
      

     
    

      
     
     

    
    

     
   

   
  

    
  

    
   


     

      
    
    

    
    



עח               
וה ּוקם  ה ּמׁשּכן ּבנדבת  התחיל ּו ּולמחרת  ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל ,
ּכּסדר , ה ּכל  ּדלמא  ט ּובא , ע ּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד 
ימים  ּבאר ּבעים  היה  למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצ ּוּוי
מההר  רד ּתֹו וקדם  העגל , ע ׂשֹותם  טרם  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהרא ׁשֹונים ,
צ ּוּוי  ליׂשראל  ה ּגיד  לא  ּומ ׁשה  העגל , את  ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹע ׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו ה ּכּפּורים , יֹום  למחרת  עד  ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָה ּמׁשּכן
ּב'זהר ' ּבהדיא  ה ּוא  וכן ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמר ּצים 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּבצ ּוּוי ּכן, על  א ׁשר  ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל ".
ּכמ ֹו ֿ רב , ערב  ּגם  ּדהינּו איׁש", ּכל  "מאת  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב :
איׁש", "איׁש ֿ לברכה : זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדר ׁשּו
"קח ּו ליׂשראל  אמר  ּבּצּוּוי ּומ ׁשה  וכ ּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמל ּמד 

ּגרמ ּו ׁשהם  לפי ֿ רב , מערב  ולא  ּדיקא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמא ּתכם "
להבין) וקל  חסר ,∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּכתיב  ּככ ּלת ֹו ְְְִִִַָָ¿«…ְְִֵַָָ

היה  ׁשּלא  לחתן, ּככ ּלה  ּבמ ּתנה  ּתֹורה  ל ֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנמסרה 
ללמד  מה יכל  אחר : ּדבר  ּכזה . מ ּועט  ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבספר  האמ ּורים  הן ק ּׁשּוטין, ּבכ "ד  מתק ּׁשטת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכּלה 
ּבכ "ד  ּבקי להיֹות  צרי חכם  ּתלמיד  אף  ְְְְְִִִִַַַָָָָָיׁשעיה ,

‡Bz.ספרים  a„Ï∑ וה ּמׁשּפטים הח ּקים  ְִָ¿«≈ƒְְִִִַַָֻ
ה ּמׁשּפטים " ‡Bz.ׁשּב"וא ּלה  a„Ï∑ ׁשהיה מל ּמד  ְְִִִֵֶֶַָ¿«≈ƒְֵֶַָָ

וׁשֹונין  וח ֹוזרין ה ּגב ּורה , מ ּפי ׁשֹומע  את מ ׁשה  ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
יחד  ׁשניהם  ּכתיב ,"∑ÁÏ˙.ההלכה  ׁשהיּולחת " ְֲֵֶַַַָָÀ…ְִֶַָֻ

ׁשוֹות  .ׁשּתיהן ְֵֶָ

         

ו ו ו ו תתתת  יה יה יה יה  הי הי הי הי תיב תיב תיב תיב ,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, ס ק (רש"י ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
"האב לח ת את ל יב )"וא נה  כד , משפטי)    תיב  ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

לבאר,  וי . על ר"י  התע ב  לא     א חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ"לח ת"
מעלת  את  י מד הרי  ה תב  לר"י : הק ה  אְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

 בית") אלקי אלקי אלקי אלקי ה ח ת חסר,אצ אצ אצ אצ ע ע ע ע  תיב   י מ ע  ,(" ְְְְְְְְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַַַַֹֹ ְִִִִִֵֵַַָֹֹ
דנלל א  , מתר ?ר ח ת מעיהיהיהיה  הי הי הי הי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

"ו ו ו ו תתתת  ה ה כיח  בר , אלקי אלקי אלקי אלקי לאדמע מע מע מע ה ה ה ה  י  ," ֱֱֱֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ ְִִִִִָָֹֹ
. צמצ ל־ לד ק  ְְְְִִֵֶַָָָאי ־אפר

      ©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
      ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

       ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
       £¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

‰LÓ LL Èk∑:וכן אח ּור , ל ׁשֹון ּכתר ּגּומ ֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ
רכ ּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד  "וּיחיל ּו ג '), ּכי (שם , ְִִִֵַַָֹ

יֹום  אר ּבעים  לס ֹוף  להם : אמר  להר , מ ׁשה  ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשעלה 
יֹום  ׁשא ֹות ֹו הם  ּכסב ּורים  ׁשע ֹות . ׁשׁש ּבת ֹו ּבא , ְְֲִִִֵֵֶָָאני
ׁשלמים , להם  אמר  וה ּוא  ה ּוא , ה ּמנין מן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלה 
ע ּמֹו, ליל ֹו אין על ּית ֹו ויֹום  ע ּמֹו, וליל ֹו יֹום  ְְְֲִִִִֵֵֵַָָאר ּבעים 
ּבי"ז  אר ּבעים  יֹום  נמצא  עלה , ּבסיון ּבז' ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשהרי
והראה  הע ֹולם  את  וער ּבב  ה ּׂשטן ּבא  ּבט "ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבת ּמּוז,
מת  וּדאי ל ֹומר : וער ּבּוביא , ואפלה  ח ׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמ ּות 
מת  להם : אמר  לע ֹולם . ער ּבּוביא  ּבא   לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמ ׁשה ,

ּבא ּו ׁשּכבר  ּכדאיתא מ ׁשה , וכ ּו', ּבא  ולא  ׁשע ֹות  ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת  פט)ּבמ ּסכת  א ּלא .(דף  טע ּו ׁשּלא  ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרי  חצ ֹות , לאחר  ּבין חצ ֹות  קדם  ּבין ה ּמע ּנן, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבּיֹום 
"וּיׁשּכימ ּו ׁשּנאמר  ה ּמחרת , יֹום  עד  מ ׁשה  ירד  ְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא 

ע ֹול ֹות " וּיעל ּו eÈÙÏ.מ ּמחרת  eÎÏÈ L‡∑ ֲֳִַַָָ¬∆≈¿¿»≈
להם  א ּוּו הר ּבה  ‰‡LÈ.אלה ּות  ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְִ

א ֹות ֹו ׁשּנֹוׂשאים  ה ּׂשטן להם  הראה  מ ׁשה  ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּדמ ּות 
ה ׁשמים  רקיע  ı‡Ó.ּבאויר  eÏÚ‰ L‡ ְֲִִִַַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆

ÌÈˆÓ∑.ּבּה נעלה  א ׁשר   ה ּדר לנּו מ ֹורה  והיה  ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפנינּו ילכ ּו א ׁשר  לאלה ּות  אנּו צריכין .ע ּתה , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ÁB‡ È‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ eÓ‡Â Ô‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈



      
    
      
    
     

      
     

      

    
     
    
    
     
    
    
     

   
     

       
     
    
      

   



עט                
         

ה ס ק  על ז"ל חכמינ מאמר את מבארת חסיד ת ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ...פי 
על־ידי ־  א  ע ־ה עת חטא  ," אד ני  על עלילה  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"נרא 
לפעמי" ה   ( הרא  אד) " נתלה  "עלילה  ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָזה 
 מ זה  הרי  ו חטא "  האד על יצר־הרע  הרע  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָבר

זה ". לחטא   להביא ה צר־הרע  עליו  הסית ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"מלמעלה 
 לעני כלל לל  כי  אינ  ד ־עצמ מ י ראל ני  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ה "ה  זה  גלל רק  א  העני וכל , ל חס ־ו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחטא 
הכי לעלה  י ראל ני  את להביא  רצה  ה ד ל  חסְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נתלה  "עלילה  לכ ,( ד ־עצמ מ  ב מ (למעלה  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָד לה 
"רגע אמר מה  רעל־) עה  לפי  ירידה  ונע ית "ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להביא  כדי  ,( עיני למראה  (רק  בחיצנת (" י עזב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹקט
(נגד קט לרגע  עלה  רק  ולא  ,ער א  העלה  ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

לת, אחריה  אי נצחית עלה  א א  ,(" י עזב קט ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"רגע 
 אי עד  עלה  אחר עלה  עלת, ע ד  מתו פת  ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָואדרה 

."צ  אלקי אל יראה  חיל אל מחיל  ילכ" , ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹק
לבני נגע  הרי  עלה , צר היא  ירידה  ל ללל  סְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנ
ר ה א א  ירידה , אינ ת לאמי  עצמ ה רידה   ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָי ראל

.ער א  י תר נעלית ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹלעלה 
ע ־ה עת) חטא  (ש דגמת העגל לחטא  נגע  ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻועל־ר־זה 
  לי א א  העגל את י ראל  ע "לא  מרא , פר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ת לא יי רא י ראל  הי "לא  לבעלי ־בה ", ה   תחְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ה   תח  לי די  ' כ היתה  ל ה "זרת א א  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמע ה ",

ְְֲֵַָלבעלי ־בה ".

      ©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ
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ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ ה ּנׁשים' ּבל ּבֹו: אהרן אמר  ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ
ה ּדבר  יתע ּכב  ׁשּמא  הן, ּבתכ ׁשיטיהן חסים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים 
מעל  ּופרק ּו המ ּתינּו לא  והם  מ ׁשה ', יבא  ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובת ֹו

ליחיד ,∑e˜t.עצמן  'ּפרק ' מ ּגזרת  צ ּוּוי, ל ׁשֹון ְַָ»¿ְְְִִִִֵַָָ
' ּבר' מ ּגזרת  'ּברכ ּו' .ּכמ ֹו ְְְִִֵַָָ

    ©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
  §¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ

e˜t˙iÂ∑ ּכׁשּנטל ּום מ ּׂשא . ּפריקת  ל ׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ
הם  נמצא ּו דיׁשקריי"ר מאזניהם , מ ּנזמיהם , מפרקים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

ÈÓÊ.ּבלע "ז  ּכמ ֹו∑‡˙ מ ּנזמי, ט)ּכמ ֹו :(לעיל  ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ
העיר  מן העיר ", את  ."ּכצאתי ְִִִִֵֶָָ

         

עקבתא  רא  הינ ע ה , ה ר האריז"ל, כתבי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא 
ה ד ר: ר ל לל ה א  ְְְִִִִֶַָָמ יחא ,

את  ... רקת ו" נאמר  העגל, חטא  היה  ה ד ר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָד ר
, י ה ולא  וקא ,  יהאנ  " אזניה א ר ה הב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי 
  ה נדבת זאת, לע מת העגל; עב ר לתת רצ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹא 
 כי סמ  י ה  ע" ," י ה על  יהאנ  בא ו" ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

. קדמ  י ה ,הינ ." ְְֲִֵֶֶַַָָאליה
ה "ה  לה נת" אליעזר' רי  'פרקי  איתא  זה  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
," יהאנ מ י תר  י י ־חד רא מ רת ה ...כרְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
נהיגי "ני   סחי מ כת 'ירלמי ' תב  מה   הְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טב (מנהג מנהג" ירחא , י מא  עביד א ... למיעבד  ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹלא 

. מ לק  ריכי ְְְִִֶַה א ),
למידי ־חכמי מ יחא  עקבתא  דרא   ע ה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזה
י ה הע בדה  מתאת זה    תיהלנ  מעיְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנ
עקבתא  דרא  ה א   (ה לל ה ד ר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָד ר

. יהאנ ־אימה ־ דבעי , התנהג ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמ יחא )
"רה " א א ) , ברי ס ר (לא   ה ה רה  עניני  ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרי 

ה ראה :  מ ְִָָ

על־ידי להתנהל  צריכי  העניני ב רת  ינ נ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָי
אר  וכל רנסה , לה יג  צריכי  עלי וה , עלי ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָה
 ־וכ ה יתה  יביא  ה על בלבד  , טפלי  ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעניני

ה ית. ה צא ת את לנהל כל  לריְְְִִֵֶֶַַַָ
לדעת  צריכ ת  י ה  לעיל מהאמ ר הה ראה   ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
ה א  ענינ ,ולכ ה ד ר. ר ל לל ה א  זה  רנְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צריכה  האח ת)  א ה ת וכ) הא ה  ,הינ . מ ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלבנת
 נתינת־מק היה  להניח  ולא  , מ  מה ית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלע ת

"ע ה הב ".עב ר גל ֲֵֶַָָ
צריכי  ס ביל נטה  איז נרת  א אפיל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָלמר:
תק לעמ ד  הא ה  צריכה   יהד ת ל עני על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלו ר
לה "ה ,  מק  מ להי ת  צרי ה ית יו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולצעק :
זה  בית למר, ," כת "ו כני  עליו  למר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָכל
על  לו ר אי ־אפר  י  והא ר ה ד ה   ע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאתה 

יהד ת! ל  ְֲִִֶַָעניני
ס ה הב ", "עגל  ע היה  מה  היא  ה אלה  מאי , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא א 
עב ר  היא   ס ה ל ה כלית :בכ   העניני וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָפרנסה 
ספינ א ר ואיל ; י לב תה  אכילה  ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָה צא ת

„„‰‡ב  ÈL„˜ e˜Èt Ô‰‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ
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Ècג  ‡‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…



פ               
עב ר   ה  י מ אזי   רציה  אינ דר  לריְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועב ר  ("טעקסעס "), " י מ" ועב ר ,רחמנא ־ליצל , פאיְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָר
להרויח  א  היה  מ טב  א ר .עגמת־נפ ל  עניני ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאר
ה "ה  א א  ,פ עגמת־ה היה  א  בלבד  , א  לריְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קטי  י ח  חי פ א ההצטרכ ת ל את  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָי

. בריאיְִִ
  הא ("זיי   י ה על  הה  מי   כְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
לאפר  ונע ה   הטחנ  הרפ ה הב  עגל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא יס עפירט")
 הי ה  י ה ל עזרת) נבנה   ה ואיל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוע
רי פ א ( ק וה  ה בנת לס ע  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרא נת
על   אתחזיא" ' ו ר' ק ' מא תת  ע  א)  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָה
לעתיד ־לבא  עד  , ל לע  מי וק  מדי ע י א ") ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹסטרא 

ז"ל), חכמינ מדרי  ְְְְֲִִִֵֵַָָ(דאיתא 
ה ר  ל ה לל ה א  מ יחא  עקבתא  דרא  ־כ מְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

הינ ה הב ", "עגל עני את למנע   י ה ל יד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהה א ,
ואדרה , יהד ת. עניני  על ו ר די    סל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהה חואה 
  מ יה מ לע ת די  , יגי  ס ה את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלנל

ה כינה , לה ראת  מקְְְְִִַַַָָָ
הא ה  ריא , ה על ,צטר ה כל מא מה  חסר לא  ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואז
לימג ו מחה  ריא ת  מ , ריאי  לדי וה ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָריאה 
י נע  וה , ביט  י למע לח ה  לתרה   הילדי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת
ר   העמיד  י ה  מצרי יציאת  מ  ה '" ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָ"צבא ת
א ־לי "זה  ואמר   ־ס י קריעת ה "ה  את יר הְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

." ְְֵַואנוה
ל יד מ  וכאמ ר, ית מ ע ה  אחת ל  י ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ויהיה  ו מח , חי  ריא , ה ית יהיה  אז לה "ה ,  מקְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
 וילדיה עליה  ע יחד   יז ועל־ידי ־זה  גלי , אלק ת ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.אמ ימינ מהרה  ,צדקנ מ יח  לקראת קרב  ליל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
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ËÁa B˙‡ ˆiÂ∑, ּפנים ּבׁשני לתר ּגמ ֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְִִֵֵַָ

ס ּודר , ל ׁשֹון - 'ּבחרט ' ק ׁשירה , ל ׁשֹון 'וּיצר ' ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחד :
ג )ּכמ ֹו והחריטים ",(ישעיה "וה ּמט ּפח ֹות  ה): ב  :(מלכים ְְְְֲִִִַָָ

'וּיצר ', וה ּׁשני: חרטים ", ּבׁשני ּכסף  ּכּכרים  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וּיצר 
ׁשח ֹורצין  ה ּצֹורפין אמנּות  ּכלי – ּבחרט  צ ּורה . ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָל ׁשֹון
א ֹות ּיֹות  הח ֹורט  ס ֹופר  ּכעט  ּבזהב , צ ּור ֹות  ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַָָוח ֹורטין

ּכמ ֹו ּופנקסין, ח)ּבל ּוח ֹות  ּבחרט (ישעיה עליו "ּוכתב  : ְְְְְִִֶֶָָָֹ
ּבזיפא ', ית ּה 'וצר  א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָאנֹוׁש",
ּבזהב  ּבֹו ׁשח ֹורצין אמנּות  ּכלי ה ּוא  זּיּוף , ְְְְֳִִִֶָָָל ׁשֹון
ניי"ל  ּבלע "ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים , ְְִִִֵֶַַא ֹותיֹות 

ח ֹותמ ֹות  ֿ יד ֹו על  ּומזּיפין Ï‚Ú.(גראבשטיכל ), ְְִַַָָ≈∆

‰ÎqÓ∑ מכ ּׁשפי ּבא ּו ּבּכּור , לא ּור  ׁשה ׁשליכ ֹו ּכיון «≈»ְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבכ ׁשפים . וע ׂשא ּוה ּו מ ּמצרים  ע ּמהם  ׁשעל ּו ֿ רב  ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָערב 

ּדּמּוסי  מ ּתֹו ׁשּיצא  ׁשם  היה  מיכה  א ֹומרים  ּבנין ויׁש ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּכתב  וטס  ׁשם  ּביד ֹו והיה  ּבמצרים , ּבֹו  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתמע
ׁשל  אר ֹונֹו להעל ֹות  ׁשֹור !" עלה  ׁשֹור ! "עלה  ְֲֲֲֲֵֵֶֶַֹמ ׁשה :

ה ּכּור  לת ֹו וה ׁשליכ ֹו ניל ּוס , מ ּתֹו העגל יֹוסף  ויצא  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
קא) קכ "ה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין אחר : ּדבר  מ ּתכת . ל ׁשֹון «≈»ְֵֶֶַַָָ

מ ּסכה  ׁשל  ּבגימטר ּיא  ּבֹו, היּו זהב  ‡l‰.קנטרין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ≈∆
EÈ‰Ï‡∑ רב ֿ ׁשערב  מ ּכאן 'אלהינּו', נאמר  ולא  ¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

והם  אהרן על  ׁשּנקהל ּו הם  מ ּמצרים , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשעל ּו
אחריו  יׂשראל  את  הטע ּו ּכ ֿ ואחר  .ׁשע ׂשא ּוה ּו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ
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Ô‰‡ ‡iÂ∑ ׁשּנאמר ח ּיים , ר ּוח  ּבֹו ׁשהיה  ««¿«¬…ֱִֶֶֶַַַָָ
קו) ע ׂשב ",(תהלים א ֹוכל  ׁשֹור  "ּבתבנית  ׁשהצליח : וראה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׂשטן, הי מע ׂשה  לגמרי ולא  לדח ֹותם  ּפה  ל ֹו ÔiÂ.ה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ«ƒ∆
ÁaÊÓ∑ לדח ֹותם.ÁÓ '‰Ï ‚Á Ó‡iÂ∑ ולא ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֹ

ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ׁשּיעבד ּוה ּו, קדם  מ ׁשה  יבא  ׁשּמא  ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה ּיֹום ,
אהרן, ראה  הר ּבה  ּדברים  ר ּבה ': ּב'וּיקרא  ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּומדר ׁשֹו
וזה ּו והרג ּוה ּו, מ ֹוכיחם  ׁשהיה  אח ֹות ֹו ּבן ח ּור  ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָראה 

בינה)"וּיבן לפניו.(לשון מ ּזב ּוח  וּיבן לפניו", וע ֹוד מזּבח  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבהם . ולא  ה ּסרח ֹון ּבי ׁשּיּתלה  מ ּוטב  ואמר , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹראה 
מביא  זה  ה ּמזּבח , את  ּבֹונים  הם  אם  ואמר , ראה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוע ֹוד 
ּבבת  ע ׂשּויה  מלאכ ּתן ונמצאת  אבן, מביא  וזה  ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָצר ֹור 
ּבמלאכ ּתי, ּומתע ּצל  א ֹות ֹו ּבֹונה  ׁשאני מ ּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת .

ּבא  מ ׁשה  ּכ ּובין ּכ Ï‰'.ּבין ‚Á∑ היה ּבל ּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
ה ּמק ֹום  את  ויעבד ּו מ ׁשה  ׁשּיבא  היה  ּבט ּוח  .ל ּׁשמים , ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

d„ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ eÓ‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

˜e‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡e Ô‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ Ó‡Â Ô‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»
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לפניולפניולפניולפניו מז מז מז מז ח ח ח ח   ב ב ב ב ו ו ו ו  אהר אהר אהר אהר ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽו ו ו ו רא רא רא רא  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 ת לדח – מזח  רש"י)ויב ובפירוש ה . (לב , ְְִִִֵֶַַָ

 מק  י לא  לעב דה ־זרה   ה הרי  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוק ה ,
ב ) קט, א (מנחות , ת לדח היתה  אהר נת  א   וא ,ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

 מל לאהר ה ר  ואי לעב דה ־זרה ,  מ הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻפעל
? מְִַָ

ה ס ק  על למר:  תצוה )וי את (בפרשת  אלי הקרב  "וא ה  ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ

גמר  לאחר ר"י : מפר לי " לכהנ '  אחי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹאהר
, ה מלאכת מר לאחר רק  הינ . ה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמלאכת

."ה" י בניו  אהר על ֲִֵַַַָָֹה חל
היה  לא  העגל) (וע ת ה זח  נת עת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועל־י ־זה ,
 י לא  לעב דה ־זרה   ה ודוקא  .ה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹאהר
 עה  ה היה  לא  ה א   א אבל , מקְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

. כ נפסל אינ ְְֲִֵַַָָָָלעב דה ־זרה ,

     ©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
      ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטא ּו ּכדי זרזם , .ה ּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמ ֹו עריֹות , ּגל ּוי ה ּזה  ּבּמׁשמע  יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמ ֹו ּדמים , ּוׁשפיכ ּות  ּבי", "לצחק  :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב ) ב  אף (שמואל  לפנינּו", ויׂשחק ּו ה ּנערים  נא  "יק ּומ ּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
ח ּור  נהרג  .ּכאן ֱֶַָ

      ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ ¦¥´©§½
   £¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

a„ÈÂ∑ק ׁשי ּכמ ֹול ׁשֹון מב )ה ּוא , :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
ק ׁשֹות " א ּתם  לב )∑ŒCÏ„."ויד ּבר  רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבא ֹות ּה ּבׁשבילם . א ּלא  ּגד ּלה   ל נת ּתי לא  , ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמ ּגד ּלת
מעלה  ׁשל  ּבית ּֿדין מ ּפי מ ׁשה  נתנּדה  ÁL˙.ׁשעה , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","ע ּמ" א ּלא  נאמר , לא  העם " ׁשחת  «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכ ּת ולא  וג ּיר ּתם   מעצמ ׁשּקּבל ּת ֿ רב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערב 
ׁשחת ּו הם  ּבּׁשכינה , ּגרים  ׁשּיּדבק ּו ט ֹוב  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמר ּת:

.וה ׁשחית ּו ְְִִ

      ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
     ¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

      ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

     ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
  §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ÛÚŒ‰L˜∑ ל ׁשמע ּוממאנים  מ ֹוכיחיהם  לנגד  ער ּפם  ק ׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

      §©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
  «§−§¬¨«

Èl ‰ÁÈp‰∑ מ ׁשה ׁשהת ּפּלל  ׁשמענּו לא  עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן א ּלא  לי"? "ה ּניחה  א ֹומר : וה ּוא  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם ,

ית ּפּלל  ׁשאם  ּבֹו, ּתל ּוי ׁשה ּדבר  וה ֹודיע ֹו ּפתח  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל ֹו
יכ ּלם  לא  רבה)עליהם  .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

ÔÂÏÚו e˜Èq‡Â È‰B˙„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ eÈ˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז È‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡ÁB‡ ÔÓ ÚÈÙa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ eÓ‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ
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      ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
      §Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

    ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבג ּבֹור ּגּבֹור  ּבחכם , חכם  א ּלא  מתק ּנא  .ּכל ּום  »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

     ̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
      ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

     ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
ÌÁp‰Â∑ להם להטיב  אחרת  מח ׁשבה  להם ∑Ú‰ŒÏÚ‰.התע ּׁשת  ח ׁשב ּת .א ׁשר  ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

      §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
      ¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
     §«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

   ¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
Ì‰‡Ï ÎÊ∑(רבה ע ׂשרת (שמות על  עבר ּו אם  : ¿…¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות  ּבע ׂשר  נתנּסה  אביהם  אברהם  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָה ּדּבר ֹות ,
ּבע ׂשר  ע ׂשר  ויצא ּו ל ֹו, ּתנה ּו ׂשכר ֹו. ק ּבל  לא  .ועדין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

Ï‡NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï∑(רבה ל ׂשרפה (שמות אם  ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְִִֵָ
לאברהם  זכר  ּבא ּור הם , עלי לה ּׂשרף  עצמ ֹו ׁשּמסר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צ ּואר ֹו ׁשּפׁשט  ליצחק  זכר  להרגה , אם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׂשּדים .
ואם  לחרן. ׁשּגלה  ליעקב  זכר  לגל ּות , אם  ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹלעקדה .
"ואע ׂשה  לי א ֹומר  א ּתה  מה  ּבזכ ּותן, נּצֹולין ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאינן
אינֹו רגלים  ׁשל ׁש ׁשל  ּכּסא  ואם  ּגד ֹול "? לג ֹוי  ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹא ֹות

רגל  ׁשל  לכ ּסא  ֿ וחמר  קל  , ּכעס ּבׁשעת  לפני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹע ֹומד 
לב )אחד  Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL L‡∑נׁשּבע ּת לא  ֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

לא  ּבארץ , ולא  ּבּׁשמים  לא  ּכלה , ׁשה ּוא  ּבדבר  ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלהם 
 ּוׁשב ּועת ק ּים  ׁשא ּתה  ,ּב א ּלא  ּבגבע ֹות , ולא  ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבהרים 

ׁשּנאמר  לע ֹולם , טז)ק ּימת  כב  נאם (בראשית נׁשּבע ּתי "ּבי : ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֻ
נאמר  ּוליצחק  ג )ה '", כו ֿ ה ּׁשב ּועה (שם את  "והקימתי : ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

נאמר  ּוליעקב  ,"אבי לאברהם  נׁשּבע ּתי לה א ׁשר  (שם ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּב"אל יא) ל ֹו נׁשּבע  ּורבה ", ּפרה  ׁשּדי אל  "אני :ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

.ׁשּדי" ַַ

     ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
 §©«

      ©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
       §¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

§ª¦«
Ì‰ÈÚ ÈMÓ∑ נּסים ּומע ׂשה  נקרא ֹות , הא ֹות ּיֹות  קד )היה היּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

ÈÈיא  ‡ÓÏ Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„Èe  ÏÈÁa ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈa‡יב  ÓÈÓÏ È‡ˆÓ ÔeÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡ieË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ez ‡Ú‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ È˙‡Â CÊ‚e¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈcÚיג  Ï‡NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe CÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú‡ ÏÎÂ ‡iÓL ÈÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈÏ Ôz‡ ˙ÈÓ‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו ÔÈ˙e ‡eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈzÓ ÔÈÈ˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈÈ˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰ÈÚƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ



   
   
  

    

    
    

      
   

     
    
    

    



פג                

     §©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
   ¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ ה ּוא ּכמ ׁשמע ֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ
לחבר ֹו: הא ֹומר  ּכאדם  אחר : ּדבר  ע ׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכב ֹוד ֹו
ּכל  ּכ ּפל ֹונית ', ּבמלאכה  ּפל ֹוני ׁשל  עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל 

ּבּתֹורה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ∑eÁ˙.ׁשע ׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
ח ּקּוק , ל ׁשֹון ׁשניהם  ה ּוא , אחד  - וחרט  חרת  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָל ׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע "ז .אנטליי"ר  ְַַ

     ©¦§©§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
   ¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

‰Úa∑ וצ ֹוחקים ּוׂשמחים  מריעים , ׁשהיּו .ּבהריע ֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

       ©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
    £¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

‰eb ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה ה ּזה  ק ֹול  אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
ח ּלׁשים  ק ֹול  ולא  נּצח ֹון, ה ּצֹועקים  ּגּבֹורים  ענּית  ְֲֲִִִִִִַַַָָֹק ֹול 

ניסה  א ֹו וי, חר ּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים  ק ֹול  ֲִִֶַָ«ִֵ
ל ֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפ ׁש את  המע ּנין .וג ּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

     ©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
     §Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

   ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה  'אמר : ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

ֿ נכר  ֿ ּבן "ּכל  ּתֹורה : אמרה  ה ּמצות , מן אחד  ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשה ּוא 
מ ּומרים , יׂשראל  וכל  ּכאן ּכּלּה ה ּתֹורה  ּבֹו", ֿ יאכל  ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלא 

להם '? ‰‰.וא ּתנּנה  ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

              

    

ההרההרההרההר:::: חתחתחתחת  את את את את וי וי וי וי רררר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההחתחתחתחת מ מ מ מ דו דו דו דו   ל ל ל ל לב ,ו ו ו ו) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יט)

אר נחי מ לח ת ו ברי  צט,לח ת מנחות ב . יד , (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ
א) עמוד   סו

צריכי ה רה  לד  :נ לק  האד עב דת זה  לבאר  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָי
לח ת. ו ברי  לח ת –  הפכיי  ברי ני  ְְְְְְִִִִִֵֵָָלהי ת

 כמ "לח ת". בחינת להי ת  האד על אחד , ְְְִִִִִֶַַַָָָָמ ד 
ואי ־  , האבני על חק ק ת  הי ה ח ת על ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָהא תת
 להבי  האד על ־כ מ , יניה להפריד  היה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאפר
וה רה  כל עד  ה רה , ברי  את ה א  כל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלה יג
רה , תב  מה  לבד  מאמי דכ , מ  לאחדי  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיהי
 בי ורק  רה , למ ד  ידי ־ח בת זה  י צא  אינ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעדי

.בת ח ידי  י צא  ה א  הרי  ה רה , את כלְְְֲִֵֵֵֶַָָ

"ברי    הי ה ח ת,  נחי מ  "אר" ת א , מאיד  ְְִִִֵֵַַַָָָָא
האד ל כל על ה רה , לד  ב ביל ְְְִִִִֶַַָָָָלח ת",

ְִֵָ"לה בר".
מ כל  ע ר לאי ב הה  ה "ה  ל חכמת יו מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָי 
 יבי ה כל אי ־אפר תכלית,  מ רח קה  , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאד

ה "ה . ל חכמת אמ ית ְְֲִִִֶַַָָָָוי יג
מתל  לח ת", "ברי  בחינת ה א   האד על־ידי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָורק 
ר־ית  ה ל מס ע  אזי  ה "ה , ל לחכמת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלגמרי 
לה יג  מס ל ויהיה  י תר, ב הה  לבחינה  כל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻתע ה 
נר  אלקי  תפת  מרי א  כמ רה . ל ת ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאמי
"תח  להי ת יכל לאחרי ־זה  ורק  היה " לל עפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ונפי 

."רתת ְִִֶָלי 

˙k‡טז ‡˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈaÈÓיז „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙ÈLÓa ‡˜ Ï˜ ‰LÓÏ Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡˜a ÔÈÁˆc ÔÈab Ï˜ ‡Ï Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈazÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙ÈLÓÏ È˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Óe ‰LÓ„ ‡Ê‚e ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡eË»



     
    

     
      

    
     



פד               

      ©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
      ©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

¦§¨¥«
ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ , יא)ל ׁשֹון נוה ּו(איוב  על  "יזרה  «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית ", ׁשּזֹורין (משלי  הר ׁשת ", מזרה  ח ּנם  "ּכי : ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז (יומא ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

ּכס ֹוט ֹות . לבדקם  אם נת ּכּון ׁשם , נּדֹונּו מית ֹות  ׁשל ׁש ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עיר  אנׁשי ּכמ ׁשּפט  ּבסיף , - והתראה  עדים  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָיׁש
ּבמ ּגפה ,ה ּנּדחת  - התראה  ּבלא  עדים  מר ּבים . ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

התראה  ולא  עדים  לא  העם ". את  ה ' "וּיּגף  ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר :
ּבטניהם  וצב ּו ה ּמים  ׁשּבדק ּום  ּבהדר ֹוקן, -. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

      ©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
   ¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא  עליהם  ּתביא  ׁשּלא  עד  ,ׁשּיּסר ּו סבל ּת יּסּורים  .ּכּמה  ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

      ©´Ÿ¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
   ¤¨½̈¦¬§−̈«

‡e‰ Ú Èk∑ ה ּמק ֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות  ּתמיד  ה ֹולכין הם  .רע  ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

      ©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
       ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

  ̈©−§¤¨¬¨«

     ̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
    ̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

Ì‰Ï Ó‡Â∑, לבד זהב ' 'למי אחד : לי ּדבר  וּיּתנּו והת ּפרק ּו מהר ּו L‡.והם  e‰ÎÏL‡Â∑ ידע ּתי ולא  »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
ה ּזה , העגל  .ויצא ׁשּיצא  ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

ea‡כ  „˜B‡Â e„Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „Ú ‰Ó Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a ‡BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa„ ‡Ê‚e Û˜˙È ‡Ï Ô‰‡ Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈa È‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „ÈÚ ÈÏ eÓ‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡b ‰LÓ ÔÈ„ È‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e‰ÈÂכד  e˜Èt ‡‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡ea d˙ÈÓe ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈



  
    

     
     
     
    

      
      

     
      

   
      

     

     
     
    

     
     

     
    

    
     


    

     
   

 
    

    
    

      
     

       
   
     

      
      
    

  



פה                

      ©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
   ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

ÚÙ∑ּכמ ֹו ּוקל ֹונֹו, ׁשמצ ֹו נת ּגּלה  ה)מג ּלה , הא ּׁשה "(במדבר רא ׁש את  "ּופרע  :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  ה ּקמים  ּכל  ּבפי לגנּות  ה ּזה  ה ּדבר  .להם  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

      ©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
    ¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא ה ּׁשבט  ׁשּכל  .מ ּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

       ©´Ÿ¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
      ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

     ©©«£¤½§¦§¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
¤§Ÿ«

'B‚Â Ó‡ ‰k∑? אמר כב )והיכן ּב'ּמכיל ּתא '(לעיל  ׁשנּויה  ּכ יחרם ", לאלהים  "זבח  :.ÂÈÁ‡∑,וה ּוא מא ּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

      ©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
    ©½¦§¬¤©§¥−¦«

       ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
     ¦§−§¨¦®§¨¥£¥¤²©−§¨¨«

ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתח ּנכ ּו זה  ּבּדבר  א ֹותם , הה ֹורגים  ל ּמק ֹום א ּתם  ּכהנים  קטו)להיֹות  ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מ ּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ּבבנֹו יד ֹו .ּובאחיו ימ ּלא  ְְְִִֵַָָ

‡Èכה  ‡e‰ ÏÈË È‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙eÒ‡Ï Ô‰‡ ÔepÏÈË»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È„Ï¿»≈

ÔÓכו Ó‡Â ‡˙ÈLÓ Ú˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡NÈכז ‡‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
ee˙Â eÚ dkÈ ÏÚ daÁ ‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ‚ eÏeË˜e ‡˙ÈLÓa Ú˙Ï ÚzÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:dÈ˜ ˙È L‡Â dÁ ˙È ‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È e„ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜eÈכט  ‰LÓ Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡e da b È‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎa ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»



    
   

     
     
     

   
    

    
     
      
       
      

      
    

    
    
   

  
    

    
 

      
     
   

    
    


    

      
    
    
    
     

     
 



פו               

     ©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
      £¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

  £©§−̈§©¬©©§¤«
ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם  להב ּדיל  ח ּטאתכם , לנגד  ּוסתימה  וק ּנּוח  ּכפר  .א ׂשים  ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

      ©¨¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
       ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב ; ׁשּגרמ ּת(ברכות ה ּוא  'א ּתה  : ¡…≈»»ְֶַַָָָ
ּיע ׂשּולהם , מה  חפצם , וכל  זהב  להם  ׁשה ׁשּפע ּת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

את  ּומ ׁשקה  מאכיל  ׁשהיה   למל מ ׁשל  יחטא ּו? ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא 

ּומעמיד ֹו ּבצ ּואר ֹו, ּכיס  ל ֹו ות ֹולה  ּומק ּׁשט ֹו ְְְְְֲִִֶַַַָּבנֹו
יחטא '? ׁשּלא  ה ּבן ּיע ׂשה  מה  זֹונֹות . ּבית  .ּבפתח  ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

     §©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
  ¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ איני' ט ֹוב : הרי ¿«»ƒƒ»«»»ֲִֵֵ
קצר , מקרא  וזה  מחני'! אין, ואם  מחני!  ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָא ֹומר 

הר ּבה  לב )∑EÙqÓ.וכן ּכּלּה,(ברכות ה ּתֹורה  מ ּכל  : ְְֵֵַƒƒ¿¿ִַָָָֻ

עליהם  לב ּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא  עלי יאמר ּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא 
.רחמים  ֲִַ

      ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦ £¤´¨«¨¦½¤§¤−
 ¦¦§¦«

      §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
        ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

©¨¨«
CÏ Èzac L‡ Ï‡∑ ּדּבּור אצל  ' ל' ּכאן יׁש ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ִֵֵֶָָ

וכן ,'אלי' ב )ּבמק ֹום  א על (מלכים ל ֹו "לד ּבר  : ְְְִֵֵֵֶַַ
ÈÎ‡ÏÓ.אדנּיה ּו" ‰p‰∑ אני ולא.È„˜t ÌBÈe ֲִָֹƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ

'B‚Â∑ ותמיד יחד , מ ּלכ ּלֹותם  אלי ׁשמע ּתי ע ּתה  ¿ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

"ּופקד ּתי  עונֹותיהם , עליהם  ּכׁשאפקד  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתמיד ,
ואין  העונֹות . ׁשאר  עם  ה ּזה  העון מן מעט  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעליהם "
עון  מ ּפרע ֹון קצת  ּבּה ׁשאין יׂשראל  על  ּבאה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּפרענּות 

.העגל  ֵֶָ

nÚÏ‡ל  ‰LÓ Ó‡Â È‰B˙„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a ‡BÁ ÔezÁ Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈBÁ ÏÚ tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Áלא  eÚa Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„ÚÂ ‡a ‡BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰ÈBÁÏ ˙˜L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z˙Î Èc CÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:ÈÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ˙‡Ï ‡nÚ ˙È ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈe CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰ÈBÁ ÔB‰ÈÏÚ ÚÒ‡Â È˙eÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈



    
    
     

      
      

    
     

     
    

     
    

     
    
     
       
      
    
     

  
    

      
     

    


    
      

        
      

      
    
     
      

       



פז                

       ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©£¤´¨´¤¨¥½¤
   £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא  לעדים  ׁשמים  ּבידי .מיתה  «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

      ©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
     §¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
     £¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

 §©§£−¤§¤«¨
‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מ ּכל ּגבהה  יׂשראל  ארץ  ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכל ּפי  אחר : ּדבר  "עלה !". נאמר :  לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצ ֹות ,
ּבׁשעת  ל ֹו אמר  ֿ רד !"  ל" ה ּכעס : ּבׁשעת  ל ֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר 

עלה !"  ל" ÌÚ‰Â.רצ ֹון: ‰z‡∑: אמר לא  ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'וע ּמ'. ְְַ

     §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
    ́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL‚Â∑ מאליו מ ּפניהם  ּופנה  עמד  וה ּגר ּגׁשי הן, א ּמֹות  .ׁשּׁשה  ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

       ¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
    ¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

L„e ÏÁ ˙Ê ı‡ Ï‡∑ ל א ֹומר  אני ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea˜a.להעל ֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ א ֹומר אני  לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

: ל" מלא לפני ÛÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלח ּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑,ּבי ממרים  וא ּתם  ּבקר ּבכם  ּוכ ׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם  אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מר ּבה  .ל ׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

     ©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
   §Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

Ú‰ c‰∑ ע ּמם ּומה ּלכת  ׁשֹורה  ה ּׁשכינה  BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבח ֹורב (שבת להם  ׁשּנּתנּו ּכתרים  «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע ' 'נע ׂשה  .ּכׁשאמר ּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô‰‡ „Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÓÈÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈÏƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡ÒeÈÂ È‡eÁ È‡fÙe È‡zÁÂ È‡BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È‡ L„e ÏÁ ‡cÚ ‡Ú‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ



     
    

     
     
    

     
   

     
     

     
     
      
    

  

     
     
       

 
     

    
  



פח               

    ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
     ©¤´©§¥½Ÿ¤¤©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

       §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
¤«¡¤¨«

EÈ˙ÈlÎÂ Ea˜ ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚∑ אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒִ
ער ּפכם , ּבק ׁשיּות  ּבי ממרים  וא ּתם  ּבקר ּב ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָאעלה 
ׁשּנאמר  זעמי, ׁשע ּור  ׁשה ּוא  אחד , רגע  עליכם  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזעם 

כו) ואכ ּלה (ישעיה זעם ", יעבר  עד  רגע  ּכמעט  "חבי :ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַֹ

 מלא ׁשא ׁשלח  לכם  ט ֹוב  , לפיכ ∑zÚÂ‰.אתכם . ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¿«»
מעליכם  עדיכם  ׁשּתֹוריד ּו מ ּיד , ּתלק ּו זֹו .ּפרענּות  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ClŒ‰NÚ‡ ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ אני העון, ׁשאר  ּבפק ּדת  ¿≈¿»»∆¡∆»ְְֲִִֶַָָֹֻ
 ל לע ׂשֹות  ּׁשּבל ּבי מה  .יֹודע  ְֲִִֵֶַַַָ

    ©¦§©§§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
BÁ ‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ ח ֹורב מהר  ּבידם  ׁשהיה  העדי .את  ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

     ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
      ©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
      ̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

©©«£¤«
‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Œ.מא ֹות ֹו ÁwÈ …∆ְֵָָָָֹƒ«∆

Ï‰‡‰∑ מח ּוץ ונֹוטה ּו אהל ֹו ל ֹוקח  ה ּוא , הוה  ל ׁשֹון »…∆ְְֳִֵֵֶַָֹ
לרב , מנּדה  אמר : ל ּתלמיד ל ּמחנה . ∑‰Á˜.מנּדה  ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֻֻ«¿≈

ׁשּנאמר  ּכענין א ּמה , ג )אל ּפים  יהיה (יהושע  רח ֹוק   א" : ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָ
א ּמה  ּכאל ּפים  ּובינו BÏ.ּבּמּדה "ּביניכם  ‡˜Â∑ ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ¿»»

למבק ׁשי  ועד  ּבית  ה ּוא  מ ֹועד , אהל  ל ֹו ק ֹורא  ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהיה 

‰'.ּתֹורה  LwÓŒÏk∑,זקן ּפני למב ּקׁש מ ּכאן ָ»¿«≈ְְִִֵֵֵַָָ
ׁשכינה  ּפני ÚBÓ„.ּכמק ּבל  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ּכמ ֹו ְְְִִֵֵַָ≈≈∆…∆≈ְ

אפ ּלּו ה '", ֿ מב ּקׁש ּכל  "והיה  אחר : ּדבר  ְְֲִֵֵֵַַָָָָָיֹוצא .
ה ּׁשרת , ׁשכינה ,מלאכי מק ֹום  ׁשֹואלים  ּכׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

מ ׁשה  ׁשל  ּבאהל ֹו ה ּוא  הרי להם : א ֹומרים  .חבריהם  ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

     §¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
      §¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

 ©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.ל ׁשֹון ˙‡ˆk∑ מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ִ

האהל  אל  ללכת  ÌÚ‰ŒÏk.ה ּמחנה , eÓe˜È∑ ֲֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»
מהם  ׁשּנת ּכּסה  עד  יֹוׁשבין ואין מ ּפניו .ע ֹומדים  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰LÓ ÈÁ‡ eËÈa‰Â∑ א ּׁשה יל ּוד  א ׁשרי ל ׁשבח : ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְִִֵַַָ
אהל ֹו לפתח  אחריו ּתּכנס  ׁשה ּׁשכינה  מבטח , ׁשּכ. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

‡Ôezה  Ï‡NÈ ÈÏ ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו Ôewz ˙È Ï‡NÈ È e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:BÁ„ ‡ehÓƒ»¿≈

aÓ‡ז dÏ dÒÙe ‡kLÓ ˙È ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È˜Â ‡˙ÈLÓ ÔÓ ˜ÈÁ‡ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú˙a b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ ÈBÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»



   
   

     
      

    
      

     

    
  

    
    
     
     
     

   
    

     
       

    
     

   



פט                

      §¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
    §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

‰LÓŒÌÚ a„Â∑.' מ ׁשה עם  'ּומד ּבר  ּכמ ֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה , ּכב ֹוד  ׁשה ּוא  מ ׁשה ', עם  'ּומתמ ּלל  ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתר ּגּומ ֹו:

ז)ּכמ ֹו ואינֹו(במדבר אליו", מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  "וּיׁשמע  : ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מ ּדּבר ' ק ֹורא  ּכׁשה ּוא  אליו. (ּבׁשוא ) 'מד ּבר ' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָק ֹורא 

עצמ ֹו לבין ּבינֹו 'מ ּדּבר ' ה ּקֹול  ּפתר ֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק ),
'מד ּבר ' ק ֹורא  ּוכ ׁשה ּוא  מאליו, ׁשֹומע  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט 

ההדיֹוט  עם  מד ּבר   ׁשה ּמל .מ ׁשמע  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

      §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
      ̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

eÂÁzL‰Â∑ ל ּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

     §¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
     §©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

       §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ a„Â∑ ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מ ׁשה  עם  ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמ ּלל  LÂ∑ לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
ע ּמֹו, ּומל ּמד ׁשּנד ּבר  ה ּמחנה  אל  ׁשב  מ ׁשה  היה  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה ּזה  וה ּדבר  ּׁשּלמד . מה  מ ּיֹום ל ּזקנים  מ ׁשה  נהג  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז  ׁשהרי יֹותר , ולא  ה ּמׁשּכן ׁשה ּוקם  עד  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹה ּכּפּורים 

ה ּלּוח ֹות  נׁשּתּבר ּו כח)ּבת ּמּוז את (תענית ׂשרף  ּובי"ח  , ְְְְִֶַַַַָ
ׁשּנאמר  עלה , ּובי"ט  הח ֹוטאים , את  ודן (לעילהעגל  ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וג ֹו'",לב ) העם  אל  מ ׁשה  וּיאמר  מ ּמחרת  "ויהי :ְְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר  רחמים , ּוב ּקׁש יֹום  אר ּבעים  ׁשם  (דברים וע ׂשה  ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוברא ׁשט) וג ֹו'", ה ' לפני "ואתנּפל  אל ּול : חד ׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָֹֹ
ל ּוח ֹות  לק ּבל  סיני" הר  אל  ב ּבקר  "ועלית  ל ֹו: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמר 

ּבהם  ׁשּנאמר  יֹום , אר ּבעים  ׁשם  וע ׂשה  (שם האחר ֹונֹות , ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
מה י ) וג ֹו'", הרא ׁשֹונים  ּכּימים  ּבהר  עמד ּתי "ואנכי :ְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ

אמר  ּברצ ֹון. האחר ֹונים  אף  ּברצ ֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהרא ׁשֹונים 
נתר ּצה  ּבת ׁשרי ּבי' ּבכעס . היּו אמצע ּיים  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע ּתה ,
ׁשלם , ּובלב  ּבׂשמחה  ליׂשראל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָה ּקד ֹוׁש
ל ּוח ֹות  ל ֹו ּומסר  " ּכדבר "סלח ּתי למ ׁשה : ל ֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹואמר 
ה ּמׁשּכן, מלאכת  על  לצ ּוֹות ֹו והתחיל  וירד  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָאחר ֹונֹות ,
ע ּמֹו נד ּבר  לא  ּומ ּׁשה ּוקם  ּבניסן, אחד  עד  ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוע ׂשא ּוה ּו

מ ֹועד  מאהל  א ּלא  ‰Án‰.ע ֹוד  Ï‡ LÂ∑ ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆
הוה , ל ׁשֹון ׁשה ּוא  לפי למ ׁשריתא ', 'ותב  ְְְְְְִִֶֶַַָָֹּתר ּגּומ ֹו:
"ונּצב ּו", וחזן. העם ", כל  "וראה  הענין. ּכל  ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָוכן
"וה ׁשּתחוּו", ּומס ּתּכלין. "וה ּביט ּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָוקיימין.
אל  ׁשּיׁשּוב  מ ׁשה ", אל  ה ' "וד ּבר  ּומדר ׁשֹו: ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹוסגדין.
ֿ ּכן  אם  ּבכעס , וא ּתה  ּבכעס  'אני ל ֹו: אמר  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָה ּמחנה .

יקרבם '? .מי ְְִֵָ

     

      ©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
      ©©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

      £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
  §©¨¨¬¨¥−§¥¨«

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
‡˙Â dÁ ÌÚ b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙ÈLÓÏÔe a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב  Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa zÓ‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»



     
     

 
     


     

     
     

     
     

     
    



צ               
ÈÏ‡ Ó‡ ‰z‡ ‰‡∑ול ּב עיני ּתן ראה , ¿≈«»…≈≈«ְְְִֵֵֵֶ

לא  וא ּתה  וג ֹו' אלי א ֹומר  "א ּתה  :ּדברי ְְְֵֵֶַַַַָָָֹעל 
לי אמר ּת וא ׁשר  וג ֹו'". כג )ה ֹודע ּתני אנכי (לעיל  "ה ּנה  : ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

," מלא ּבּהׁשֹולח  חפץ  אני ׁשאין ה ֹודעה , זֹו .אין ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ÌL EÈzÚ„È zÓ‡ ‰z‡Â∑ ּבני מ ּׁשאר  ה ּכר ּתי ¿«»»«¿»¿«¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַָ
ח ׁשיב ּות , ּבׁשם  ליאדם  אמר ּת יט)ׁשהרי "ה ּנה (לעיל  : ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

יאמינּו ּב וגם  וג ֹו' הענן ּבעב  אלי ּבא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאנכי
."לע ֹולם  ְָ

       §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
      ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

   ¦¬©§−©¬©¤«
‰zÚÂ∑,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת  אם  ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  א ּתה  ּׂשכר  מה  ," ּדרכ את  ֿ נא  ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"ה ֹודיעני
?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓ.למ ֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈

EÈÈÚa∑ מציאת היא  מה  , ּתגמ ּול מ ּדת  ּבזֹו ואדע  ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ
חן",חן  אמצא  "למען ּופתר ֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

א ּכיר  החן למען מציאת  ׂשכר  EnÚ.ּכּמה  Èk ‰‡e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ«¿

‰f‰ ÈBb‰∑" ּגד ֹול לג ֹוי  א ֹות "ואע ׂשה  ּתאמר  ׁשּלא  ««∆ְְְֱֶֶֶַָֹֹ
ּבהם  ואם  מ ּקדם , הם  ע ּמ ּכי ראה  ּתעזב , א ּלה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואת 
ׁשּיתק ּימ ּו, מחלצי ה ּיֹוצאים  על   ס ֹומ איני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּתמאס ,

ה ּזה  ּבעם  ׁשּלי ה ּׂשכר  ּתׁשל ּום  ּתֹודיעני.ואת  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברכ ֹות  ּבמ ּסכת  ּדר ׁשּוה ּו ז)ור ּבֹותינּו ליּׁשב (דף  ואני , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבאתי  סדרם  ועל  אפניהם  על  .ה ּמקרא ֹות  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

    ©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
eÎÏÈ Èt Ó‡iÂ∑:ּכמ ֹו , אל ּבעצמי אני , מלא ע ֹוד  א ׁשלח  לא  יז)ּכתר ּגּומ ֹו, ב  ה ֹולכים "(שמואל  ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

      ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
¦¤«

ÂÈÏ‡ Ó‡iÂ∑ מ ּזה ּתעלנּו אל   מלא ֿ ידי על  ּכי חפץ , אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ Úc‡Â CeË ÁB‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È≈»»»«¿ƒ»»ƒ»



 
     

      
  

     
    

      
     

    
    

    
       
     

     
    

    
   

 

     
    
    
    
   

    
    

     
  

     
     
     
     

  
      

     
      

      

   
    
    

       
   
     

     
     

      
   

    
     

   
      

    
      

  



צי                

      ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
      §©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

    ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰ne∑ הלא" החן, מציא ּות  יּודע  «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַָֹ

ׁשּלא  ,מ ּמ ׁשֹואל  אני אחר  ּדבר  וע ֹוד  ע ּמנּו", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּבלכ ּת
 ׁשכינת אלילים ת ׁשרה  ע ֹובדי א ּמֹות  על  .ע ֹוד  ְְְְֱִִִֵֶַַָֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מ ּכל ה ּזה  ּבּדבר  מב ּדלים  ונהיה  ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמ ֹו ט)העם , יׂשראל (לעיל  מקנה  ּבין ה ' "והפלה  : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וג ֹו' ְ

     

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
      ¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

‰f‰ c‰Œ˙‡ Ìb∑ ע ֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה  ׁשּלא  «∆«»»«∆ְְִִִֶֶָֹ
ּבלעם  ׁשל  ּדבריו ואין אע ׂשה . אלילים , ע ֹובדי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָעל 
ּוגל ּוי  "נֹופל  א ּלא : ׁשכינה , ׁשר ּית  ֿ ידי על  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהר ׁשע 

ּכג ֹון ד )עינים ", ׁשֹומעין (איוב  יג ּנב ", ּדבר  "ואלי : ְְְְִִֵֵַַָָָֻ
ׁשליח  ֿ ידי .על  ְִֵַַָ

   ©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
'B‚Â ‡ È‡‰ Ó‡iÂ∑, מק ּבלים ּודבריו רצ ֹון עת  ׁשהיה  מ ׁשה  מראית ראה  להרא ֹות ֹו ל ׁשאל  וה ֹוסיף  «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכב ֹוד ֹו ְ

      ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¦
       §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

 ¤£¤¬£©¥«
'B‚Â ÈÚ‡ È‡ Ó‡iÂ∑ ׁשּתראה ׁשעה  ה ּגיעה  «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְִִִֶֶָָָ

ר ֹוצה  ׁשאני לפי לרא ֹות ,  א ֹות ּׁשאר ׁשה  מה  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַּבכב ֹודי
רחמים  לב ּקׁש ׁשּכׁשּנצרכ ּת ּתפ ּלה , סדר   לל ּמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשאם  א ּתה  ּכסב ּור  אב ֹות , זכ ּות  לי הזּכר ּת יׂשראל , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל 
ּכל  אעביר  אני ּתקוה ? ע ֹוד  אין אב ֹות , זכ ּות  ְְֲֲִִִֵַַָָָָּתּמה 
ּבּמערה  צפ ּון וא ּתה  ה ּצּור  על  לפני ט ּובי .מ ּדת  ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

EÈÙÏ '‰ ÌL È˙‡˜Â∑ ּבּקׁשֹות סדר   לל ּמד ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֵֶֶַַָ
אב ֹות  זכ ּות  ּתכלה  אם  אף  יז)רחמים , השנה ּוכסדר (ראש , ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

הוי  מ ּדֹות , י"ג  וק ֹורא  מע ּטף  א ֹותי ר ֹואה  ׁשא ּתה  ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֻזה 
לפני  ׁשּיזּכיר ּו ֿ ידי ועל  ּכן, לע ׂשֹות  יׂשראל  את  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמל ּמד 

רחמי  ּכי נענין, יהיּו וח ּנּון', ּכלים 'רח ּום  È˙pÁÂ.לא  ְְֲֲִִִִַַַַַָֹ¿«…ƒ
ÔÁ‡ L‡ ּפעמים ∑‡˙ לח ֹון א ֹותן .ׁשארצה  ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ

ÈzÓÁÂ∑הבטיח ֹו לא  ּכאן עד  לרחם . ׁשאח ּפץ  עת  ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבׁשעת  אבל  אענה , לא  וע ּתים  אענה  ע ּתים  ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹא ּלא 
הבטיח ֹו ּברית ", ּכֹורת  אנכי "ה ּנה  ל ֹו: אמר  ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמע ׂשה 

ריקם  ח ֹוזר ֹות  שם)ׁשאינן השנה .(ראש ְֵֵֶָָ

ÔÈÓÁטז ˙ÈÁkL‡ È‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰ne«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈÙ ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ ‡zÁkL‡ È‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙ÈaÂ¿«ƒ»¿

C˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ ÈeË Ïk aÚ‡ ‡‡ Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL È˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈



     
    
      
     
     


    

     
       

     
   
    
   
     
        
      
    

       

     
    
    

    
     

       
     

     
     



צב               

      ©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
 ̈«¨−̈¨¨«

'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï Ó‡iÂ∑ ּפני את  לרא ֹות  ר ׁשּות   ל נֹותן איני ,ּפני על  ט ּובי ּכל  ּכׁשאעביר  .אף  «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

      ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,ע ּמ מד ּבר  אני א ׁשר  ּבהר  ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִֵֶַָָ

ׁשּלא  ׁשם  ׁשאטמינ ,לצר ּכ לי מ ּוכן מק ֹום , יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּתמיד 
ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ּׁשּתראה , מה  ּתראה  ּומ ּׁשם  ְְְִִִֶֶֶֶַַָּתּוזק ,

וא ֹומר : מד ּבר , ׁשם  ׁשה ּׁשכינה  מק ֹום  על  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּומדר ׁשֹו,
ׁשה ּקד ֹוׁשֿ ּבּמק ֹום , אני א ֹומר  ואינֹו א ּתי, ְֲִִִֵֵֶַַַָָָה ּמק ֹום 

מק ֹומ ֹו ע ֹולמ ֹו ואין ע ֹולם , ׁשל  מק ֹומ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו. ְְְֵֶָָָ

      §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
    §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

È„k Úa∑ ּכׁשאעברלפני.˙˜a «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿«
ev‰∑טז)ּכמ ֹו ּתנּקר ",(במדבר ההם  האנׁשים  "העיני : «ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
ל ) נחל ",(משלי  ע ֹורבי "יּקר ּוה  לז): קר ּתי (ישעיה "אני : ְְְֲִִִֵַַַָ

ּכר ּית  ה ּצּור , נקרת  להם . אחת  ּגזרה  מים ", ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָוׁשתיתי

ÈtÎ.ה ּצּור  È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, ׁשּנּתנה (תורת מ ּכאן : ַ¿«…ƒ«ƒְִִֶָָ
ּבמימרי', 'ואגין ותר ּגּומ ֹו: לח ּבל , ל ּמח ּבלים  ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָר ׁשּות 
 לס ֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה , ׁשל  ּכב ֹוד   לדר ה ּוא  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכּנּוי

ּבכף  .מ ּמׁשעליו ְַַָָָ

     ©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
 ¥«¨«

ÈtkŒ˙‡ È˙Ò‰Â∑ דברת ית  יקרי,ואעדי «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְִִֵַַַָ
מ ּׁשם  ללכת  ּפני מ ּכנגד  ּכב ֹודי הנהגת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתס ּתּלק 

‡˙ÈÁ‡Œ.ּולה ּלן  ˙È‡Â∑ ּתפ ּלין ׁשל  ק ׁשר  .הראה ּו ְַָ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

         

 י י י יפפפפ ל ל ל ל  ק ק ק ק ר ר ר ר  כג )הראההראההראההראה לג , מאחר (רש"י הק ה : לר"י  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ביכ ל טית'   מע' היה  יט)ה "ה  פסוק יצד(רש"י , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

והרי אח רי ")? את ("וראית ה כינה  ב ד את מ ה  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹראה 
, מתר אח ריו . את ה ית מכ ה   טית  בל  אדְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לאחר  ,'תפילי 'מע ר  וג טית'   מע' היה  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻה "ה 
והראה  מה 'ית' חלק  הסיר  הרחמי מ ת י "ג ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרא 

.' רא 'אח רי  'פילי ה 'ק ר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹֹלמ ה 

‡Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ˙‡ ‡‰ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡pË ÏÚ«ƒ»»

pË‡כב  ˙ÚÓa CÈeL‡Â È˜È ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:Ú‡c „Ú CÏÚ ÈÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È˙cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È˜È ˙c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬



      
      
     
      
    
    

      
 

      
      
     

  
    

     
      
     

   
     

     
     

     
    

   
     
   

    

 

    
     

      
    

     
    

     
       

  
    

  



צג                
              

     

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ אחריאחריאחריאחרי ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
 ק ר  הראהיפ רש"י)ל ובפירוש כג . (לג , ְְִִֶֶֶֶָ

" רחמי ק ת "סדר למ ה  ה "ה  ד  עת ינ ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמ
ה א   א  עצמ את ה "ה  ל הראה  מ ת, י "ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָקריאת

טית "  ויאמר )"מע דבור ־המתחיל יט ,ש מע ר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ
."יפ ל ק ר  הראה" – יתפְְְִִִִִֶֶֶֶָ

סליחה  לב ת ,יתפ טית י ה כ ת מהי   לע  ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָוי
מ ת? י "ג קריאת ְְִִִַָמחילה 

על  יעבר  האד  י  אי  לתמ  י ה ה  זה , לבאר  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוי
ני  מאמיני"  ה י ראל והרי  ה "ה , ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצתיו 

" א)מאמיני צז, לימה (שבת אמ נה  ה א  מאמי , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ
 ־ וא רא ית", מע ה  מיד    י כל  מח" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה "ה 
ת א ה רא  ה "ה ,  יל ח יו  זה  רגע   ידעְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לעבר  רגע  ת א ה א   י  אי מיד ",   י "כל  מחְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ
?רית נרצ ְְִֵַָעל

ה א  "כח " רית נרצ על ע בר הה א  ד רגע  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא א ,
ל  האמ נה  את "זכר" היה   וא ה "ה . נת אמ ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
 רצ על  ל חס ־ו לעבר  י היה  לא  נימה , לְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹ

.ר־ית  ְִֵֵַָה
החטא , על לכ ר לעק ר רצה   האד  ע ה  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזה
עט להי ת  צרי מה "ה ,  רחמי  לב מ ת י "ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא מר
ה "כירה ". עני  כנ  א מצת י  י  ,יתפ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָית
מצת  ל את  זכר ת א  ראית" היא  ציצית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָמצות

לט)ה '" טו , י (שלח רלז ' "והיה  היא  יפ מצות  וג ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
" ט)עיני יג , .(בא ֵֶ
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         £¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹
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    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
    £¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

     £¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
EÏŒÏÒt∑מ ּתֹו סנּפירינֹון מחצב  הראה ּו ¿»¿ְְְִִִֶַַַָ

נתע ּׁשר  ּומ ּׁשם  ,ׁשּל יהיה  ה ּפסלת  ל ֹו: ואמר  ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאהל ֹו,
הר ּבה  הרא ׁשֹונֹות ,∑EÏŒÏÒt.מ ׁשה  ׁשבר ּת א ּתה  ְֵֶַֹ¿»¿ְִַַָָָָ

מ ׁשל  אחר ֹות .  ל ּפסל  למדינת א ּתה   ׁשהל  למל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
קלק ּול  מ ּתֹו ה ּׁשפח ֹות . עם  אר ּוסת ֹו וה ּניח  ְְְֲִִִִִַַַָָָה ּים 
וקרע  ׁשֹוׁשבינּה עמד  רע , ׁשם  עליה  יצא  ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָה ּׁשפח ֹות 
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צו               
ל ֹו אמר  להרג ּה,  ה ּמל יאמר  "אם  אמר : ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּכת ּבת ּה.
היה  ׁשּלא  ּומצא   ה ּמל ּבדק  ."'א ׁשּת אינּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ'עדין
ל ֹו אמר  ל ּה. נתר ּצה  ה ּׁשפח ֹות , מן א ּלא  ְְְִִִֶַַַַָָָָָה ּקלק ּול 
ׁשּנקרעה  אחרת , ּכת ּבה  ל ּה "ּכתב  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
א ֹות ּה, קרע ּת "א ּתה  : ה ּמל ל ֹו אמר  ְִֶֶַַַַָָָָָָָהרא ׁשֹונה ",

ידי". ּבכתב  ל ּה אכ ּתב  ואני אחר , ניר   ל קנה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹא ּתה 
א ּלּו ה ּׁשפח ֹות , ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש זה  , ה ּמל ,ְֵֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשל  אר ּוסת ֹו מ ׁשה . זה  וה ּׁשֹוׁשבין, ֿ רב . ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹערב 
"ּפסל  נאמר :  לכ יׂשראל . א ּלּו ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָה ּקד ֹוׁש

 ל". ְ

       

האחרנת: ולח ת הרא נת לח ת [י [=ההב ל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָח ק 
סל־  ה נת , אלקי מע ה  הרא נת  עצמ ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָֹֻלח ת
ז"ל  תינר דרת ה ח ת, על חרת  המכ ב  .ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻל

א) נד , בי ראל (ער י ני  מעלת הרא נת. ח ת רק  ה א  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
סקה  סיני  הר על  עמד , יקיצ הרא נת ח ת ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
מ ־רה   מ ה  מעלת עלי ־בה . נת ,ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻזהמת

 מ לנ העגל בחטא  מ נה , א רת  אל למ ה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנ
דאיתא  ,ל  תנינ ת (רק  ה נת לח ת חזר ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא 
ה נת  לח ת מעלת .(' י ח  ע 'פרי  תב ]  מ]ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
לתה   פלי ,' כ א ד ת מדר הלכ ת ־  ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
'מ ת  מדר] מ "ו  רה ' 'מ ת תב ]  מ] ְְְְְְִִִִֶַָָָָדאיתא 

מ ה . ני  ע ר וקיר מו ], רה  ח ת ְְְִִֵֶַַָָָָֹרה '

         

תתתתתתתת וקרע וקרע וקרע וקרע   בינ בינ בינ בינ א)עמד עמד עמד עמד  לד , יט)לעיל(רש"י (לב , ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
, מרי מ וי ראל ,א  "ה רה  אחר:  טע ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהביא 
את  למסר נצטה  מ ה  ה ה  לבאר,  וי ." לה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוא ננה 

לא  אבל י ראל, לבני  ה יה ח ת את   ק א  לבד  ז ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ר"י הביא  לכ . ת א בר א א  לי ראל,  ת א נת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא 
את מס יר  הרא  ע ה : טעמי ה ח ת,אי אי אי אי ־ ־ ־ ־ נתינת נתינת נתינת נתינת ני  ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָ

את מס יר ה ני   ע וה בירת בירת בירת בירת. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

              

  

על על על על ־ ־ ־ ־ ההההחת חת חת חת   הי הי הי הי א א א א רררר  ברי ברי ברי בריאתאתאתאת־ ־ ־ ־ הההה על על על על ־ ־ ־ ־ ההההחתחתחתחת ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽוכתב וכתב וכתב וכתב י י י י  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ֹֹ
::::רררר א א א א רררר  ני ני ני ני א)הרא הרא הרא הרא (לד , ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ

ר  ח י ר : לקי  רי אמר – ר (שבת א ר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
א) פז,

"י ר  למ ה  ה "ה  אמר מ ע  הק ה , א יפת'  ני'ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
 ח ולא  , ינ ה   י  עיאר   לס רק  "ר  חְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹ

ה ח ת? את בר ְִֶֶַַָָמ ד 
דר ה ברי  על־י  לי ב   א)וי מו , פרשה  "אמר (שמות־רבה  ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

א א   הי א  הרא נת לח ת צטער אל ה "ה , ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹל

הא  ל תנ אני   ינ ה בלח ת לבד , הד רת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַע רת
לתה ".  פלי ' כ וא ד ת מדר הלכ ת  הְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

מע ה  על היה  לא  ה ח ת בירת דה בח  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹונמצא ,
י ראל   זכ ה בירה  על־ידי   י ־א , עצמ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָה בירה 

וא ד ת". מדר "הלכ ת  ה  הי ה נת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָללח ת
ל ה  רק  "ר  ח "י ר ה "ה  ל אמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולכ
הביא  ה בירה  ע ה  רק  י  נת, לח ת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל
היתה  ה בירה    נתרר ה נת, ה ח ת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלנתינת

טב . ֲֶַמע ה 
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        ©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

   §¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

       ©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
§Ÿ̈«

'‰ ÌL ‡˜iÂ∑:ּדה ''מתר ּגמינן ב ׁשמא  .'ּוקרא  «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

     ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
     ©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

'‰ יז)∑‰' ֿ השנה אחת :(ראש היא , רחמים  ֲִִִַַַַמ ּדת 
ׁשּיחטא קדם  לאחר  ואחת  אף ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא , ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈ַ

א ֹומר  ה ּוא  וכן רחמים , מ ּדת  כב )זֹו אלי,(תהלים "אלי, : ְֲִִִִֵֵֵֵַַ
עז  עזב ּתני',למה  'למה  ה ּדין למ ּדת  ל ֹומר  ואין ב ּתני". ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּב'ּמכיל ּתא ' מצאתי ּכ.ÌÈt‡ C‡∑(קיא :(סנהדרין ְְִִַָָָָ∆∆««ƒ

א ּפֹו יע ׂשה מארי ׁשּמא  לה ּפרע , ממהר  ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
להם ∑ÒÁŒÂ„.ּתׁשּובה  ׁשאין חסד , ל ּצריכים  ְָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּכ ֿ ּכל  יז)זכ ּיֹות  ֿ השנה ט ֹוב ∑Ó‡Â˙.(ראש ׂשכר  ל ׁשּלם  ְָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצ ֹונֹו .לע ֹוׂשי ְְֵ

         

וי וי וי וי ב ב ב ב  חטא חטא חטא חטא  לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת חטא חטא חטא חטא ,,,,  קד קד קד קד (רש"י אחתאחתאחתאחת ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ו ) חטא .לד ,  קד  רחמי  אד  רי מה  ה יא , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻיד עה 

למר:  חטא חטא חטא חטא וי  קד קד קד ר קדלהת  לאד ע זר הוי '   – ְֵַֹֹ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

מ כ ח ה . חטא  לה ל ולא  יצר חטאחטאחטאחטאעל לאחרלאחרלאחרלאחר ְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הוי 'וי וי וי וי ב ב ב ב    ל ע זר עברה , עבר  האד  א   – ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָ

תבה . לב  י תר) נעלית ְְְֲִֵֵַַָָָ(דרה 

       Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
       ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

  ©¦¥¦−§©¦¥¦«

„ÒÁ ˆ∑ ע ֹוׂשה .לפניו ׁשהאדם  …≈∆∆ְֶֶָָָָָ
ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹור ֹות אלפים  א ּלּו∑BÂÚ˙.ל ׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

ע ֹוׂשה  ׁשאדם  ה ּמרדים  א ּלּו ּפׁשעים , ְְְִִֵֶֶַַָָָָה ּזד ֹונֹות .

wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מ ׁשמע ּפׁשּוט ֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ
מ ּמּנּו נפרע  א ּלא  לגמרי, העון על  מוּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ל ּׁשבים , ה ּוא  מנּקה  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו מעט . ְְְְְִֵֶַַַַַָָמעט 

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i‡ ÈÁeÏ ÔÈz ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡eËÏ ˜ÏÒe ‡Ùˆ ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i‡ ÈÁeÏ ÔÈz d„Èa Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

˜e‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓLƒ¿»«¿»

ÈÈו ÈÈ ‡˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚ ˜ÈÁÓ ‡pÁÂ ‡ÓÁ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂË „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

BÓÏÂ„ז ÔÈÂÚÏ ˜L ÔÈ„ ÈÙÏ‡Ï eÈË Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙ÈB‡Ï ÔÈÈ˙„Ï ÁÏÒ ÔÈBÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰‡ ÈBÁ ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈÈ«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
„ ÏÚÂ È˙ÈÏz c ÏÚ ÔÈ„Ó ÔÈ Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ¿ƒ»



  
     

     
     

 
       

    
    

   
    

     

       
     

     
     

     
    


     

    
       

     

    
     

      
     

      
    

  
    

    


  



צח               
ׁשבים  ל ׁשאינן ינּקה  פו)ולא  ‡B˙.(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»

ÌÈaŒÏÚ∑, ּבידיהם אב ֹותיהם  מע ׂשה  ּכׁשא ֹוחזים  «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ
"ל ׂשֹונאי" אחר , ּבמקרא  ּפר ׁש ÏÚÂ.ׁשּכבר  ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«

ÌÈÚa∑ על מר ּבה  ט ֹובה  מ ּדה  נמצאת  רביעי. ּדֹור  ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ
לחמ ׁש אחת  ּפרענּות  ט ֹובה מ ּדת  ׁשּבמ ּדה  מא ֹות , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

לאלפים  חסד  "נצר  א ֹומר : ."ה ּוא  ֲִֵֵֶֶָָֹ

    ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
‰LÓ ‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתח ּו" מ ּיד : ה ּקריאה , ק ֹול  וׁשמע  ע ֹוברת  ׁשכינה  מ ׁשה  ."ּכׁשראה  «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

       ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
     £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

  ©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
ea˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ׁשהבטח ּתנּו ּכמ ֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְִֶַָ

ה ּוא " ֿ ערף  ק ׁשה  "עם  ואם  עון, נֹוׂשא  ׁשא ּתה  ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאחר 
א ּתה  ," ּבּדר  אכל "ּפן זאת : על  ואמר ּת ,ּב ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹוימר ּו
'אם ' ּבמק ֹום  'ּכי' יׁש וג ֹו', לעונינּו .ּתסלח  ְְְֲִִִִֵֵַַֹ

ezÏÁe∑ אחר (ספרים  לנחלה   ל ים :ות ּתננּו ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָ
"ונפלינּו ּבּקׁשת : היא  זֹו מיחדת , נחלה ) לנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּתּתן

,"וע ּמ ע ֹובדי אני הא ּמֹות  על   ׁשכינת ת ׁשרה  ׁשּלא  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻ
.אלילים  ֱִִ

     

      ©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
     ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
     ©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
       ©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

˙Èa ˙k∑ זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ ע ֹובדי הא ּמֹות  מ ּכל  ּבזֹו מב ּדלים  ׁשּתהיּו ונפלינּו, ל ׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה  ׁשּלא  .אלילים , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

È‚Òe„:ח  ‡Ú‡ ÏÚ ÚÎe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ Êb ‡‡ ‡‰ Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú‡ ÏÎa e‡Èa˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈt „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎe¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È‡ ÈÈ„ ‡„BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»



  
    

      
     

     


      
    

      
    

      
      

    
    
    

     
   

     

     
      
     
     

    
    

    
     

    
  

    
    
     
     

      
 

      
      

     
    

      
   

    
      

       
       
     

     
    

    
      

     
   

    


    



צט                

       §¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦Ÿ¥´
      ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

§©§¦«
'B‚Â ÈÓ‡‰ מ ּפניהם :ׁשׁשה ∑‡˙ ּופנה  עמד  ה ּגר ּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש א ּמֹות  ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

      ¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
     ©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

    ¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
 §¤£¥−̈¦§Ÿ«

ÂÈL‡∑( מד זרה א ֹות ֹו(עבודה ׁשע ֹובדים  אילן .ה ּוא  ¬≈»ְִִֶָ

        ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
  ¥¬©−̈«

BÓL ‡p˜∑ מע ֹוזביו ּופ ֹורע  ּבנצח ֹונֹו א ֹוחז קנאה , ל ׁשֹון ּכל  וזה ּו מוּתר , ואינֹו לה ּפרע  .מק ּנא  «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

     ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
      ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

¦¦§«
BÁfÓ zÏÎ‡Â∑ּכ ׁשּמּתֹו ּבעב ֹודת ֹו, ּכמ ֹודה  עלי מעלה  ואני ּבאכילת ֹו, ענׁש ׁשאין א ּתה  ּכסב ּור  ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מ ּבנֹותיו ול ֹוקח  ּבא  ה)א ּתה  :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

       §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
    §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

   ¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡ÒeÈÂ È‡eÁÂ È‡fÙe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡Ú‡יב  ˙ÈÏ ÌÈ˜ Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ˙z ÔB‰ÈB‚‡ ˙È È‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰ÈL‡ ˙ÈÂ Ôea˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו ‡Ú‡ ˙ÈÏ ÌÈ˜ Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁcÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז ÔiÚËÈÂ CÈÏ ÔB‰˙aÓ q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»



    
      
     

  
     

      
  

     
     

      

   
  

   
     

      


        
     

    
    

   
    

     
     
    

      
     
   

  
   



ק               

     ¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
       ©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ §´Ÿ¤

  ̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
È‡‰ L„Á∑ּבב ּׁשּול ּה מת ּבּכרת  ׁשה ּתב ּואה  ה ּבּכּור , .חד ׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

       ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
̈¤«

ÈÏ ÌÁ ËtŒÏk∑ ּבאדם.Îfz E˜ÓŒÏÎÂ »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»
'B‚Â∑, וׂשה ׁשֹור  ּבפטר  ּתּזכר  א ׁשר  מקנ א ׁשר וכל  ¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ

רחמ ּה את  זכר  וכן∑Ët.יפטר  ּפתיחה , (משלי ל ׁשֹון ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְִֵָ

ל ׁשֹון יז) ּתּזכר , ׁשל  ּתי"ו מד ֹון". רא ׁשית  מים  "ּפֹוטר  :ְִִִֵֵֶַָָָָ
ה ּיֹולדת  על  מ ּוסב  היא , .נקבה  ְִֵֶֶַַָָ

     ¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
        ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

BÓÁ ËÙe∑ טמאה ּבהמה  ׁשאר  .ולא  ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹ
‰N ‰cÙz∑ ּביד ח ּלין וה ּוא  ל ּכהן ׂשה  ּכהן,נֹותן ƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶַַֹֹֻ

ל ּבעלים  ּבעב ֹודה  מ ּתר  חמ ֹור  ∑BzÙÚÂ.ּופטר  ְֲֲִֶֶַַָָָֻ«¬«¿
יפסד   לפיכ ּכהן, ממ ֹון הפסיד  ה ּוא  ּבק ּופיץ . ְְְְְְִִִִֵַָֹֻע ֹורפ ֹו

cÙz‰.ממ ֹונֹו EÈa BÎa Ïk∑ סלעים חמ ּׁשה  ָ…¿»∆ƒ¿∆ְֲִִָָ
ׁשּנאמר  קצ ּוב , יח)ּפדיֹונֹו חד ׁש(במדבר מ ּבן "ּופד ּויו : ְְֱִִֶֶֶֶַָָֹ

Ì˜È.ּתפ ּדה " ÈÙ e‡ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשל ּפׁשּוט ֹו לפי ְִֶ¿…≈»»«≈»ְְִֶ

ה ּבכ ֹור , על  מ ּוסב  ואינֹו ה ּוא  עצמ ֹו ּבפני ּדבר  ְְְְְִִֵֵַַַָָָָמקרא ,
אחרת  אזהרה  א ּלא  ּפנים , רא ּית  ּבכ ֹור  ּבמצות  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ריקם , ּפני ֿ ירא ּו לא  לרא ֹות , לרגל  ּוכ ׁשּתעל ּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיא ,
מדר ׁש ּולפי ּפנים . רא ּית  עלת  להביא  עליכם  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה 
לל ּמד  ׁשוה ', ל 'גזרה  ּומפנה  ה ּוא  יתר  מקרא  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּבריתא ,
סלעים  חמ ּׁשה  ׁשה ּוא  עברי, עבד  ׁשל  הענקת ֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָעל 

ק ּדּוׁשין ּבמ ּסכת  ּבכ ֹור . ּכפדיֹון ומין מין יז)מ ּכל  .(דף  ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

ÔÈÓBÈיח  ‡ÚL hz ‡iÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÁÈ ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡Èa‡„ ‡ÁÈa È‡ ‡Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈÎcיט  CÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:ÓÈ‡Â Bz BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡ÓÈ‡a ˜BÙz ‡ÓÁ„ ‡Îee¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜BÙz CÈ„ ‡Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜BÙƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ



   
      
     
     
    
     
    
     
      
     

       
 

    
      

     
     
    
     

   
    
     



      
     
     

 
     

     
    

      
   

     
     

    
    
    

     
    
    

      
    

      
      
    

    
     

      
      

      
    
    

     
     

    
      

      
     
    
       
      

     
 

    
    

  



קי                
          

הההה פפפפהההה חמ חמ חמ חמ רררר כ)פטרפטרפטרפטר החמרת,חמ חמ חמ חמ ר ר ר ר (לד , את – ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ה ה ה ה  א פ פ פ פ ה ה ה ה  פרת ר"י  ל) מצוה " ל צא"  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ו ) אי (יב ,  לה  ויקח" ה י  אב ת":ה ה ה ה לגי  לבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מצוה "). ל צא  לכ  קח מעב דה ־זרה   ידיכ  כ מ"ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

     ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
  ¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

˙aLz Èˆwe LÈÁa∑חריׁש נזּכר  ל ּמה  ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְִִַָָָ
ערב וקציר ? ׁשל  חריׁש על  א ֹומרים  מר ּבֹותינּו יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ה ּיֹוצא  ׁשביעית  ׁשל  וקציר  ל ׁשביעית , ה ּנכנס  ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשביעית 
על  מחל  ׁשּמֹוסיפין , לל ּמד ׁשביעית , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹלמ ֹוצאי

ט)ה ּקד ׁש ֿ השנה ּתעבד (ראש ימים  "ׁשׁשת  מ ׁשמע ֹו:  וכ , ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
ה ּימים  ׁשׁשת  ועב ֹודת  ּתׁשּבת ", ה ּׁשביעי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹּוב ּיֹום 

ואין  אס ּור , וה ּקציר  ׁשהחריׁש ׁשנה  יׁש , ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשה ּתר ּתי
ּכבר  ׁשהרי ׁשביעית , ׁשל  וקציר  חריׁש ל ֹומר  ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

כה)נאמר  א ֹומרים (ויקרא ויׁש וג ֹו'". תזרע  לא   ׂשד" : ְְְְְֱִִֵֶַָָֹ
ּבֹו, ׁשהזּכר  וקציר  וחריׁש ּבׁשּבת , א ּלא  מד ּבר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

ר ׁשּות , - חריׁש מה  , ל יצא ל ֹומר  ר ׁשּות , - קציר  אף  ְְְִִֶַַָָָָ
ה ּׁשּבת  את  וד ֹוחה  מצוה  ׁשה ּוא  העמר  .קציר  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

       §©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
   ¨´¨¦½§©−©¨¨«

ÌÈhÁ Èˆ˜ Èeka∑ ׁשּתי' ּבֹו מביא  ׁשא ּתה  ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
הח ּטים ה ּלחם ' כא)מן השנה מנחה ∑Èeka.(ראש ׁשהיא  ִִִֶֶַַƒ≈ְִִֶָ

ּכי  ל ּמק ּדׁש, ח ּטים  ׁשל  החד ׁש מן ה ּבאה  ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָרא ׁשֹונה 
היא  ה ּׂשע ֹורים  מן ּבפסח , ה ּבאה  העמר  ÁÂ‚.מנחת  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ ה ּׂשדה מן  ּתב ּואת א ֹוסף  ׁשא ּתה  ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמ ֹו ל ּבית , הכנסה  ל ׁשֹון זֹו אסיפה  כב )ל ּבית . :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ
" ּבית ּתֹו אל  ‰M‰."ואספ ּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ

ה ּבאה  ה ּׁשנה  ּבתח ּלת  ה ּׁשנה , ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת  ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«
וה ּקפה  מס ּבה  .ל ׁשֹון ְְְִַָָָ

      ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
   ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

EeÎÊŒÏk∑ ה ּזכרים מצוֹות ׁשּב.ּכל  הר ּבה  »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשל ׁש מהם  ויׁש ונכ ּפל ּו, נאמר ּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה 

ועל  ׁשּבהם , לאוין מנין על  ולענׁש לח ּיב  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹואר ּבע ,
ׁשּבהם  'ע ׂשה ' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

ÚÈL‡‰כא  ‡ÓBÈe ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁe ‡ÚBÊa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  Èeka CÏ „aÚz ‡iÚeL„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈeÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈



    
     

    


   
    
   

       
    
     

    
    

    
   

    
    
     
   

     
     

      
      

     
    
    

      
   
     

      
     

      
     

    
     

    
   

     
     
    
     

   



קב               

     ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
     §«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

      §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
LÈB‡∑וכן ,אתרי ב )ּכתר ּגּומ ֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב )ר ׁש", ל ׁשֹון (במדבר האמ ֹורי", את  "וּיר ׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏb.ּגר ּוׁשין  ˙‡ ÈzÁ‰Â∑ מ ּבית רח ֹוק  וא ּתה  ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני   לכ ּתמיד , לפני לרא ֹות  יכ ֹול  ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָה ּבחירה 
 ל ה ּלל ּוק ֹובע  רגלים  .ׁשל ׁשה  ְְְִֵַַָָָֹ

    «Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
  ¤−©©¬©¨«©

'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין ה ּפסח  את  ּתׁשחט  לא  …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
ק ּים , לאחד חמץ  א ֹו ל ּזֹורק  א ֹו ל ּׁשֹוחט , מ ּבני אזהרה  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סג )חב ּורה  לינה ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים אין ּכתר ּגּומ ֹו. ֲָ¿…»ƒְְִֵַָ

ּבע ּמּוד מ ֹועלת  א ּלא  לינה  ואין ה ּמזּבח , ּברא ׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
‰ÁÒt.ה ּׁשחר  ‚Á ÁÊ∑,א ּתה אמ ּוריו ּומ ּכאן ַַַ∆«««»«ִֵַָָָ

ואברים  חלבים  הקטר  לכל  .למד  ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

     ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
      ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡∑ ה ּמינין מ ּׁשבעת  ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
 ארצ ּבׁשבח  ח)האמ ּורים  ּוׂשע ֹורה (דברים ח ּטה  "ארץ  : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ה ּוא  ּודב ׁש, וג ֹו'". ּתמרים וגפן ÏM˙Œ‡Ï.ּדב ׁש ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑, ּבחלב לב ׂשר  ּכת ּוב אזהרה  ּפעמים  וׁשל ׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

לא ּסּור  ואחד  להנאה  ואחד  לאכילה , אחד  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה :

קטו)ּבּׁשּול  עגל ∑È„b.(חולין ואף  ּבמ ׁשמע ,  ר ולד  ּכל  ִ¿ƒְְְֵֶַַַַָָָ
"ּגדי  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  לפר ׁש  ּׁשהצר מ ּמה  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻוכב ׂש,
ּבמ ׁשמע  יֹונקים  ּכל  סתם , ׁש"ּגדי" למד ּת, .ע ּזים " ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

Bn‡ ÏÁa∑ ׁשאין חלב , ל ֹו ׁשאין לע ֹוף , ּפרט  «¬≈ƒְְֵֵֶֶָָָ
ס ֹופרים  מ ּדברי א ּלא  ה ּתֹורה  מן .א ּסּור ֹו ְְִִִִִֵֶַָָ

       

ה רה  מ יעה  ,תנפר חלב " לב ר ה "אזהרה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאת
ה ט  דר , אמנ ." א חלב  די  תב ל "לא   יְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ל   דעי  א ,  ע ר למעט :" א" ה ה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאה 
למר, הכרחי  ,טילחל  קי מד רה   ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהעניני

"  העניני וה רא א א א חלב די די די די פנימ ת ר ה ה א  " ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האכזרת.לכל לכל לכל לכל  מ ני  ה א  חלב , ר ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָ

אכזרת  מ ני  לה מר עלינ ה  עד  י תר  י מד ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָה בר
ד לה  ה  עד  ללמד  נ  מ . י ח עלי  צער ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמ ני 
ועל־אחת־  , אד ל צער לגי  ה הירת להי ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה 

ני , איר הרי  יה די , ל צער לגי  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה ־וכמה 
,בהנאת " א חלב  "די  אכילת להי  ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאכזרת
ל   א א א  לבד , " א חלב  "די  רק  לא  ה רה  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאסרה 
 ב ל  א א א  בהנאה , אכילה  רק  ולא  חלב , ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹר
אכזרת  לידי  להביאנ  ליהעל  י ע מ  להרחיק ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָדי 

.ְֲִַָָָרחמנא ־לצל
כלל, ה רת אהבת יקרה  ה  עד   מ  מדיל ני , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָמ ד 
על־אחת־   " אלקיכ לה '   א  ני"  י ראל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹואהבת

ְַַָָה ־וכ ה .

     

    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
      ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¦¦§²

 §¦−§¤¦§¨¥«

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C˙‡ È‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èaz ‡Áa„nÓ a ‡ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו ‡Lc˜Ó ˙ÈÏ È˙Èz CÚ‡ Èeka LÈ≈ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:ÏÁa Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז ˙È CÏ ˙k ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙ÈÊb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÓÈÓ ÏÚ È‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈



  
    

     

     
 

     

    
   

     



קג                
‰l‡‰ ÌÈc‰Œ˙‡∑ לכ ּתב ר ּׁשאי א ּתה  ֿ ּפה ולא  ׁשּבעל  .ּתֹורה  ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

    ©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
       ©½§¨¤¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

      ©©ªÀŸ¥¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«

         

אכל אכל אכל אכל  לא לא לא לא   לח לח לח לח .... ....      י י י י  עי עי עי עיאראראראר .... ....      כח)ויהי ויהי ויהי ויהי  תב(לד , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ַַַַַָָָָָֹֹ
ב )ה הר"א  עה , האמצעי ,(יומא   י  עילאר ה נה  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

העגל". חטא  על י ראל ביל "והתע ה  בכעס ,  היְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

 י  עיאר מד ר קנ ס הרי  ד ל,  ע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי
.רצ  הי , ניְֲִֶַָָָהאחר

       ©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
      §©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

   ¬¨−̈§©§¬¦«
‰LÓ ˙„a È‰ÈÂ∑, אחר ֹונֹות ל ּוח ֹות  ּכׁשהביא  «¿ƒ¿∆∆…∆ְֲִֵֶַ

ה ּכּפּורים  ˜Ô.ּביֹום  Èk∑ ׁשהא ֹור קרנים , ל ׁשֹון ְִִַƒ»«ְְִֶַַָ
לקרני  מ ׁשה  זכה  ּומהיכן קרן. ּכמין ּוב ֹולט  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמבהיק 

ה ּקד ֹוׁשֿהה ֹוד ? ׁשּנתן ה ּמערה , מן אמר ּו: ר ּבֹותינּו ְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר  ּפניו, על  יד ֹו ֿ ה ּוא  לג )ּבר ּו "וׂשּכתי (לעיל  : ְֱִֶֶַַַָָָָֹ

."כ ּפי  ִַ

      ©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
    ́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡ÈiÂ∑ּגד ֹולה ּב ּכּמה  ּוראה  א  «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה , ידיהם  ּפׁשט ּו ׁשּלא  ׁשעד  עברה , ׁשל  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכח ּה

א ֹומר  כד )מה ּו אכלת (לעיל ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים  ולא  יׂשראל " ּבני לעיני ההר  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּברא ׁש
ׁשל  ה ֹוד ֹו מקרני  אף  העגל , את  ּומ ּׁשע ׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים .

ּומזּדעזעים  מר ּתיעים  היּו .מ ׁשה  ְְְְִִִִֶַַָֹ

      ©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¥¨²©«£¬Ÿ§¨
    ©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמ ֹו ‰LÓ a„ÈÂ∑ ה ּוא הוה  ּול ׁשֹון מק ֹום , ׁשל  ּכל ׁשליח ּות ֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
ה ּזה  .הענין ְִֶַָָ

     §©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
     ̈£¤̧¦¤§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

eLb ÔÎŒÈÁ‡Â∑ ח ֹוזר ל ּזקנים , ׁשּלּמד  אחר  ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
ר ּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל : ההלכה  א ֹו ה ּפר ׁשה  ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומל ּמד 
ה ּגב ּורה , מ ּפי ל ֹומד  היה  מ ׁשה  ה ּמׁשנה ? סדר  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד 

ויׁשב  אהרן נס ּתּלק  ּפרק ֹו, מ ׁשה  ל ֹו ׁשנה  אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס 
מ ׁשה  להם  ׁשנה  ּבניו, נכנס ּו מ ׁשה . ל ׂשמאל  ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹל ֹו
מ ׁשה  לימין אלעזר  יׁשב  הם , נס ּתּלק ּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם ,

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙eכט  ÈÈÒ„ ‡ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡˜È ÂÈÊ È‚Ò È‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡NÈ Èa ÏÎÂ Ô‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô‰‡ d˙ÂÏ e˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i«¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡NÈלב  Èa Ïk eÈ˜˙‡ Ôk ˙e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»



      
     

     
     

      
    

    
    

  
     
   

    



קד               
להם  ׁשנה  זקנים , נכנס ּו אהרן. ל ׂשמאל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר 
ּכל  נכנס ּו לצדדין. יׁשב ּו זקנים , נס ּתּלק ּו ּפרקם , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמ ׁשה 

נמצ  ּפרקם . מ ׁשה  להם  ׁשנה  העם העם , ּכל  ּביד  א , ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ּביד  ׁשל ׁשה , אהרן ּבני ּביד  ׁשנים , ה ּזקנים  ּביד  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד ,
ּב'ער ּובין' ּכדאיתא  וכ ּו'', אר ּבעה  .(נד )אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

      ©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,א ּפי ּבית  ּכתר ּגּומ ֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא  ה ּוא  אר ּמי סב )ל ׁשֹון וע ֹוד (כתובות ל ּבא ', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

ה ּבטה , ל ׁשֹון לא ּפּה', מסוה  קא  'הוה  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כת ּבֹות ':
ּכנגד  ה ּנּתן ּבגד  מסוה , ּכאן, אף  ּבּה. מס ּתּכל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה 

ׁשּלא  הה ֹוד , קרני ולכב ֹוד  העינים , ּובית  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹה ּפרצ ּוף 
ונֹוטל ֹו ּכנג ּדן ה ּמסוה  נֹותן היה  מהם , ה ּכל  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשה ּמק ֹום  ּוב ׁשעה  יׂשראל  עם  מד ּבר  ׁשהיה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה 

מסוה  ּבלא  יצא  ּובצאת ֹו צאת ֹו, עד  ע ּמֹו .נד ּבר  ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

      §¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
     ¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

  ¥−£¤¬§ª¤«
Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ a„Â∑ מהם מס ּתּלק  ּוכ ׁשה ּוא  ּבפניו, הה ֹוד  קרני .ורא ּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

       §¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
     ¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

  §©¥¬¦«
Bz‡ a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ÈL‰Â∑:ּפניו מעל  נֹוטל ֹו א ּתֹו, לד ּבר  ּוכ ׁשּבא  ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

.סימ חננא"ל ,פסוקי תשא קל"ט כי  פרשת חסלת

ÏÚלג  ‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

       



    
     

     
     

     
  

               
להם  ׁשנה  זקנים , נכנס ּו אהרן. ל ׂשמאל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר 
ּכל  נכנס ּו לצדדין. יׁשב ּו זקנים , נס ּתּלק ּו ּפרקם , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמ ׁשה 

נמצ  ּפרקם . מ ׁשה  להם  ׁשנה  העם העם , ּכל  ּביד  א , ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ּביד  ׁשל ׁשה , אהרן ּבני ּביד  ׁשנים , ה ּזקנים  ּביד  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד ,
ּב'ער ּובין' ּכדאיתא  וכ ּו'', אר ּבעה  .(נד )אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

      ©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,א ּפי ּבית  ּכתר ּגּומ ֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא  ה ּוא  אר ּמי סב )ל ׁשֹון וע ֹוד (כתובות ל ּבא ', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

ה ּבטה , ל ׁשֹון לא ּפּה', מסוה  קא  'הוה  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כת ּבֹות ':
ּכנגד  ה ּנּתן ּבגד  מסוה , ּכאן, אף  ּבּה. מס ּתּכל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה 

ׁשּלא  הה ֹוד , קרני ולכב ֹוד  העינים , ּובית  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹה ּפרצ ּוף 
ונֹוטל ֹו ּכנג ּדן ה ּמסוה  נֹותן היה  מהם , ה ּכל  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשה ּמק ֹום  ּוב ׁשעה  יׂשראל  עם  מד ּבר  ׁשהיה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה 

מסוה  ּבלא  יצא  ּובצאת ֹו צאת ֹו, עד  ע ּמֹו .נד ּבר  ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

      §¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
     ¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

  ¥−£¤¬§ª¤«
Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ a„Â∑ מהם מס ּתּלק  ּוכ ׁשה ּוא  ּבפניו, הה ֹוד  קרני .ורא ּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

       §¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
     ¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

  §©¥¬¦«
Bz‡ a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ÈL‰Â∑:ּפניו מעל  נֹוטל ֹו א ּתֹו, לד ּבר  ּוכ ׁשּבא  ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

.סימ חננא"ל ,פסוקי תשא קל"ט כי  פרשת חסלת

ÏÚלג  ‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

       



    
     

     
     

     
  

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dxf dcear(ipy meil)

ïðé÷ñò,`ziixad zwqer oipr dfi`a ±äNBòa àîéìéàxiivna ± ¨§¦©¦¥¨§¤
,dpale dng lfnn ueg zelfnd lk z` xiivl xzeny ,zelfnd z`

éàxaecnéøL éî úBìfnä ìk ,äNBòa,mxiivl [xzen m`d-] ¦§¤¨©©¨¦¨¦
áéúëäå(k k zeny),'ézà ïeNòú àì',minkg eyxceïeNòú àì §¨§¦Ÿ©£¦¦Ÿ©£
exiivze,íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãkzenc epiidc ¦§©¨©©§©§¦§¨©©¨

.zelfne miakeke mik`lnàèéLt àlàxaecnyàöBîaeilre ilk ¤¨§¦¨§¥
,zelfnd zexevúøeö änç úøeö íäéìòå íéìk àöBnä ïðúãëe§¦§©©¥¥¦©£¥¤©©¨©

,çìnä íéì íëéìBé ïB÷øc úøeö äðáìmixeq`y `ziixad zxne`e §¨¨©§¨¦¥§©©¤©
.dpal lfn zxeve dng lfn zxev mdilr mixievny milk wxéà¦

xaecnàúòéöî àîéà ,àöBîairvn`d oicd z` x`ae xen` ± §¥¥¨§¦£¨
,`ziixaa [ipyd]úBôeöøtä ìk'miig ilra zenc -õeç ïéøzeî ¨©©§¨¦

óeöøtîzenc ±,'íãàeàöBîa éà,dyw ,mitevxt zexev eilre ilk ¦©§¨¨¦§¥

éî íãà óeöøt[m`d-]úøeö íäéìòå íéìk àöBnä' ïðúäå ,øeñà ©§¨¨¦¨§¨§©©¥¥¦©£¥¤©
ïéà ïB÷øc úøeö ,'çìnä íéì íëéìBé ïB÷øc úøeö äðáì úøeö änç± ©¨©§¨¨©§¨¦¥§©©¤©©§¨¦

la` ,dxeq` ok`àèéLt àlà .àì íãà óeöøtxaecn `zrivnay ©§¨¨Ÿ¤¨§¦¨
äNBòa`l j` miig ilra zeienc xiivl xzeny ,zeienc xiivna ± §¤

,mc` zencòLBäé áøc déøa àðeä áøãëåweqtn ok yxcyoldl) §¦§©¨§¥§©§ª©
(:bn.éàzxacn `zrivndäNBòa,[xiivna-]àîéàx`ae xen` ± ¦§¤¥¨

d z`äNBòa éàå ,'ïB÷øc úøevî õeç úBøzeî úBøevä ìk' ,àôéñ¥¨¨©¨¦©§¨§¦§¤
,dyw ,[xiivna-]éî ïB÷øc úøeö[m`d-]øéñà,xiivláéúëäå ©§¨¦£¦§¨§¦

(k k zeny),'áäæ éäìàå óñë éäìà ézà ïeNòú àì'`l minkg eyxce Ÿ©£¦¦¡Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨
xiivl xeq`y ,mexna iptl oiynynd iyny zenck oeyrz

,wiicl yie ,zelfne miakeke mik`ln zeienc
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב



קה

יום ראשון - י' אדר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג אדר
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א אדר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד אדר
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב אדר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו אדר
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז אדר
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת כי-תשא 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 



קו             

אדר  י' ראשון  יום 
פרק לב           
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג , פסחים הזקן:8.ראה רבנו של  בתשובתו להתעורר שיכול  קושי  כאן מטעים שליט "א אדמו"ר שכ "ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי  ואילו חטאו. בגלל  לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך ? ההיפך  לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור "ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל  הזדמנות ÂÈÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני  שזהו חבירו) שאינו מי  כלפי  ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי  אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של  הרעה מהנהגתו שילמד  יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡ לשנוא מ "ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח  וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ "צ. דוקא ולאו שיהי '

מפני  ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ "א (ע"י  מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משוםÈ‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל  תתחברÏ‡מנזק אל  ע"י  (שמירה) באווארעניש עוד  כנ"ל , שיש, אלא כדבעי ! ביצרו דוקא Ú˘Ïילחם (ולאו

כאן". קאי  לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט , א.10.ויקרא ל , יב.11.שבועות א, אבות



קז              

אדר  י"א שני יום 
פרק לג            
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כב.12. כט , כב.13.ישעי ' קלט , תהלים
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וכו'.1. קמי ' וכולא סובב ממלא, ענינים הג ' כאן שמזכיר - מהצ"צ תניא מקיצור מובן ג .2.כן פרק והאמונה" היחוד  ב"שער



קט              

י"ב יום  אדר שלישי
פרק לג            
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א.3. כ , בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ קורא [הוא מיוסד  איז דאס ווייל  - אמונה אן עס רופט  "ער
האמונה על  מיוסד ] שזה מפני  - אמונה הוא˘„לכך  האמיתית השם דאחדות הענין שאפילו ועוד  גו' נעשו שמים אצל ÂÓ‡‰ה'

‡"Â‡Î."'וכו שהוא י "ל  ועוד  ב), קמא, ב. ס, ל "ו.5.(עיין כא.6.פרק ל , ירמי '



קי             

י"ג  רביעי אדר יום 
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א.7. כד , ד .8.מכות ב, יג .9.חבקוק כח , ה.10.איוב מ , ל "ו.11.ישעי ' פרק סוף



קיי              

אדר  י"ד חמישי יום 
פרק לד            
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ב.12. קמט , כג .1.תהלים פרק לעיל  ג .2.ראה פרשה סוף רבה שמות על  רד "ל  א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח , שבת
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לו.4. בפרק להלן שיוסבר נג .5.כפי  ב.6.פרק צט , מנחות



קיג              

אדר  ט "ו  שישי יום 
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ט .7. יז, א.8.איוב מ , שמוסיף 9.קידושין במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט "א אדמו"ר כ "ק של  הנרחב להסברו בהתאם
ומכון  משכן היום כל  במשך  שיהיה כדי  היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד  - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט 
יותר  לו ויהיה השי "ת לו שכשיעזור החלטתו ֿ ידי  על  זה הרי  - ערבית אחד  ופרק שחרית אחד  פרק לומד  שהוא בשעה רק לא לשבתו,
ֿ ידי על  נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל  זה שיהיה ולהתברך  לקוות הרי  יכול  הוא - יותר הרב הפנוי  בזמן יותר, ילמד  פנוי , זמן
זה  הרי  כ "מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום, כל  ילמד  שאז זו, החלטה היום. כל  ללמוד  זמן לו ויהיה אחרים
"ואם  המלים לפני  (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך ; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל  שבמשך  היום, כל  למשך  אמור
משכן  היום כל  להיות איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך  שיש ולהראות זה ענין להפריד  כדי  ירחיב",
ש"מחשבה  מפני  זה הרי  - הצדקה ענין על ֿידי  - בו לומד  הוא שאין מהיום הנותר הזמן על  עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון 

" רק היא במעשה ÂÏÈ‡Îטובה" לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל  נעשה לא הרי  הדבר ברם. עשאה".
הצדקה. ענין ֿ ידי  על  ב.10.בפועל  קלג , א.11.שבת תיקון זהר, א.12.תיקוני  ט , בתרא בבא ב; מט , סוכה



קיד              

אדר  ט "ז קודש  שבת יום 
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א.13. עה, דף ג . חלק א; קנה, דף ב. חלק
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א.1. יד .2.קפז, ב, ח .3.קהלת ט , קהלת



היום יום . . . קטז

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ל־ָמקֹום  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

יום 
ראשון

יום
שני



קיז היום יום . . . 

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קיח

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 

יום 
חמישי



קיט היום יום . . . 
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיֹום  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ ֶאֶבן   " תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה – ַאֶלף ּבֵ ְוׁשַ

יום 
שישי



היום יום . . . קכ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

z` xiive ciiq m`y ,zia iabl lirl epipyy oicl dneca oa`a
,mixeq` ziade ztqezd dxf dcear myl ziaddéôeâa åàì úéáe©¦¨§¥

àeä`le ziad ipt lr giha `ed ceiqde xeivd `ld zia iable ±
,ziad ipa`a dwiwgaøñzéîerecne ,ziad xq`p ok it lr s`e - ¦§©

:`xnbd zvxzn .dwiwg jixv oa`aéáøeà éðéa àkéà énð úéa- ©¦©¦¦¨¥¥§¥
dfy ,mipa`d oiay geexa giha ciike ciiqy xaecn ziaa mb

.jka ziad xq`p okle ,zia ly dtebk aygp
:`xnbd dywnïðé÷ñò àì éîxaecn `l ziaa ike -òééLcdidy - ¦Ÿ¨§¦©§¦©

,mipa`d oia geex oi`y ote`a giha gexn xakdéòéiL øãäåxfge - ©£©©§¥
aygp epi`y df giha s`e ,dxf dcear myl xiive ciiqe gih gxne

z` xiqiy cr d`pda ziad z` xqe`y xn`p ziad sebk
:`xnbd zvxzn .ztqezdénà éaøc øîzà ék àlàxy`k - ¤¨¦¦§©§©¦©¦

,in` iax ixac exn`pøîzà ìehéa ïéðòìdcear my lehia iabl ± §¦§©¦¦§©
,xn` jke ,exn`p md dxfïáà ìL dôeâa ãéiëå ãéiñc áb ìò óàå- §©©©§¦¥§¦¥§¨¤¤¤

,oa`d seba dwiwg lr eid xeivde ceiqd m` mbkéxy`k -ìèð ¦¨©
z` -éîc øétL LcéçM äîdkxved dpynde .zxzen oa`d - ©¤¦¥©¦¨¥

,z`f ycglàîéúc eäîcy xnel xeaq ziidy meyn ±ãéiqL ïåék §©§¥¨¥¨¤¦¥
àéîc íéáëBk úãBáòì älçzî dáöçL ïáàk ,ïáà ìL dôeâa ãéiëå§¦¥§¨¤¤¤§¤¤¤£¨¨¦§¦¨©£©¨¦¨§¨

,dxf dcear myl xddn davgpy oa`k dpic ±à÷ ,dlek øñzéúå§¦§©¨¨
ïì òîLî.gihd zxqda ice ,jk xacd oi`y in` iax ©§©¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

l mixeq`e ecarp mindy `vnpe ,minl zeegzydlok m` ,gafn
,deabl mixzen m` mixaegn mina wtzqdl dax jxved recn

déì éòaéúåa mi`vnpd miyelz minaìôñm` ,mdl degzyde §¦¨¥¥¥¤
mixzen,èBéãäìetevxtl e` minl zeegzydl oiekzd m` wtqde §¤§

,mixaegn mdy oirn ina `weec wtzqd dax m`e .mda swypd
.wtqd iccv el` oi`y rnyn

:`xnbd daiynãéâñ à÷ àiîì íìBòìzeegzydl ezpeek zn`a ± §¨§©¨¨¨¦
,minl,déì àéòaî÷ éëäåeininy glwnd oirnl degzynd §¨¦¨¦©§¨¥

,minxefdén÷c àiîìoirna dzr d`ex `edy minl -ãéâñ à÷± §©¨§©¥¨¨¦
,zeegzydl ezpeekeãæà éàn÷ éàn÷å,ekld mipey`xd minde ± §©¨¥©¨¥¨§

,mixzene ecarp `l mde ,mdizgz mixg` e`aeàðeøáãì àîìc Bà¦§¨§©§¨
ãéâñ à÷ àiîcly mind mxfl zeegzydl ezpeek `ny e` ± §©¨¨¨¦

.exq`p oirnay mind lk ,deabl xq`p carpy xaegn m`e ,oirnd
:`xnbd dywnéøñzéî éîedy okzi ike ±,exq`p minéaø øîà àäå ¦¦©§¦§¨¨©©¦

íéaø ìL íéî ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBémiaxdy ± ¨¨¦©¦¦§¤§¨¨©¦¤©¦
,cigil mikiiy mpi`e mda miynzyn,ïéøñàð ïéàcigil yiy s` ¥¤¡¨¦

oick mind oic ,ely mind lk oi`y oeik mewn lkn ,mda zetzey
.ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,exiag ly utg

:`xnbd zvxzn[déòøàî] (àòøàî) éòáð à÷c àëéøö àìiny ± Ÿ§¦¨§¨¨§¦¥©§¥
.miax ly mpi`e ,ely rwxwdn erap oirnd

äðùî
dcearl carpd zial jenqd l`xyi ly zia lzeka dpc epizpyn

:ltpy dxf,íéáëBk úãBáòì êeîñ [Bìúk] (åúéá) äéäL éî,xnelk ¦¤¨¨¨§¨©£©¨¦
lzeke ,dxf dcearl carpd zial jenq iepa ezia didy l`xyi
ly ezeyx jeza iepae dxf dceard lzekk ynyn did ezia

,dxf dceardeonf xg`lìôð,df lzek,BúBðáì øeñàixdy ¨©¨¦§
.dxf dcearl lzek dpea `ed eziipaaBlL CBúa ñðBk ,äNòé ãöék¥©©£¤¥§¤

,äðBáe úBnà òaøàghy jeza ycgd lzekd z` dpea xnelk ©§©©¤
.ltpy lzekd cnr eay mewndn zen` rax` wegx ,ezia

m`e[äéä]eivg lzekd iaer mewnå BlLeivg,íéáëBk úãBáò ìL ¨¨¤§¤£©¨¦
,ltpe ,mdipy ici lr zetzeya dpapy oebk
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קכי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

z` xiive ciiq m`y ,zia iabl lirl epipyy oicl dneca oa`a
,mixeq` ziade ztqezd dxf dcear myl ziaddéôeâa åàì úéáe©¦¨§¥

àeä`le ziad ipt lr giha `ed ceiqde xeivd `ld zia iable ±
,ziad ipa`a dwiwgaøñzéîerecne ,ziad xq`p ok it lr s`e - ¦§©

:`xnbd zvxzn .dwiwg jixv oa`aéáøeà éðéa àkéà énð úéa- ©¦©¦¦¨¥¥§¥
dfy ,mipa`d oiay geexa giha ciike ciiqy xaecn ziaa mb

.jka ziad xq`p okle ,zia ly dtebk aygp
:`xnbd dywnïðé÷ñò àì éîxaecn `l ziaa ike -òééLcdidy - ¦Ÿ¨§¦©§¦©

,mipa`d oia geex oi`y ote`a giha gexn xakdéòéiL øãäåxfge - ©£©©§¥
aygp epi`y df giha s`e ,dxf dcear myl xiive ciiqe gih gxne

z` xiqiy cr d`pda ziad z` xqe`y xn`p ziad sebk
:`xnbd zvxzn .ztqezdénà éaøc øîzà ék àlàxy`k - ¤¨¦¦§©§©¦©¦

,in` iax ixac exn`pøîzà ìehéa ïéðòìdcear my lehia iabl ± §¦§©¦¦§©
,xn` jke ,exn`p md dxfïáà ìL dôeâa ãéiëå ãéiñc áb ìò óàå- §©©©§¦¥§¦¥§¨¤¤¤

,oa`d seba dwiwg lr eid xeivde ceiqd m` mbkéxy`k -ìèð ¦¨©
z` -éîc øétL LcéçM äîdkxved dpynde .zxzen oa`d - ©¤¦¥©¦¨¥

,z`f ycglàîéúc eäîcy xnel xeaq ziidy meyn ±ãéiqL ïåék §©§¥¨¥¨¤¦¥
àéîc íéáëBk úãBáòì älçzî dáöçL ïáàk ,ïáà ìL dôeâa ãéiëå§¦¥§¨¤¤¤§¤¤¤£¨¨¦§¦¨©£©¨¦¨§¨

,dxf dcear myl xddn davgpy oa`k dpic ±à÷ ,dlek øñzéúå§¦§©¨¨
ïì òîLî.gihd zxqda ice ,jk xacd oi`y in` iax ©§©¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

l mixeq`e ecarp mindy `vnpe ,minl zeegzydlok m` ,gafn
,deabl mixzen m` mixaegn mina wtzqdl dax jxved recn

déì éòaéúåa mi`vnpd miyelz minaìôñm` ,mdl degzyde §¦¨¥¥¥¤
mixzen,èBéãäìetevxtl e` minl zeegzydl oiekzd m` wtqde §¤§

,mixaegn mdy oirn ina `weec wtzqd dax m`e .mda swypd
.wtqd iccv el` oi`y rnyn

:`xnbd daiynãéâñ à÷ àiîì íìBòìzeegzydl ezpeek zn`a ± §¨§©¨¨¨¦
,minl,déì àéòaî÷ éëäåeininy glwnd oirnl degzynd §¨¦¨¦©§¨¥

,minxefdén÷c àiîìoirna dzr d`ex `edy minl -ãéâñ à÷± §©¨§©¥¨¨¦
,zeegzydl ezpeekeãæà éàn÷ éàn÷å,ekld mipey`xd minde ± §©¨¥©¨¥¨§

,mixzene ecarp `l mde ,mdizgz mixg` e`aeàðeøáãì àîìc Bà¦§¨§©§¨
ãéâñ à÷ àiîcly mind mxfl zeegzydl ezpeek `ny e` ± §©¨¨¨¦

.exq`p oirnay mind lk ,deabl xq`p carpy xaegn m`e ,oirnd
:`xnbd dywnéøñzéî éîedy okzi ike ±,exq`p minéaø øîà àäå ¦¦©§¦§¨¨©©¦

íéaø ìL íéî ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBémiaxdy ± ¨¨¦©¦¦§¤§¨¨©¦¤©¦
,cigil mikiiy mpi`e mda miynzyn,ïéøñàð ïéàcigil yiy s` ¥¤¡¨¦

oick mind oic ,ely mind lk oi`y oeik mewn lkn ,mda zetzey
.ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,exiag ly utg

:`xnbd zvxzn[déòøàî] (àòøàî) éòáð à÷c àëéøö àìiny ± Ÿ§¦¨§¨¨§¦¥©§¥
.miax ly mpi`e ,ely rwxwdn erap oirnd

äðùî
dcearl carpd zial jenqd l`xyi ly zia lzeka dpc epizpyn

:ltpy dxf,íéáëBk úãBáòì êeîñ [Bìúk] (åúéá) äéäL éî,xnelk ¦¤¨¨¨§¨©£©¨¦
lzeke ,dxf dcearl carpd zial jenq iepa ezia didy l`xyi
ly ezeyx jeza iepae dxf dceard lzekk ynyn did ezia

,dxf dceardeonf xg`lìôð,df lzek,BúBðáì øeñàixdy ¨©¨¦§
.dxf dcearl lzek dpea `ed eziipaaBlL CBúa ñðBk ,äNòé ãöék¥©©£¤¥§¤

,äðBáe úBnà òaøàghy jeza ycgd lzekd z` dpea xnelk ©§©©¤
.ltpy lzekd cnr eay mewndn zen` rax` wegx ,ezia

m`e[äéä]eivg lzekd iaer mewnå BlLeivg,íéáëBk úãBáò ìL ¨¨¤§¤£©¨¦
,ltpe ,mdipy ici lr zetzeya dpapy oebk
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ה'תשע"ח  אדר י' ראשון יום  ?     

       
        

 
אחיהם קרבן  על ומתפללים  ה "עומדים  - מעמד ' 'אנשי 

'אנשי וכן העבודה , בשעת  שם ועומדים  לרצון, שיקבל 

שבו  בשבוע  המקדש  בבית המשרתים  הכוהנים - המשמר '

מותרים אך שבוע  באותו להסתפר אסורים שלהם, המשמרת

השבת לכבוד החמישי  ביום ט להסתפר שם)(תענית ורש "י  ב, .ו ,

אברהם ' רס)וה'מגן סי  תחילת שמצוה(או "ח רש "ל בשם  הביא 

החמישי ביום  כי  דווקא , שבת בערב  השבת  לכבוד להסתפר

מההלכה עליו והקשה השבת. לכבוד זאת  שעושה ניכר אינו

החמישי ! ביום  מסתפרים  מעמד שאנשי  שלפנינו,

ממש שבת בערב  להסתפר המובחר מן מצוה  אכן , ותירץ :

בערב  פנאי להם היה לא  מעמד ' ש 'אנשי  אלא  לכן, קודם ולא

חמישי . ביום להסתפר הקדימו ולכן שבת

אדה "ז סיכם ס"א)וכך המובחר(שם מן "מצוה  להלכה:

שעושה ניכר שיהא כדי  לכן קודם  ולא  שבת  בערב  לגלח

טורח  מחמת שבת  בערב  פנאי  לו אין ואם  השבת, לכבוד

ה". ביום יגלח שבת צרכי 

מלהסתפר להימנע  אחר טעם כתב  סק "א) (שם  והט"ז

השלישי ביום  לצמוח  מתחילות  השערות כי  - חמישי  ביום

להתחלת גורם  חמישי  ביום והמסתפר השער, מתספורת 

בשבת . הצמיחה 

רבה ' ה 'אליה  סק"ה)והוסיף  למעשה ,(שם :  
שתספורת אלא  בשבת , השערות  צמיחת להתחלת  לגרום 

ביום יסתפר ואם השבת, לכבוד 'תיקון' היא  השערות

זה ואין בשבת, דוקא  יחזור שה'קלקול ' לכך יגרום  החמישי 

השבת . לכבוד 

ביום לצמוח  מתחילות  שהשערות  הקביעה  עצם על אמנם,

שבת' ה'תוספת הקשה  לתספורתן, סק"ג)השלישי  שהרי(שם

אחר ומיד תיכף  לצמוח  מתחילין דבאמת  מכחישו, "החוש 

אדה"ז זה על  תמה וכן  סק"א)הגילוח ". קו "א הגמרא(שם מדברי 

א) יז , צמיחת(תענית שישנה היינו יום, בכל  מסתפר שהמלך 

שמסתפר! ביום כבר  שערות 

ה'תשע"ח  אדר י"א שני יום     

        
        

    
למלך ' ה 'משנה  ה"ב)כתב  פ"ב, יוה"כ  עבודת מהמבואר(הל ' כי

משום לבשרו בגדו בין הרוח תכנס  שלא להיזהר  שצריך כאן 

טעם אין שהרי  חציצה נחשבים מים  שאף  ללמוד יש  חציצה ,

היטב  להתנגב  הגדול  הכהן הקפיד ולכן לרוח. מים בין לחלק 

הכיפורים ביום הטבילה  שם),לאחר שהמים(רמב"ם כדי 

לבגדים . גופו  בין  יחצצו לא  הנשארים

שמקום תפילין בהנחת להיזהר שצריך שכתבו יש  זה ולפי 

ידו  בין חציצה  תהא שלא כדי  לגמרי , יבש  יהא ההנחה 

התפילין, הנחת  קודם  היד את  לרחוץ  הנוהגים ולכן לתפילין.

ההנחה מקום  את היטב  לנגב  להקפיד  או "ח צריכים יוסף (ברכי 

א) כז , .סי '

לדוד ' ה 'תהלה  ג)אך כז , בתפילין (סי ' שהרי  כך על  העיר

בהכרח  ראש  ככלשל הראש , ובין בינם  אוויר הפסק  שיהא

לומר יתכן איך  כן ואם  עגול דבר  גבי על המונח  ישר  משטח 

לתפילין  כהונה בגדי לדמות  אין ובהכרח  חוצץ ? שהאוויר 

זה . לענין

הלכות' ט)וה'משנה  סי ' חסידים(ח"ה של מנהגם את הביא

כדי התפילה קודם  במקווה  הטבילה לאחר מתנגבים  היו שלא

לחציצה חששו ולא מגופם  הטהרה  מי  את להסיר  שלא 

התפילין. בהנחת 

הרי חוצץ , אוויר שאפילו זו בהלכה שמבואר אף  כי  וביאר 

לבגדו בשרו בין הרוח  תכנס  'שלא מדגיש  הרמב "ם
   בגדו תחת  מים יכנסו אכן אם  זה  ולפי  ,'

יש כאשר  אך חציצה , זו  הרי  מעליו הבגד את  שירחיקו  עד

אינם המים  תפילין , עליהם  ומניח זרועו או ראשו על מים 

חציצה . משום בזה  אין ולכן מהראש  התפילין  את מרחיקים 

ה'תשע"ח  אדר י"ב שלישי יום  ?    

       
         

    
שמעון  רבי  ב),לדעת  ז , על(יומא הוא  אם  בין  מרצה הציץ 

ראיה ומביא מצחו. על  אינו אם ובין הגדול הכהן של  מצחו

את לובש  אינו בפנים שבכניסתו הכיפורים  ביום גדול  מכהן

רבי ולדעת בקרבנות. שאירעה  הטומאה על  ומכפר הציץ 

שאירעה בשעה מצחו על  הוא אם רק  מרצה הציץ  יהודה ,

טומאה אירעה אם אף  כשרה  הכפורים  יום ועבודת  הטומאה,

מצחו ) על  אינו  שטומאה(והציץ עבודתו משום  ואין  בציבור

שטומאה  סובר שמעון רבי  ואילו ציץ . ריצוי  צריכה
גמור )בציבור היתר  זה הציץ .(ואין  כפרת  את  וצריכה 

קורקוס  מהר "י  משנה)והקשה  בכסף גם :(הובא

הט"ו )הרמב "ם שטומאה(להלן  ולאפסק  בציבור

שהוא בזמן אלא מרצה  הציץ  שאין כאן פסק  ואיך ,

הכפורים ביום הכהן  עבודת  תהיה  איך כן אם הרי  מצחו, על



קכב            

מצחו? על  אינו והציץ  טומאה  בה  אירעה אם  כשרה

חמדה' ה'כלי ח"א)מבאר בשם ט, :(שמיני 

אוכלין ש 'הכשר' סובר  טומאה)הרמב "ם  דוקא(לקבל  נעשה 

בעלים ה"א)ברצון פי "ב טומ"א הל ' כס"מ ה'קצות(ראה וחידש .

תו )החושן' שקדשי(סי ' התורה מן אפשרות אין זה שלפי 

בעלים . להם אין כי  טומאה  לקבלת  'הכשר' יקבלו קדשים 

הדעה לפי  א)אמנם  לד , זבחים הקודש'(תוס' (מחמת ש 'חיבת 

רביחשיבותה) לדעת  וכן  התורה, מן טומאה לקבל  מכשירה 

לכן  טומאה , לקבל  יכולים  הכפורים  יום  שקרבנות שמעון 

הרמב "ם לדעת  אבל  מצחו. על שאינו אף  מרצה (בהל 'הציץ 

הי "ז ) פ"י  מכשירה טומ"א הקודש ' יכול'חיבת  ולכן

צורך אין כן פי  על ואף  בציבור דחויה  שטומאה  לסבור

טומאה מקבלים  אינם  כי  הכפורים, יום  בקרבנות  הציץ  בריצוי

 טומאה מקבלים  שמדרבנן ואף  הקודש . (שחיבת

דרבנןמכשירתם) שטומאה הרמב "ם מודה  ,ולא בציבור,

ציץ . ריצוי צריך

ה'תשע"ח  אדר י"ג  רביעי יום  ?           

        
         
           

    
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

מן  ואם  המזבח), את  בה  (להקיף  'ערבה' מצות  לקיים  כדי 

נכנסים ? איך להיכנס  אסורים  התורה 

הרמב "ם: שיטת  את מיישב  אסתר ' וה'מגילת

היא אבל  בתורה , מפורשת  אינה במקדש  ערבה  מצות

ולכן  'עשה ' כמצות  ונחשבת  שם ) (סוכה מסיני ' למשה  'הלכה

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 

ה'תשע"ח  אדר י"ד חמישי יום  ?           

       
         

  
שלאחר כיון 'עבודה' אינה ההדלקה כי  הוא  הדבר וטעם

מאליה השלהבת עולה  הפתילה, מן היוצא  ברוב  (כסף שהדליק 

.משנה)

חינוך' ה'מנחת  צח)והקשה :(מצוה

היא המצוה היינו, מצוה ', עושה  'הדלקה  חנוכה  בנר

ולכן, הנס . לפרסם  כדי  בחוץ  הנר  הנחת  ולא  ההדלקה  פעולת

עשה "לא לחוץ  הוציאו כך ואחר בפנים חנוכה  נר המדליק 

במקומו  להיות צריכה  המצוה עיקר  שהיא ההדלקה כי  כלום ",

ב)בחוץ  כב, .(שבת

ולא ההדלקה  היא המצוה המקדש  נרות  בהדלקת וכן

שהרי  במקומם, שבת ההנחה  דוחה  תמידין הנרות (הל '

ה"י ) פ"ג להדליק ומוספין  אפשר ההנחה, היא המצוה  ואם  -

במקומה ולהניחה  המנורה  את  להגביה  ובשבת  שבת בערב 

בהיכל , להיות צריכה  ולכן  ההדלקה  היא שהמצוה אלא

בחוץ ? המנורה  את  להדליק  שאפשר הרמב "ם כתב  ומדוע 

אברהם' 'דבר סקט"ו )ובספר  א סי ' תירץ :(ח"ג

בפנים  המדליק  חנוכה, במקומו )בנר את(שלא קיים  לא

לה" זקוק  אין "כבתה כי  א)המצוה , כא, הנר(שבת שאם היינו ,

כיון  ולהדליק , לחזור  חייב  אינו  ההדלקה לאחר מיד כבה 

היא ולאשהמצוה הנר את    ולכן .

פתח  "על להדליק  שהיא  המצוה  התקיימה  לא  בפנים  בהדלקה

מבחוץ ". ביתו

לחזור צריך  כבתה  אם  המקדש , במנורת  כן שאין מה 

שמן  בה ונותן מטיבה  שכבתה ... "נר שאמרו כמו ולהדליקה ,

ב)ומדליקה " פח, היא(מנחות המצוה  כי  בכל

אין  ולכן מצוה' 'הכשר אלא  אינה ההדלקה  ופעולת  זמנה 

הזמן  כל דולקים  הנרות  כי  דוקא , במקומה  שתהיה  צורך 

ההדלקה . פעולת מכח במקומם 

הכשר רק  היא  ההדלקה  שאם חינוך ', ה'מנחת  קושיית ועל

חמדה ' ה'כלי  תמה  השבת , את דוחה היא  מדוע  אות מצוה (תצוה

שבת ב) הדוחה  הנרות הדלקת תמיד "): נר  "להעלות אינה(שנאמר  -

            

אותה  מדליקים  שוודאי שבת  ליל של ההדלקה 
להדליק  שמצוה  שבת, מוצאי  לליל  שבת של ההדלקה  אלא

והדלקה בוקר", עד "מערב  ידלקו שהנרות  כדי  לערב  סמוך

שבת . לערב  להקדימה  אפשרות  אין וודאי זו

ה'תשע"ח  אדר ט"ו שישי יום  '    '

       
        
         

 
ערוך ' ס"א)ב 'שלחן רעב, סי ' יין (או "ח על לקדש  שאין נפסק 

יוסף ' ה'ברכי  וכתב  רע . יצא(שם)שריחו לא קידש  שאם 

בדיעבד . אפילו

זה יין של הפסול שהרי  בדבר , מפקפק  הלכה' וה'ביאור

או  הירצך לפחתך נא 'הקריבהו בקרבנות  מהכתוב  נלמד

והרי גרועה , בהמה למזבח להקריב  שאין  היינו פניך', הישא

חובתו  ידי יצא  כחושה בהמה  שחט אם עצמם בקרבנות 

ידי יצא  לא גרוע  בחפץ  מצוה  שבעשיית  נאמר ואיך  בדיעבד ,

בדיעבד? חובה

אחר במקום  פ"ט)אך סוף חולין  הלכות בהלכה(ליקוטי  כי  כתב ,

משום להקרבה פסולה טרפה  שבהמה  הרמב "ם כתב  זו 

אפילו  פוסל זה שטעם  הרי  לפחתך ', נא 'הקריבהו שנאמר

בדיעבד .

מצד גרועה  אינה כחושה  בהמה  כי  הדינים , בין לחלק  ויש 

הוא והחיסרון ממנה , הטובה אחרת לבהמה  ביחס  אלא  עצמה 

אינו  וזה  ביותר, הטוב  את לה ' מביא  שאינו לאדם ביחס 

כגון  עצמה מצד חיסרון  בה שיש  בהמה  אך בדיעבד , מעכב 

בדיעבד  אף  פסולה  רפא)טריפה, ע' מצוה, הידור  – מצוות' 'יקח .(ראה

ראובן' יב)וב 'דגל  כז , עצמו (ח"א הפסוק  שמלשון כתב 

שהקרבן  מוכח פניך') הישא או הירצך לפחתך נא  ('הקריבהו

מה מיושב  שבכך  והוסיף , מרצה. ואינו בדיעבד  אף  פסול 

'הקריבהו  בנביא  מהפסוק  זה דין שלמד  הרמב "ם  על שתמהו

מפסוק  בגמרא  המופיעה  הדרשה  את הביא ולא לפחתך', נא

– הבקר' ('מן  קרבנכם ' את  תקריבו הבקר... 'מן –

ולכן ולא לכתחילה , שאסור רק  למדים  משם  כי  הבקר ),

אף  שפסול מוכח ממנו לפחתך', 'הקריבהו הפסוק  את הביא

בדיעבד .

ה'תשע"ח  אדר ט"ז קודש  שבת '    '   

        
         
           
         

  
כתבו  כבר  המובחר, מן שאינו קרבן להביא שאין זה  דין

לעיל ח)הרמב "ם  ב, אם(פרק אחרים, חוליים  ארבעה שם  "יש  :

אותה , מקריבין אין בבהמה  מהן אחד נמצא   
חידש מה  כן, ואם נדריך". מבחר אומר: והכתוב  ,

הרמב "ם ? כאן

ב 'אינו  דרגות  שתי  על מדובר  ההלכות בשתי  כי  ונראה ,

החוליים מארבעה אחד בה  שיש בהמה א . המובחר': מן

היא אך חולי , בה  שאין בהמה  ב . שם . הרמב "ם  אותם  שמונה 

וכעורה'. 'כחושה 

הראשון מהסוג בהמה  ביניהן: להקרבהוהחילוק 

אחרת  בהמה  להקריב  אפשרות כל אין אם שבעל אפילו (כשם

אופן ) בכל  להקרבה אסור  רק מום אסורה  וכעורה  כחושה בהמה  אך ,

אותה . מקריבים  אחרת  בהמה וכשאין לכתחילה

המובחר  מן להביאו חייב  קרבן  להביא הנודר  (ולא וכן

ידיכחוש ) לצאת  כדי  מביאו אינו אם  אך נדרו, את לקיים  כדי 

כחוש  קרבן אף  להקריב  ניתן עליו, המוטלת  אין חובה  (כאשר 

אחרת) .ברירה

" כאן: הרמב "ם דברי  מתוך מבוארים  והדברים  
נוכל וארור נאמר, זה  ועל וכעור... כחוש  שה  יביא לא 

שאסור המובחר ' מן 'אינו בדרגת מדובר כלומר, וגו''.

במי שמדובר הרמב "ם  מדגיש  ולכן נדר. כתשלום  רק  להביאו

בבהמה חובתו ידי  לצאת  יכול ואינו עולה חייב  שהיה 

כחושה .

הרמב "ם שהביא  הכתוב  לשון  מתוך מבוארים  והדברים 

וזובח  ונודר זכר, בעדרו ויש  נוכל "וארור זה : לדין כמקור

טובה בהמה לו שיש  במי  נאמר האיסור כלומר, לה '". משחת

זכר ') בעדרו  כחושה('ויש  בהמה במקריב  או כחושה  מקריב  והוא

) נדרו חובת  ידי  לצאת לה'')כדי  משחת וזובח .'ונודר 

 



קכג             

מצחו? על  אינו והציץ  טומאה  בה  אירעה אם  כשרה

חמדה' ה'כלי ח"א)מבאר בשם ט, :(שמיני 

אוכלין ש 'הכשר' סובר  טומאה)הרמב "ם  דוקא(לקבל  נעשה 

בעלים ה"א)ברצון פי "ב טומ"א הל ' כס"מ ה'קצות(ראה וחידש .

תו )החושן' שקדשי(סי ' התורה מן אפשרות אין זה שלפי 

בעלים . להם אין כי  טומאה  לקבלת  'הכשר' יקבלו קדשים 

הדעה לפי  א)אמנם  לד , זבחים הקודש'(תוס' (מחמת ש 'חיבת 

רביחשיבותה) לדעת  וכן  התורה, מן טומאה לקבל  מכשירה 

לכן  טומאה , לקבל  יכולים  הכפורים  יום  שקרבנות שמעון 

הרמב "ם לדעת  אבל  מצחו. על שאינו אף  מרצה (בהל 'הציץ 

הי "ז ) פ"י  מכשירה טומ"א הקודש ' יכול'חיבת  ולכן

צורך אין כן פי  על ואף  בציבור דחויה  שטומאה  לסבור

טומאה מקבלים  אינם  כי  הכפורים, יום  בקרבנות  הציץ  בריצוי

 טומאה מקבלים  שמדרבנן ואף  הקודש . (שחיבת

דרבנןמכשירתם) שטומאה הרמב "ם מודה  ,ולא בציבור,

ציץ . ריצוי צריך

ה'תשע"ח  אדר י"ג  רביעי יום  ?           

        
         
           

    
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

מן  ואם  המזבח), את  בה  (להקיף  'ערבה' מצות  לקיים  כדי 

נכנסים ? איך להיכנס  אסורים  התורה 

הרמב "ם: שיטת  את מיישב  אסתר ' וה'מגילת

היא אבל  בתורה , מפורשת  אינה במקדש  ערבה  מצות

ולכן  'עשה ' כמצות  ונחשבת  שם ) (סוכה מסיני ' למשה  'הלכה

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 

ה'תשע"ח  אדר י"ד חמישי יום  ?           

       
         

  
שלאחר כיון 'עבודה' אינה ההדלקה כי  הוא  הדבר וטעם

מאליה השלהבת עולה  הפתילה, מן היוצא  ברוב  (כסף שהדליק 

.משנה)

חינוך' ה'מנחת  צח)והקשה :(מצוה

היא המצוה היינו, מצוה ', עושה  'הדלקה  חנוכה  בנר

ולכן, הנס . לפרסם  כדי  בחוץ  הנר  הנחת  ולא  ההדלקה  פעולת

עשה "לא לחוץ  הוציאו כך ואחר בפנים חנוכה  נר המדליק 

במקומו  להיות צריכה  המצוה עיקר  שהיא ההדלקה כי  כלום ",

ב)בחוץ  כב, .(שבת

ולא ההדלקה  היא המצוה המקדש  נרות  בהדלקת וכן

שהרי  במקומם, שבת ההנחה  דוחה  תמידין הנרות (הל '

ה"י ) פ"ג להדליק ומוספין  אפשר ההנחה, היא המצוה  ואם  -

במקומה ולהניחה  המנורה  את  להגביה  ובשבת  שבת בערב 

בהיכל , להיות צריכה  ולכן  ההדלקה  היא שהמצוה אלא

בחוץ ? המנורה  את  להדליק  שאפשר הרמב "ם כתב  ומדוע 

אברהם' 'דבר סקט"ו )ובספר  א סי ' תירץ :(ח"ג

בפנים  המדליק  חנוכה, במקומו )בנר את(שלא קיים  לא

לה" זקוק  אין "כבתה כי  א)המצוה , כא, הנר(שבת שאם היינו ,

כיון  ולהדליק , לחזור  חייב  אינו  ההדלקה לאחר מיד כבה 

היא ולאשהמצוה הנר את    ולכן .

פתח  "על להדליק  שהיא  המצוה  התקיימה  לא  בפנים  בהדלקה

מבחוץ ". ביתו

לחזור צריך  כבתה  אם  המקדש , במנורת  כן שאין מה 

שמן  בה ונותן מטיבה  שכבתה ... "נר שאמרו כמו ולהדליקה ,

ב)ומדליקה " פח, היא(מנחות המצוה  כי  בכל

אין  ולכן מצוה' 'הכשר אלא  אינה ההדלקה  ופעולת  זמנה 

הזמן  כל דולקים  הנרות  כי  דוקא , במקומה  שתהיה  צורך 

ההדלקה . פעולת מכח במקומם 

הכשר רק  היא  ההדלקה  שאם חינוך ', ה'מנחת  קושיית ועל

חמדה ' ה'כלי  תמה  השבת , את דוחה היא  מדוע  אות מצוה (תצוה

שבת ב) הדוחה  הנרות הדלקת תמיד "): נר  "להעלות אינה(שנאמר  -

            

אותה  מדליקים  שוודאי שבת  ליל של ההדלקה 
להדליק  שמצוה  שבת, מוצאי  לליל  שבת של ההדלקה  אלא

והדלקה בוקר", עד "מערב  ידלקו שהנרות  כדי  לערב  סמוך

שבת . לערב  להקדימה  אפשרות  אין וודאי זו

ה'תשע"ח  אדר ט"ו שישי יום  '    '

       
        
         

 
ערוך ' ס"א)ב 'שלחן רעב, סי ' יין (או "ח על לקדש  שאין נפסק 

יוסף ' ה'ברכי  וכתב  רע . יצא(שם)שריחו לא קידש  שאם 

בדיעבד . אפילו

זה יין של הפסול שהרי  בדבר , מפקפק  הלכה' וה'ביאור

או  הירצך לפחתך נא 'הקריבהו בקרבנות  מהכתוב  נלמד

והרי גרועה , בהמה למזבח להקריב  שאין  היינו פניך', הישא

חובתו  ידי יצא  כחושה בהמה  שחט אם עצמם בקרבנות 

ידי יצא  לא גרוע  בחפץ  מצוה  שבעשיית  נאמר ואיך  בדיעבד ,

בדיעבד? חובה

אחר במקום  פ"ט)אך סוף חולין  הלכות בהלכה(ליקוטי  כי  כתב ,

משום להקרבה פסולה טרפה  שבהמה  הרמב "ם כתב  זו 

אפילו  פוסל זה שטעם  הרי  לפחתך ', נא 'הקריבהו שנאמר

בדיעבד .

מצד גרועה  אינה כחושה  בהמה  כי  הדינים , בין לחלק  ויש 

הוא והחיסרון ממנה , הטובה אחרת לבהמה  ביחס  אלא  עצמה 

אינו  וזה  ביותר, הטוב  את לה ' מביא  שאינו לאדם ביחס 

כגון  עצמה מצד חיסרון  בה שיש  בהמה  אך בדיעבד , מעכב 

בדיעבד  אף  פסולה  רפא)טריפה, ע' מצוה, הידור  – מצוות' 'יקח .(ראה

ראובן' יב)וב 'דגל  כז , עצמו (ח"א הפסוק  שמלשון כתב 

שהקרבן  מוכח פניך') הישא או הירצך לפחתך נא  ('הקריבהו

מה מיושב  שבכך  והוסיף , מרצה. ואינו בדיעבד  אף  פסול 

'הקריבהו  בנביא  מהפסוק  זה דין שלמד  הרמב "ם  על שתמהו

מפסוק  בגמרא  המופיעה  הדרשה  את הביא ולא לפחתך', נא

– הבקר' ('מן  קרבנכם ' את  תקריבו הבקר... 'מן –

ולכן ולא לכתחילה , שאסור רק  למדים  משם  כי  הבקר ),

אף  שפסול מוכח ממנו לפחתך', 'הקריבהו הפסוק  את הביא

בדיעבד .

ה'תשע"ח  אדר ט"ז קודש  שבת '    '   

        
         
           
         

  
כתבו  כבר  המובחר, מן שאינו קרבן להביא שאין זה  דין

לעיל ח)הרמב "ם  ב, אם(פרק אחרים, חוליים  ארבעה שם  "יש  :

אותה , מקריבין אין בבהמה  מהן אחד נמצא   
חידש מה  כן, ואם נדריך". מבחר אומר: והכתוב  ,

הרמב "ם ? כאן

ב 'אינו  דרגות  שתי  על מדובר  ההלכות בשתי  כי  ונראה ,

החוליים מארבעה אחד בה  שיש בהמה א . המובחר': מן

היא אך חולי , בה  שאין בהמה  ב . שם . הרמב "ם  אותם  שמונה 

וכעורה'. 'כחושה 

הראשון מהסוג בהמה  ביניהן: להקרבהוהחילוק 

אחרת  בהמה  להקריב  אפשרות כל אין אם שבעל אפילו (כשם

אופן ) בכל  להקרבה אסור  רק מום אסורה  וכעורה  כחושה בהמה  אך ,

אותה . מקריבים  אחרת  בהמה וכשאין לכתחילה

המובחר  מן להביאו חייב  קרבן  להביא הנודר  (ולא וכן

ידיכחוש ) לצאת  כדי  מביאו אינו אם  אך נדרו, את לקיים  כדי 

כחוש  קרבן אף  להקריב  ניתן עליו, המוטלת  אין חובה  (כאשר 

אחרת) .ברירה

" כאן: הרמב "ם דברי  מתוך מבוארים  והדברים  
נוכל וארור נאמר, זה  ועל וכעור... כחוש  שה  יביא לא 

שאסור המובחר ' מן 'אינו בדרגת מדובר כלומר, וגו''.

במי שמדובר הרמב "ם  מדגיש  ולכן נדר. כתשלום  רק  להביאו

בבהמה חובתו ידי  לצאת  יכול ואינו עולה חייב  שהיה 

כחושה .

הרמב "ם שהביא  הכתוב  לשון  מתוך מבוארים  והדברים 

וזובח  ונודר זכר, בעדרו ויש  נוכל "וארור זה : לדין כמקור

טובה בהמה לו שיש  במי  נאמר האיסור כלומר, לה '". משחת

זכר ') בעדרו  כחושה('ויש  בהמה במקריב  או כחושה  מקריב  והוא

) נדרו חובת  ידי  לצאת לה'')כדי  משחת וזובח .'ונודר 

 

אגרות קודש

]י"ב אדר תשי"ג[

...בענין מערין חיין - יעויין ברה"נ פ"ו סי"א: שאין רגילין רוב כו'. ונסמן בש' הציון למשנ"ב 

סר"ה סק"ג.



קכד                
         

      

ה'תשע"ח  אדר י' ראשון  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

.‰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 
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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 .

   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»
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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
(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]
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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
(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]
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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
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 
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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"
"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
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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"
"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
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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. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆

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,
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קל                
         

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
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",
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קלי                 
         

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
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",
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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
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
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קלב                
         

.‡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
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 . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»
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.‡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
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 . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»
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˙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"ח  אדר י"א שני 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
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
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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

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
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קלה                 
         

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

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¿»≈¿∆∆¿»
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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¿∆∆

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
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קלו                
         

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

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¿»»
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קלז                 
         

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

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¿»»
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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
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»≈¿«∆¿««…∆
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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,
 ֿ 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)
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קלט                 
         

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,
 ֿ 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)
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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¿«¿

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≈
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קמ                
         

„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
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. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆
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קמי                 
         

„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
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. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆
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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"ח  אדר י"ב שלישי 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»¿«…∆¿…∆
‰„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
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קמב                
         

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««

‰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
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קמג                 
         

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««

‰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

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

                
         

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
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,
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קמד                
         

   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,

.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
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קמה                 
         

   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,

.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
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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
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 '
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קמו                
         

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¿»

‰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
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קמז                 
         

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¿»

‰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
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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,
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¿»
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קמח                
         

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)

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
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קמט                 
         

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)

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

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

                
         

   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
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
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קנ                
         

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
=) 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,
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קני                 
         

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
=) 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,
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"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«

‰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¿»
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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"ח  אדר י"ג רביעי 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∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
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קנג                 
         

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"ח  אדר י"ג רביעי 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∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
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(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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.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¿»
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.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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‰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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קנו                
         

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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קנז                 
         

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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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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.‚˜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»¬≈
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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
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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≈≈¿««
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.‚˜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¿»«¿≈

.ÌeÓ
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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 
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קסי                 
         

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"ח  אדר י"ד חמישי יום 

   1 
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz  Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡a ‰BÓL :ÔËt¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈBÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡L ÈÓ .˙wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ Á BL‡L ÈÓ .BtÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡ BÓk B‡eˆ ÏÚ BL‡ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.wÚ Ïk ÚO BL‡ ÏÎa ÔÈ‡L Áw‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈBÁ‡Ó ˙ÙwÓ ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .Lk  ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È‰  ‡e‰ Á˜ L‡‰ ‡Le ,„Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb  ÚˆÓ‡a ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈÁ‡Óe ÂÈÙlÓ ÈÒ»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á˜ ‰Ê∆≈≈«»

.‰a‰ Ú˜BL B‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈

ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡pL „Ú ‰a‰ C‡ B‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡Óa dzÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע  לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי  לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי  וכו', כגון שינוי  אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני  שינוי  בעל עניינו זגדס  ויקרא
כלומר, שניים, דוס : שניים, זוג: ו"פירוש שינוי " בהן שיהא

עניינים. בשני  - הזוג

.„ÌÈÈba ‰MÓÁ3ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈbL ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈbÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ˙È ÔÈÈ‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,ˆ˜ ‰Ê ÏL BÚOe C‡ ‰Ê ÏL BÚOL ÔÈa .BÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
ÔÏ ÈM‰ ÏL BÚOe BÁL „Á‡ ÏL BÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È‰  ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני  כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי  ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי  מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈa ‰Úa‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈa ÏÏk6‰aÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ „Á‡ ÚOL ÈÓ .‰a‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,ÔÏ „Á‡Â BÁL „Á‡L ÔB‚k .Á‡ ÒÈ ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

LB „Á‡L8˙Be‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ‡Lk ‰a‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי  "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני  או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙BB˜ ,Ì‰Ï Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙BÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
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קסב                
         

B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ B‡ ‰‡BL ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙aÚÓ BÈÚ ˙i‡L ÈÓ .‰i‡a ˜c˜„Ï ‰ˆB∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â „Á‰ ˙‡ ‰‡BL∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡Â BÁ ÌÚ a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dzÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt  ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
ÌeÁ ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈÈ‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈÈ‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
 ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „BÈ BÈÂ ÈeÙ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰ˆ BÒkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ BeahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È‰  dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .Lk  ‰˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt »ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?eÓ‡ ˜t ‰Ê È‡a .Lk  ˜t‰ „Ú ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡ ˜Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È h‡ ‡e‰L9 ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י  וכתב  פסול". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע  שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל

רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי  כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי  שהרי 
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף  נראה, רבינו מדברי 
עבד  סוף  סוף  שהרי  "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי  אלא ימין, ביד

חילל. רבי10)לא ידיו בשתי  "השולט  במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי ) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק  שמאל)", ביד

.ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Úf‰ ÈÈ‡a ‰Úa‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰Bza eÓ‡‰ CL‡ ÁBÓ ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚e ÌÈ˜BMa OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚Ï Ï‚ aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈBÁ‡Ï ‡ˆBÈ B˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙BÁ ÂÈ˙BÒtL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰˙È Úaˆ‡ BÏ‚a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Lk  dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓ ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .Lk  ÔLÈÙ‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
Ák ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt Á ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡ ÈL Ì‰ el‡k B˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı‡‰ ÏÚÓ dBb dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B˜Ú ÏÚ „ÓBÚ  „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚a h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆
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קסג                 
         

B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ B‡ ‰‡BL ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙aÚÓ BÈÚ ˙i‡L ÈÓ .‰i‡a ˜c˜„Ï ‰ˆB∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â „Á‰ ˙‡ ‰‡BL∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡Â BÁ ÌÚ a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dzÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt  ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
ÌeÁ ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈÈ‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈÈ‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
 ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „BÈ BÈÂ ÈeÙ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰ˆ BÒkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ BeahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È‰  dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .Lk  ‰˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt »ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?eÓ‡ ˜t ‰Ê È‡a .Lk  ˜t‰ „Ú ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡ ˜Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È h‡ ‡e‰L9 ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י  וכתב  פסול". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע  שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל

רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי  כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי  שהרי 
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף  נראה, רבינו מדברי 
עבד  סוף  סוף  שהרי  "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי  אלא ימין, ביד

חילל. רבי10)לא ידיו בשתי  "השולט  במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי ) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק  שמאל)", ביד

.ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Úf‰ ÈÈ‡a ‰Úa‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰Bza eÓ‡‰ CL‡ ÁBÓ ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚e ÌÈ˜BMa OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚Ï Ï‚ aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈBÁ‡Ï ‡ˆBÈ B˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙BÁ ÂÈ˙BÒtL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰˙È Úaˆ‡ BÏ‚a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Lk  dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓ ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .Lk  ÔLÈÙ‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
Ák ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt Á ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡ ÈL Ì‰ el‡k B˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı‡‰ ÏÚÓ dBb dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B˜Ú ÏÚ „ÓBÚ  „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚a h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆
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‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .˙BÈa ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי  כשיעור משוערים גופו אברי  להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔl‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,Oa‰ BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È‚ BÓk ˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈB‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙ˆ ÔB‚k ,Á‡ c ˙ÓÁÓ BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈB‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È‰  Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .LÁ‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙ÚÓ ‰Ú ÁeL ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰ÚLÂ .ÌÈÈba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈa¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰ÚLÂ .ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚a ÌÈOÚÂ .Úf‰ ÈÈ‡a OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰ÚLÂ .Oa‰ BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eËÙ Îe .BÁÈÂ Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ eLpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .ÔwÚa ÚO‰ ‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

   1 
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי  רבינו בו יבאר

הוא. חייב  עבודה איזו ועל שמים, בידי  מיתה חייב  והוא

.‡Ê2Lc˜na „ÚL3‰ÏeÒt B˙„BÚ 4iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ w‰ f‰Â :Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7wÏ ‡l‡ ‰Ê eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„BÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ˜È ‡Ï ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈÎf‰ Ô‰‡ ÚfÓ BÈ‡L Ïk ?Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô‰‡ Èa eÈË˜‰Â ,Ô‰‡ Èa eÎÚÂ :Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
‰‡Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ  Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף  ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי  ח , יד:4)והלכה זבחים

רבי5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי  אומרים וחכמים בחנק , אומר עקיבא

שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי  ולא כחכמים
פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב  "והזר טז: פ ' קרח  בספרי 

בידי8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה
בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי  שמים,
(פי "ט  שמים בידי  מיתה חייב  ואף ֿעלֿפי ֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב  הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח , הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב  "והזר שם: בספרי 
גם  וראה אליכם". יקרב  לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף  הניכר" חסרון יש ר"מ ) רומי  בדפוס  (גם רבינו

אהרן".11) בני  (אותו) "והקטירו לו.12)צ "ל: קידושין

.‰„BÚa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌÈf‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙Baw‰ ˙B„BÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„BÚ13‰„BÚ ‰ÈÁ‡ LiL ‰„BÚ ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„Ïa ˙B„BÚ Úa‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ iÁ f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜Èf‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י  אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע  רב , "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב  זר
דכתיב  דרב , טעמא מאי  וכו' הדשן תרומת אמר ולוי  היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח , (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח  דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב  והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח ). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק 
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב . היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ  – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ "י  להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜fL ÔÈa ?‰˜Èf‰ ÏÚ „ˆÈk19˜fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Úˆn‰ ˙Ba˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי  הזהב  במזבח 
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח , החיצון העולה, במזבח 

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח  מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב  שזר עבודות דרב , כוותיה "תניא כד:
רש"י : ופירש ולפנים", לפני  בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ . המזבח  דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ  שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח  הוא ולפנים ולפני  החיצון, המזבח  על בפנים

בכסף ֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי 
הזהב , המזבח  ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יב ֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק  להלן ראה
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קסד                
         

שבע  על חייב  ללוי , ובין לרב  בין כי  כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח . שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע , והזאות ושבמצורע ", שבפנים הזאות "שבע 
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב ). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות ד פרק 

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈÈ‡ ÈË˜‰ ?‰Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰BÏ23‡lL ÌÈÈ‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ iÁ  Ô˙ÙO ˜Â eÏkÚ˙24ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25 ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ë˜ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

iÁ ˙ÈÊk ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙Ë˜ ÈË˜n‰ Ï‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈetk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰Bza LÙÓ‰ eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב : בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי  מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי  הפנים, ולחם הלחם ושתי  העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק  הרי  זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני 
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב  "אמר יז: ושבועות יב . יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב  בצינורא שהפך
שעות. לשתי  נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי  אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידי ֿזה
ג. הלכה ד פרק  למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב 

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי 
ב ). הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה פרק  ויקרא 27)(להלן

קט : בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב . טז,

.‰‡e‰ È‰  ‰ÎÚn‰ ÏÚ ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ iÁÂ ÌÈÈ‡ ÈË˜Ók28Ôa˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙Bp‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„BÚ Ób dÈ‡Â ,‰„BÚ ‰ÈÁ‡L ‰„BÚ Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי28) שני  שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי  כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב , עצים
ולא  שם). (רש"י  אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי  יד 29)כרב  פרק  להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק  "הוא
קיב :). לזבחים (פיה"מ  שמן" עליה ויצקת ו) ב , (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,

על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח  נותן "הוא
שם). (רבינו מלח " תקריב  קרבנך מה 34)כל "הוא

המנחה", את "והניף  (צ "ל תנופה אותם והניף  שנאמר
שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא

שם). (רבינו והגישה" ח ) המנורה 36)ב , דישון כלומר,
ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי  שם), זבחים רש"י  (ראה

ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק  שם: זבחים במשנה
את  והמטיב  השולחן את והמסדר והמגיש והמניף  והמולח 
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ  הנרות
לא  במזבח  אש ומצית שמים). בידי  מיתה (=כלומר, זרות"
ט : הלכה י  פרק  אחרי  בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי וכו'". חייב  יהא וכו' והבולל והיוצק  היוצא "יכול
והיוצק ". היוצת "יכול וצ "ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי שני  סידור אחריה שיש לפי  תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי  ב '
שעבד  זר כי  א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי  שם,

ב . הלכה למעלה
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יט .39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב . הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ "ה וספרא להלן וראה

פסולי מהלכות ובפ "א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח .41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק  שם יומא ראה

אחר  מפסוק  נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח , הפשט 
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב  יג) א, (שם

רבינו. בדברי  טעותֿסופר נפלה שמח , האור ולדעת
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היא ", עבודה  לאו  ש "הדלקה  א .) כד , (יומא  בגמרא  ומקורו 
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  דכיו

מאליה ".
אל  "דבר לאהר הוא  ההדלקה  ציווי  הלא  ,להבי וצרי
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קסה                 
         

שבע  על חייב  ללוי , ובין לרב  בין כי  כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח . שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע , והזאות ושבמצורע ", שבפנים הזאות "שבע 
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב ). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות ד פרק 

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈÈ‡ ÈË˜‰ ?‰Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰BÏ23‡lL ÌÈÈ‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ iÁ  Ô˙ÙO ˜Â eÏkÚ˙24ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25 ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ë˜ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

iÁ ˙ÈÊk ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙Ë˜ ÈË˜n‰ Ï‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈetk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰Bza LÙÓ‰ eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב : בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי  מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי  הפנים, ולחם הלחם ושתי  העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק  הרי  זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני 
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב  "אמר יז: ושבועות יב . יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב  בצינורא שהפך
שעות. לשתי  נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי  אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידי ֿזה
ג. הלכה ד פרק  למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב 

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי 
ב ). הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה פרק  ויקרא 27)(להלן

קט : בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב . טז,

.‰‡e‰ È‰  ‰ÎÚn‰ ÏÚ ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ iÁÂ ÌÈÈ‡ ÈË˜Ók28Ôa˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙Bp‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„BÚ Ób dÈ‡Â ,‰„BÚ ‰ÈÁ‡L ‰„BÚ Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי28) שני  שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי  כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב , עצים
ולא  שם). (רש"י  אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי  יד 29)כרב  פרק  להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק  "הוא
קיב :). לזבחים (פיה"מ  שמן" עליה ויצקת ו) ב , (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,

על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח  נותן "הוא
שם). (רבינו מלח " תקריב  קרבנך מה 34)כל "הוא

המנחה", את "והניף  (צ "ל תנופה אותם והניף  שנאמר
שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא

שם). (רבינו והגישה" ח ) המנורה 36)ב , דישון כלומר,
ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי  שם), זבחים רש"י  (ראה

ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק  שם: זבחים במשנה
את  והמטיב  השולחן את והמסדר והמגיש והמניף  והמולח 
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ  הנרות
לא  במזבח  אש ומצית שמים). בידי  מיתה (=כלומר, זרות"
ט : הלכה י  פרק  אחרי  בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי וכו'". חייב  יהא וכו' והבולל והיוצק  היוצא "יכול
והיוצק ". היוצת "יכול וצ "ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי שני  סידור אחריה שיש לפי  תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי  ב '
שעבד  זר כי  א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי  שם,

ב . הלכה למעלה
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ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט .39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב . הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ "ה וספרא להלן וראה

פסולי מהלכות ובפ "א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח .41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק  שם יומא ראה

אחר  מפסוק  נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח , הפשט 
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב  יג) א, (שם

רבינו. בדברי  טעותֿסופר נפלה שמח , האור ולדעת
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היא ", עבודה  לאו  ש "הדלקה  א .) כד , (יומא  בגמרא  ומקורו 
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  דכיו

מאליה ".
אל  "דבר לאהר הוא  ההדלקה  ציווי  הלא  ,להבי וצרי
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כשרה  שהדלקה  יתכ ואי הנרות", את בהעלות גו ' אהר
חנוכה  בנרות אפילו  הרי  ועוד , לכתחילה . אפילו   בזרי
,דרבנ רק  הוא  וחיוב המקדש , לנרות זכר רק   שה
ש "הדלקה  הוא  והדי במקומה , להיות צריכה  ההדלקה 
לא   לחו והוציאה   בפני "הדליקה   א ולכ מצוה ", עושה 
זר  ויכול אפשר המקדש  שבנרות יתכ ואי ," כלו עשה 
 צרי ואי להיכל יכניסנו  והכה להיכל,  מחו להדליק

שוב . להדלקה 
 אי המנורה , את מדליק  שהכה  הג בזה : והביאור
 כיו היא ", עבודה  לאו  "הדלקה  אליו  מתייחסת ההדלקה 
"דהא  מאליה ", עולה  שלהבת ש "תהא  היא  הכוונה  שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  כיו
סיוע ללא  להיכל"  ומחו בזר כשרה  "הדלקה  ולכ מאליה ",

ב ודווקא  ההיכל, קדושת וללא  העבודה הכה מודגשת זה 
המנורה . בהדלקת עצמו  בכח 

להיכל,  ומחו  בזרי כשרה  שהדלקה   " הרמב שפסק   א
המנורה  הדלקת תהיה  השלישי  שבבית לומר מסתבר
הציווי נאמר שאליו  ,אהר על־ידי  השלימות בתכלית
את  ידליק  שאהר , להוסי ויש  הנרות". את בהעלות"
הגאולה  של הראשו ברגע  מיד  שהרי  משה , של המנורה 
ידי מעשה  – המנורה   ע יחד  " עמה ואהר "משה  יהיו 

העתידה . בגאולה   בשלימות ויתגלו   נצחיי  שה משה 
      

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי  עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב ) ח , (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף  בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסף ֿמשנה מובא ובריטב "א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס  כי  כתב  הראב "ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי רבינו: על הקשה א) אות צח  (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב : בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ ' מספרא הקשה ועוד בחוץ . מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב ). הלכה יג
ואף ֿעלֿפי ֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ "ג לנר מנר להדליק  מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק  אסור חנוכה בנר שרק  יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני  מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי  יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס ", מבחוץ  יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק  "שלא אמרו לא שהרי  להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ  המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ  ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי  איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈˆ ÔLc‰ ˙Ó‰47Ô‰k‰ LÏÂ :Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
ÓB‚Â „ BcÓ48‰˜BÏ  Ï‡OÈ ÌÈ‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„BÚ ‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„Ú :Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„BÚ . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï‡ ;‰˙ÈÓ iÁ  f‰ dÏ ˜ Ì‡Â ,BcÏ Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„BÚ52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י .47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק  להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב  לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי  ב , הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח 
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב  והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק  כגון המזבח , גבי  על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח .52)או מן שמסלק 
כלוי . ולא כרב , כד. בסוגריים 53)יומא המוקף  כל

הכסף ֿמשנה  מצאו אבל ר"מ , רומי  בדפוס  אינו מרובעים
וכמו  סילוק , עבודות שהן מפני  וטעמו, רבינו. ספרי  בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰ÎÚn‰ cÒ54d˜Bt 55,d„BÒÂ Ô‰k‰ ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt decqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב , המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי  "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב  על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף  התקיף 

.ÈÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚe ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈiÁ ÔÈ‡  Lc˜na LnML57˙B„BÚ ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ iÁ f‰L58 ˙B„BÚ‰ ‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ  ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב  הלכה פ "ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב : בזבחים והנה ח . והלכה ב  הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ  שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ "י למעלה כתב  שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט 
כזר. הוא הרי  בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי  מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני  שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב 
קורקוס ). (ר"י  האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח .ראה והלכה

.‡ÈÌÈetk qÁÓe ÌBÈ ÏeË Ô‰k60‡ÓËpL61È‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„ÚÂ ,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡lLÂ ÌÈ„‚a qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ iÁ 62‰˜BÏ BÈ‡  Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙eÊ ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»
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קסו                
         

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי  מלאות ביום מצורע  כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי  שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי  מלקות, חיוב  לפרש ואין מיתה. חיוב 
מהלכות  בפי "ט  כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ "ב  למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב  מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב ,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ "ד למעלה שכתב  ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב  שהוא כתב  ב , הלכה שם
ט . הלכה פ "ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסף ֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב : פרק  זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסף ֿמשנה דבריו הובאו קורקוס  ר"י  - נטמא, כך
תנאי דפליגי  "אפשר כי  הראב "ד וכתב  אחת", אלא חייב  אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף  או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב  לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסף ֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב  אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ  ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי  שהוא מי  אלא ורגלים,

משנה). (כסף  מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי 

.ÈLnML Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ iÁ  ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙eÊ65ÌeMÓ iÁ  ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב : ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב  פליגי  לא כו"ע  אחת דבבת וס "ל בזה,
כולל  באיסור יוסי  ולר' כולל, באיסור רק  ור"ש יוסי  ר' פליגי 
שנים, חייב  כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב 
המוריה  הר ראה שנים, חייב  ענין שבכל כאן פסק  יפה

עוד 66)וכסף ֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב  אינו מום שבעל ב , הלכה  פ "ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰Ê ‰„BÚ „ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰eÓ‚ ‰eL˙a ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È‰  ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙eLa d˙B‡ „BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰Ê ‰„BÚÏ Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71‰ ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜ ÔÈ‡  È˜‰Â Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰ Ï‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜  È˜‰Â Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„Ïa ËÁL ‡l‡ ,ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט . במנחות

אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני יעלו לא אך ט ) כג, (מלכיםֿב  שנאמר שם), רש"י 

וכו'". בירושלים ה' מזבח  אל ששת 68)הבמות כרב 
נחמן. כרב  ולא שם, קט :69)במנחות שם נראה כן

לפני70) אותם ישרתו אשר "יען יב ) (שם, נאמר זה ולפני 
נשאתי כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי  שם.
נחמן.72)ששת. כרב  ולא ששת, וכרב  קט . שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי  שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסף ֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  ÌMÏ ˙Ba˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï  ‰Êk ˙Èa LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76 ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ78 Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק  שמעון של בנו חוניו כי  המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב  מזבח  שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט :) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי "ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב : זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק  כדאמרינן דמיפסלי ,
משנה). (כסף  לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,OÚ ‰BÓL ‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰Ê ‰„BÚ „BÚ‰ :Ô‰80f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

ÏÚ‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ ÏeË .85qÁÓ .ÌÈetk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87BkM‰ .88ÌÈ„‚a qÁÓ .89ÌÈ„‚a ˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìet91L‡ Úet .92ÌÈ„È ıÁ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚Â93LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈe ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

c ı‡‰ ÔÈe BÏ‚ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡ ÚetÓ ıeÁ ;eÏlÁ  e„Ú Ì‡Â ,‰„BÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe˜e99‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰Lk Ô˙„BÚ  e„Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב '. א הלכות ו ח .83)פרק  הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק  ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק  למעלה
א.88) הלכה פרק  כלי89)למעלה מהלכות י  פרק  למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי  הלכות
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העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי  מלאות ביום מצורע  כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי  שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי  מלקות, חיוב  לפרש ואין מיתה. חיוב 
מהלכות  בפי "ט  כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ "ב  למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב  מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב ,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ "ד למעלה שכתב  ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב  שהוא כתב  ב , הלכה שם
ט . הלכה פ "ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסף ֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב : פרק  זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסף ֿמשנה דבריו הובאו קורקוס  ר"י  - נטמא, כך
תנאי דפליגי  "אפשר כי  הראב "ד וכתב  אחת", אלא חייב  אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף  או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב  לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסף ֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב  אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ  ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי  שהוא מי  אלא ורגלים,

משנה). (כסף  מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי 

.ÈLnML Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ iÁ  ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙eÊ65ÌeMÓ iÁ  ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב : ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב  פליגי  לא כו"ע  אחת דבבת וס "ל בזה,
כולל  באיסור יוסי  ולר' כולל, באיסור רק  ור"ש יוסי  ר' פליגי 
שנים, חייב  כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב 
המוריה  הר ראה שנים, חייב  ענין שבכל כאן פסק  יפה

עוד 66)וכסף ֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב  אינו מום שבעל ב , הלכה  פ "ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰Ê ‰„BÚ „ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰eÓ‚ ‰eL˙a ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È‰  ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙eLa d˙B‡ „BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰Ê ‰„BÚÏ Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71‰ ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜ ÔÈ‡  È˜‰Â Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰ Ï‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜  È˜‰Â Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„Ïa ËÁL ‡l‡ ,ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט . במנחות

אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני יעלו לא אך ט ) כג, (מלכיםֿב  שנאמר שם), רש"י 

וכו'". בירושלים ה' מזבח  אל ששת 68)הבמות כרב 
נחמן. כרב  ולא שם, קט :69)במנחות שם נראה כן

לפני70) אותם ישרתו אשר "יען יב ) (שם, נאמר זה ולפני 
נשאתי כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי  שם.
נחמן.72)ששת. כרב  ולא ששת, וכרב  קט . שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי  שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסף ֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  ÌMÏ ˙Ba˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï  ‰Êk ˙Èa LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76 ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ78 Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק  שמעון של בנו חוניו כי  המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב  מזבח  שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט :) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי "ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב : זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק  כדאמרינן דמיפסלי ,
משנה). (כסף  לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,OÚ ‰BÓL ‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰Ê ‰„BÚ „BÚ‰ :Ô‰80f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

ÏÚ‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ ÏeË .85qÁÓ .ÌÈetk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87BkM‰ .88ÌÈ„‚a qÁÓ .89ÌÈ„‚a ˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìet91L‡ Úet .92ÌÈ„È ıÁ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚Â93LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈe ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

c ı‡‰ ÔÈe BÏ‚ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡ ÚetÓ ıeÁ ;eÏlÁ  e„Ú Ì‡Â ,‰„BÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe˜e99‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰Lk Ô˙„BÚ  e„Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב '. א הלכות ו ח .83)פרק  הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק  ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק  למעלה
א.88) הלכה פרק  כלי89)למעלה מהלכות י  פרק  למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי  הלכות
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ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק  למעלה
להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב  שם

מחלל 92) אינו הוא ואף  יד. ח ֿט , הלכות שם למעלה
להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק  שם למעלה

יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה
יח . ט .98)הלכה הלכה א פרק  למעלה ראה 99)ראה

יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

  
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ ‰OÚ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
È˜‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL ( .ÌÈÓÈÓz ˙Baw‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
È˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa È˜È ‡lL (Ê .BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙Ba˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
È˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
È˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L„e B‡O ÈË˜‰Ï ‡lL (È .ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Baw‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Baw‰


«»¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי  בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Baw‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈÁÓe3˙ÂˆÓ BÊ  ÔBˆÏ ‰È‰È ÌÈÓz :Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי  ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע  ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב , (דברים נאמר ועוד הי "א). פ "ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח ). פ "ב  להלן (ראה נדריכם" מבחר פ '4)"וכל 'ספרא'
ה"ט . פ "ז אמור

.ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ 5:Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÈ˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ 9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואף ֿעלֿפי  א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ "א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב  סנהדרין מהל' בפי "ט  כי 

ב .6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי  תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב  כב , (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף  גרס  וכן וויניציאה, רומי  בדפוסי 
לדמי לי ' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב : ז, שם בגמרא
למזבח . נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי ". נמי  נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי  אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  'ÌÈÓÏL' Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡  eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

LB„˜ ‰Ê È‰ 12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי "ב  להלן הוא וכן מ "ח . פ "ג תרומות
הי "ב . לא 11)הקרבנות שהרי  (כסף ֿמשנה), הוא פשוט 

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי  טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב  בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסף ֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי  יוסי  "רבי 
שוגג  דמי  "היכי  שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי  להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי  לקי ". לא קדשים גבי  לקי ,
תמורה  מהל' פ "א להלן ראה תמורה, ולענין ראב "ד). (ועי '

ה"ב .

.„Ôa˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ 15È‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ eÈ˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ  ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18Ó‡ È‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«

'‰Ï (‰l‡) eÈ˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
ÈeÓ‡ ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜BfÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ  ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈÏÁ‰ el‡  ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa‡ ‰˜BÏ  ÂÈeÓ‡ ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט  אם אבל קרבן, לשם שחט  אם דווקא
לשם  השוחט  פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי מהל' (פט "ו לה'" הוא פסח  "זבח  שנאמר לפי  חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי "א), המוקדשין
כמו  שבפסח , ואף ֿעלֿפי  קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ "ד בסתם שוחט  גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י ) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב :), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט  אלא חייב  אינו

ב .15)רפט ). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק 
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ  או שבור או

ה"ב .17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ "ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק  וכתות "ומעוך כד: כב , בויקרא
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קסח                
         

המצוות' ב 'ספר רבינו כתב  וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק  "שלא כתב  רפח , מצוה ב 'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח , גבי  על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף 
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י מום בעלת עולה איברי  הקטיר אם וכן רצ . מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף  שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי על שחולק  (: (שם כרבא רבינו פוסק  – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס  (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט . כלל המצוות' ב 'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ "ז אמור פ ' (ראה 23)'ספרא' כאביי  ולא
מלקיות. חמש שחייב  שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :Ó‡pL .el‡ ÏÎa BÚ  BÈ˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B ‰È‰È L‡ ‰OÂ BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

BÚ ÌeÓ ÏÚÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ  dÈ˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי ',
– תזבח " "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק  ואף ֿעלֿפי 
(כסף ֿמשנה). קבוע  מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב , (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב 'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב "ן מין
ה"ז. פ "ב  להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ "ב  להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba˜ Û‡ ‡l‡ ,„Ïa Ï‡OÈ ˙Ba˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈÎBk È„BÚ27ÔÈ˜‰ Ì‡ ,28 ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙ ‡Ï Î Ôa „iÓe :Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ "ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי 
ה"ב ֿג). הקרבנות ב 'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa˜a Ó‡ È‰L .‰˜BÏ  »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;BÏÒÙe Ôa˜Ï Èe‡ ‰È‰ È‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ 34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי  בסמוך), להלן (וראה המזבח  מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי  ב 'ספרא'
א. לד, ב . לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט , ב . יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב 'ספר שבגמרא אף ֿעלֿפי 
להקרבה, דחזי  קיים המקדש שבית בזמן מילי , "הני  אמרו:

סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי  דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי  רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי  אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט "ו) הבחירה בית מהל' (פ "ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי  התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח  כשיבנה בית, שאין אף ֿעלֿפי  להקרבה ראוי 
בד"ה  א. י , מגילה אבן' ב 'טורי  גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי ). סי ' הרמב "ם בלשונות ח "ב  הרדב "ז ובשו"ת ומ "ט ,

זה,34) בין מה - שו סי ' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי מהל' (פי "ט  שחייב  בחוץ , הזה בזמן לשוחט 

הט "ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â Á‡ ‡e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰  Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי  וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב . לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי  דלא דאע "ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואף ֿעלֿפי  שם). חינוך' ב 'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,
ב 'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב  מריבוי  שם)

שם). חינוך' ('מנחת ב  כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙eÓ˙a37OÚn‰ ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡  Ô˙eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa˜Ï39BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

ÈÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ 42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי  למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ "ב  זו" חליפת זו הרי  או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף  א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי41)בפ "ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי , בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב  בכורות מהל' פ "ח  וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף  שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È‰ 45‰„t˙Â ,46CÚa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa˜ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜ :Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;O52a„Ó e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈

e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎÚa e‡a Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ
‡Ï L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿
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קסט                 
         

המצוות' ב 'ספר רבינו כתב  וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק  "שלא כתב  רפח , מצוה ב 'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח , גבי  על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף 
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י מום בעלת עולה איברי  הקטיר אם וכן רצ . מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף  שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי על שחולק  (: (שם כרבא רבינו פוסק  – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס  (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט . כלל המצוות' ב 'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ "ז אמור פ ' (ראה 23)'ספרא' כאביי  ולא
מלקיות. חמש שחייב  שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :Ó‡pL .el‡ ÏÎa BÚ  BÈ˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B ‰È‰È L‡ ‰OÂ BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

BÚ ÌeÓ ÏÚÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ  dÈ˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי ',
– תזבח " "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק  ואף ֿעלֿפי 
(כסף ֿמשנה). קבוע  מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב , (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב 'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב "ן מין
ה"ז. פ "ב  להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ "ב  להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba˜ Û‡ ‡l‡ ,„Ïa Ï‡OÈ ˙Ba˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈÎBk È„BÚ27ÔÈ˜‰ Ì‡ ,28 ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙ ‡Ï Î Ôa „iÓe :Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ "ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי 
ה"ב ֿג). הקרבנות ב 'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa˜a Ó‡ È‰L .‰˜BÏ  »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;BÏÒÙe Ôa˜Ï Èe‡ ‰È‰ È‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ 34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי  בסמוך), להלן (וראה המזבח  מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי  ב 'ספרא'
א. לד, ב . לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט , ב . יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב 'ספר שבגמרא אף ֿעלֿפי 
להקרבה, דחזי  קיים המקדש שבית בזמן מילי , "הני  אמרו:

סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי  דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי  רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי  אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט "ו) הבחירה בית מהל' (פ "ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי  התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח  כשיבנה בית, שאין אף ֿעלֿפי  להקרבה ראוי 
בד"ה  א. י , מגילה אבן' ב 'טורי  גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי ). סי ' הרמב "ם בלשונות ח "ב  הרדב "ז ובשו"ת ומ "ט ,

זה,34) בין מה - שו סי ' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי מהל' (פי "ט  שחייב  בחוץ , הזה בזמן לשוחט 

הט "ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â Á‡ ‡e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰  Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי  וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב . לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי  דלא דאע "ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואף ֿעלֿפי  שם). חינוך' ב 'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,
ב 'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב  מריבוי  שם)

שם). חינוך' ('מנחת ב  כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙eÓ˙a37OÚn‰ ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡  Ô˙eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa˜Ï39BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

ÈÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ 42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי  למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ "ב  זו" חליפת זו הרי  או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף  א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי41)בפ "ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי , בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב  בכורות מהל' פ "ח  וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף  שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È‰ 45‰„t˙Â ,46CÚa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa˜ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜ :Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;O52a„Ó e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈

e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎÚa e‡a Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ
‡Ï L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿
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לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי  קבוע ,
ה"ו). פ "ב  להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב . ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי  – ירצה" לא "ולנדר כג): כב , (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי "א). ההלכה.46)(להלן בסוף  להלן ֿ 47)ראה אף 
העמדה  צריך אינו למזבח , קבוע  מום בעל שהמקדיש עלֿפי 
 ֿ משנה ראה צריך, כהן עלֿידי  הערכה – הי "א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט ). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ "א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי "א), ערכין מהל' (פ "ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי "א).
מס ' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ "א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע , "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב 'ספרי '52)שהרי 
טו. יב , (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי "א.54) ֿ 55)פ "ה שאי  ביארו, ושם ב . לב , תמורת
בה  נאמר כבר שהרי  טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י  ועי ' ום.
מזבח . בקדשי  שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?BÚ ÌeÓ ˙ÏÚÏ Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ  ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

wÚ‰ ÔÓ eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰  ÔBÈ„t Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL Á‡ ˙ÈcÙ  ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe˜ ÌeÓ dÏ64wz 65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ‡Lk66‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎÚa e‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È‰  ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙ÒkÙÓ69˜È  ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«

d„ÏÂ70‰aÚ˙ .71˙cÙpL Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»
eÒ‡ „Ïe‰ 72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆

Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈
Áf‰75BÈ˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע .56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני  א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע  מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב ): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני  הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף  כלומר,
אין  – ה"י ) פ "ב  (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף , קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י גם (ראה הגוף  קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב 'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י ). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי66)משנה, מהל' בפי "ט  ראה
הי "א. (פ "ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי  והערכה הי "ב ) ערכין מהל'
וכדברי הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב )
קודם  שמתה וכיון לב :), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי 
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי  תימא "וכי  א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי  מפרכסת, היא ועדיין רוב  או שנים בה שחט  והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב . טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק  מומין. בעלי  ולד

ליקרב . שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי  בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י  (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי  בקדושתן, =) פדיונן למתפס  אלימא
גזירה  דאסורין והאי  אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י  – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח  אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי  שם, (בכורות נתקדשה
ידי על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י  להו" ופריק  שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח  לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח .76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח  – ליקרבינהו ליעביד, "היכי 
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי  "דאמותן רש"י  ומפרש
הואיל  להקריב , גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי  להבין, וצריך מחזי ". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט "ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי 

ה"ד.

.ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79ÌOa Ï˜LÏÂ ,ÌL ÔÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ‡Lk ,81ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
OÚn‰82˜eMa Ì˙ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈
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Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ  ˙Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÓ È‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,OÚn‰Â BÎa‰ Ï‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85‡a˙iL BÓk ,86 ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„Ï BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡  »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ „ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי  ואף  שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק  ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י וראה במשנה, (שם באומד כי ֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי  לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ "ו ראה פסולי83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק  לבעלים:85)כי 

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ "ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ "א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק  הבכור את הקדיש הכהן

ב . עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח  כי  אף 
בש 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם וק כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק  זו רשות

ה'תשע"ח  אדר ט "ו  שישי יום 

   1 
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ  »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ‰Ó‰a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
el‡Â ,Ì‰ ‰LÏLe ÌÈOÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿≈

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰3˙Á‡ dÈÚ . ≈ƒ»»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk ‰ÏB„b4Ì‡ Ï‡ . ¿»¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ

ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡ ‰˙È‰»¿»…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ ÔÏa LÈ Ì‡ .Lk »≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL BÚ‰ wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òet ,ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ . (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי  מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב  פסק  ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק , הכרח  אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי  שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב  ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי  בהמה, מומי  בין זה מום
מהלכות  ה בפרק  כמפורש מום, זה הרי  קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ ewpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ‡LpL‰ÈhÁ e˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈÒÁ ÔÈ‡ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰È˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰Lk  ÌÈ˜ dÏ LiL ‰˜ Ï‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰˜ ÏL ‰ÂÚ‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ f‰ L‡ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«
‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .ˆ˜ f‰ ‰È‰ Ì‡ .Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C‡ :‰ÏËe .Lk  ÌÈzL ,ÌeÓ  ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ Ê .Lk  LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ  ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ aL Ì‡ .ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,Lk  ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ aL Ì‡ Ï‡ .f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח , עצם יש בזנב 
מום, זה הרי  העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק  קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני8)לגמרי , "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע , שבר מרבה
שאין  צלע  שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי  שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק  בכורות ובתוספתא בגלוי " מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח , או עור יח ) כא, שם אדם, (במומי 

וכו'". שבגלוי  מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚9‰l‚Ú d˙Òt ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰ÒeÙe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

OaÏ B˜ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי  הונא רב  שם ומפרש מ . בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי  ידים שלש לה שהיו
שבשני אחת, ויד רגלים שתי  לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי , נעקרו ולא
למום.
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Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ  ˙Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÓ È‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,OÚn‰Â BÎa‰ Ï‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85‡a˙iL BÓk ,86 ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„Ï BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡  »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ „ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי  ואף  שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק  ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י וראה במשנה, (שם באומד כי ֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי  לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ "ו ראה פסולי83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק  לבעלים:85)כי 

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ "ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ "א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק  הבכור את הקדיש הכהן

ב . עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח  כי  אף 
בש 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם וק כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק  זו רשות

ה'תשע"ח  אדר ט "ו  שישי יום 

   1 
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ  »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ‰Ó‰a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
el‡Â ,Ì‰ ‰LÏLe ÌÈOÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿≈

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰3˙Á‡ dÈÚ . ≈ƒ»»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk ‰ÏB„b4Ì‡ Ï‡ . ¿»¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ

ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡ ‰˙È‰»¿»…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ ÔÏa LÈ Ì‡ .Lk »≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL BÚ‰ wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òet ,ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ . (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי  מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב  פסק  ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק , הכרח  אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי  שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב  ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי  בהמה, מומי  בין זה מום
מהלכות  ה בפרק  כמפורש מום, זה הרי  קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ ewpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ‡LpL‰ÈhÁ e˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈÒÁ ÔÈ‡ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰È˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰Lk  ÌÈ˜ dÏ LiL ‰˜ Ï‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰˜ ÏL ‰ÂÚ‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ f‰ L‡ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«
‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .ˆ˜ f‰ ‰È‰ Ì‡ .Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C‡ :‰ÏËe .Lk  ÌÈzL ,ÌeÓ  ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ Ê .Lk  LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ  ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ aL Ì‡ .ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,Lk  ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ aL Ì‡ Ï‡ .f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח , עצם יש בזנב 
מום, זה הרי  העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק  קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני8)לגמרי , "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע , שבר מרבה
שאין  צלע  שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי  שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק  בכורות ובתוספתא בגלוי " מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח , או עור יח ) כא, שם אדם, (במומי 

וכו'". שבגלוי  מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚9‰l‚Ú d˙Òt ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰ÒeÙe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

OaÏ B˜ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי  הונא רב  שם ומפרש מ . בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי  ידים שלש לה שהיו
שבשני אחת, ויד רגלים שתי  לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי , נעקרו ולא
למום.
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.Â‰Ó‰a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚLÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôaw‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz  L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈

Ôa˜Ï16‰cÙ BÈ‡ 17„Ú ‰ÚBÂ Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«
Úe˜ Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆

dÈ‡  BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»
˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק  שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי  וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע 
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני  רועד "כשהוא

רע ".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט  העזים, מן או הכשבים

כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם
ולא  המזבח ") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין

גמורים. מומים שאינם לפי  מום 18)במדינה" כלומר,
וקבוע . על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות

יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי  לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈBÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa‡20el‡Â ,‰Ó‰e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙ÈˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„BiL24ÔÈÚe˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח  שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ  בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ , ובין

קבועים. מומים הם הרי  מחוץ , ולח  ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני  יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ  ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב ) קבוע .
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ  בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי  "חוורור שם: וברש"י  האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈÁ‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ‰Ó‰a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ„ ÁÓ :ÓB‡ e˙k‰Â ,Án‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ ÔÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ˜ ‡Ï  ÌÈL„wa el‡Ó34eÚÈ ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡È  ÔÈ˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי  שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי  "מבחר 30)אף  להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב  שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב  שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי , הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי , נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן
ולא 36) למצוה הוא שכתוב , [נדריכם] נדריך "דמבחר

לפסול".

.Ë‰Ú da ‰„ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰˜ ‡Ï …¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע  הרובע  כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני  פי  על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙BÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰eÒ‡  ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ EˆÈ‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰È˜‰ :ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  Ôa˜Ï ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.ewÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚÈƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב ,

.‡È‰ÙË ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙ÈÏ ‡ˆz BÊ È‰  ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰ÈÈ‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙO‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰ÙË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰eÒ‡ BÊ È‰  ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
ÛO˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔBqÁÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

 ˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt  ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח  בפרק  ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי ".45) כנטול יתר "כל נח : בחולין ראה
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קעב                
         

.ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe˜ ÔÈÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Be .‰‡ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa‡ ÌBÈe ,Ba eLÈb‰L ˙ÚÓ ÌÈOÚÂ ‰ÚLƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈe ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ  «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט .)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס  בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק  בר נחמן רב  אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ , נד כז, בימים שבודקים שם רש"י 
ובאמצע  שמונים ובסוף  שמונים בתחילת (שבודק  שם

מ ). יום שהוא  פסקה 47)שמונים ושוב  השמונים באמצע 
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰ne48ÌÈOÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ ÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú „‡ L‡Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈLÈ ÌÈOÚ50ÏeÏ‡51‰‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈLz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe˜ ÌÈÓ el‡ È‰ 52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף .49)אלו. חדשי  במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ . חדשי  במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי  ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח , כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע , מום והוא

של  ויבש לח  אכל הקבועים מים הן "ואלו לח : בכורות
זה  הרי  גשמים) במי  רק  שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי  גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי  וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי  מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח , כך ואחר יבש אכל נמי  ודגשמים קבועים).
וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח  אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי  וחצי  אלול לח , ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח  רק  כי  כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח  ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈOÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙‚B‚k ?Li‰ ÔÓÊa ÌÈLÈ‰Â53˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙Á‡ ‰Ó‰e ‡È‰ ‡l‡ ,dcÏ59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe˜ el‡ È‰  ˙‡t˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס  רבי  משום יוחנן רבי  אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי  שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי  אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק  ורבינו מאי ". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי 
רק  שמספיק  כאן פסק  שבגמרא לומר" תמצי  כ"אם מקום

קודם  שצריך ופוסק  משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי  יש שבזה הגמרא כדברי  אכילה,

שם. האיבעיא נפשט  לא כי  הוא, ספק  לט .56)אכילה שם
מעליא  ודאי  שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי ". שתייה לאחר כשערי , קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק  וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק . הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי ". לבדו ליה, מעלי  וודאי  חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף 

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי 
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk „‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk Li‰ ÂÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ Á‡ ˙‚B‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dcÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ  ˙‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈBÚ B‡ ÔÈÚe˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡  Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰  ‰‡t˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי . חצי  עד ומאלול ניסן, חצי  עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי 
ספק  הוא כך משום הספק . נפשט  ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע  מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ ÚÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙÓ≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙÓ≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙÓ67Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס  מיניה "בעי  לט . שם
מכאן  או מומא הוי  למפרע  איתסי , ולא אכל משמואל,
אמרת  אי  בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי  ולהבא
לא  מומא הוי  ולהבא מכאן ואי  מעיל, מומא הוא למפרע 

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני שנפדה כיון ספק , זה הרי  מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י  מדברי  שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי  בדיקתן שלאחר

   1 
יונה,1) ובני  תורים ודין בעוף , הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע  רובע  ודין
המקדישם.
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קעג                 
         

.ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe˜ ÔÈÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Be .‰‡ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa‡ ÌBÈe ,Ba eLÈb‰L ˙ÚÓ ÌÈOÚÂ ‰ÚLƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈe ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ  «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט .)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס  בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק  בר נחמן רב  אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ , נד כז, בימים שבודקים שם רש"י 
ובאמצע  שמונים ובסוף  שמונים בתחילת (שבודק  שם

מ ). יום שהוא  פסקה 47)שמונים ושוב  השמונים באמצע 
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰ne48ÌÈOÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ ÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú „‡ L‡Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈLÈ ÌÈOÚ50ÏeÏ‡51‰‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈLz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe˜ ÌÈÓ el‡ È‰ 52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף .49)אלו. חדשי  במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ . חדשי  במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי  ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח , כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע , מום והוא

של  ויבש לח  אכל הקבועים מים הן "ואלו לח : בכורות
זה  הרי  גשמים) במי  רק  שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי  גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי  וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי  מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח , כך ואחר יבש אכל נמי  ודגשמים קבועים).
וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח  אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי  וחצי  אלול לח , ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח  רק  כי  כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח  ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈOÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙‚B‚k ?Li‰ ÔÓÊa ÌÈLÈ‰Â53˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙Á‡ ‰Ó‰e ‡È‰ ‡l‡ ,dcÏ59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe˜ el‡ È‰  ˙‡t˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס  רבי  משום יוחנן רבי  אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי  שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי  אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק  ורבינו מאי ". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי 
רק  שמספיק  כאן פסק  שבגמרא לומר" תמצי  כ"אם מקום

קודם  שצריך ופוסק  משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי  יש שבזה הגמרא כדברי  אכילה,

שם. האיבעיא נפשט  לא כי  הוא, ספק  לט .56)אכילה שם
מעליא  ודאי  שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי ". שתייה לאחר כשערי , קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק  וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק . הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי ". לבדו ליה, מעלי  וודאי  חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף 

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי 
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk „‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk Li‰ ÂÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ Á‡ ˙‚B‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dcÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ  ˙‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈBÚ B‡ ÔÈÚe˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡  Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰  ‰‡t˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי . חצי  עד ומאלול ניסן, חצי  עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי 
ספק  הוא כך משום הספק . נפשט  ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע  מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ ÚÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙÓ≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙÓ≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙÓ67Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס  מיניה "בעי  לט . שם
מכאן  או מומא הוי  למפרע  איתסי , ולא אכל משמואל,
אמרת  אי  בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי  ולהבא
לא  מומא הוי  ולהבא מכאן ואי  מעיל, מומא הוא למפרע 

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני שנפדה כיון ספק , זה הרי  מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י  מדברי  שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי  בדיקתן שלאחר

   1 
יונה,1) ובני  תורים ודין בעוף , הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע  רובע  ודין
המקדישם.
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.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰˜p‰3‰Ó‰a ‡l‡ 'ÎÊ ÌÈÓz' Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„Ïa4Ï‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb LiL ÛBÚ5 BÏ‚ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÒ‡6ÏÏk ÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈÒB‡L ˙BÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף ,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי 
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח ) כב , (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף ". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף  מן אבל זכר, ולא
ח . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח : זבחים (רש"י  שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף ". כל ולא יא.7)העוף " הלכה פ "ב , למעלה ראה

ממה 8) י , הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי 
או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שנאמר

משנה). (כסף  בעוף  גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.ÌÈBz9ÌÈpË˜10‰BÈ Èe ,ÔÈÏeÒt 11 ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈz‰ ÔÓ :Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt  ‰Êe ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈLk ‰BÈ È17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

BwÚ ÌB˜ÓÌc18e‰ÊiMÓ ÌÈLk ÌÈBz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני " שהמלה היונה", "ובני לכתוב 

שגור. ביטוי  שנקט  אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב . הכתוב 13)בחולין השמיט  לא כולה, התורה ובכל

"בני " פעם אף  כתב  לא כן וכמו "יונים ", אצל "בני " מלת
תורים  כי  כב :) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י  לצואר סביב  צהובה שם 15)יפה

שבני יונה, בני  אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע  לא שעוד מפני 
נפשטה  ולא ספק , מטעם או ודאי  מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט "ז להלן וראה הבעיא,

מכי16)ב . וכו' כשרים יונה בני  "מאימתי  בגמרא שם
יונה  בני  מאימתי  ופירש"י  דמא", ואתי  מיניה גדפא שמיט 
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני  אימתי  "עד גורס 

משנה). (כסף  שמיט 17)הנכונה" "מכי  שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ  הציהוב .18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק . שום בלי  לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י : ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי 
כזהב ". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי 

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚Bc‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È‰ 23CcÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È‰  ‰˜ ˜ÙÒ ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
 ‰ÓÈÓ˙ ‰˜e ÌÈÓz ÎÊ :Ó‡ ˙Bawe .Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰˜ B‡ È‡cÂ ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ "ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה
הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס 
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק  רש"י ). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני  (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ "ז כתב  וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ "ב  שהרי  עיון, צריך אבל ח .
אחרי (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי  בטומטום פסק 
מה  כי  שם, במשנה רש"י  כתב  וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק  ובאנדרוגינוס  לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס 
ט . הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני  כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ ' בספרא אליעזר ר' כדברי  ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף . שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי 
בגמרא  שהרי  תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס , מחלוקת חסדא רב  "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי  אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף , פוסלים המומים אין כי 

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח , בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס 

למזבח . פוסלים הם בעוף  גם – ודאית נקבה או ודאי 

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30BL :Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú  ÊÚ B‡ OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ OkÓ ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31 „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ët32qÁÓÏ Ët  ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ët  Bn‡ ˙Áz .34Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב  שהוציאו
קיסרי . ניתוח  ידי  על הבטן, ח ,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני  מיום להקריב  מצותֿעשה כי 
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח  פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב  ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי 
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קעד                
         

(הר  או ד"ה לח : חולין ותוספות שם קמא בבא ראה
שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È‰  ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ok ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt  Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe˜ ÌeÓ ÏÚk¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט  ורבינו ילדה". ואח "כ שנשחטה או
שמים  בידי  שבמיתה משום בכסף ֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק  קמב :), בתרא בבא (ראה אמו לפני  מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
הלכה  בכורות מהלכות בפ "ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב : בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט  – מ "או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב ". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה . מן
בחוץ , עליו לישחט  לענין אבל לכהן, ליתנו חייב  כי  אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני  מקצת בו שיש הנדמה, נחשב 
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י  וראה המזבח , על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ "או נתמעט  והוא חר,

.ÂÚB‰ ÔÎÂ40Úap‰Â41‰Ê ‰„BÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È‰  ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk 46‰Úe .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :È˙k ‰Ê ‰„BÚe .Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49 ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

ÚBk Ô‰ È‰50Úa B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר  מן 41)כגון שנרבעה בהמה
פי על או אחד עד פי  על ונרבע  שרבע  "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י  בפיה"מ , (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח .). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח :). בתמורה (רש"י  זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי  הפרישוה
פ "ד  להלן וראה לד), סימן פ "ב  קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי  ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ "ח  כח . תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף  למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ '46) (שם בברייתא כי  אף  כח : שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב ) ועמ ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע , רובע  להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"

כי ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל
המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע : בדפוס 

רוקח ). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה
לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע "פ  או אחד עד ע "פ 
ב ). הלכה פ "ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי  רק 

פ "ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף  רובע  אין שהרי  כן, כתב 
א). שם.51)הלכה פ "ד להלן ראה בעוף , ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח : בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע  שלמד ישמעאל ר' לדעת כי  ויתכן הנוגח ".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ "משחתם",

הצאן"לעני "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
כרובע  "שהן לכתוב  רבינו הוצרך ולכן נוגח , להוציא

המוריה. בהר וראה ונרבע ",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
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;˙Á‡ ‰˜BÏ  „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ È˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .Ïk ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa eÓ‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי  בדפוס 
כמבואר 54) השחתה", – מ "השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח , הלכה פ "ד להלן ראה
כלב .56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק . לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח . לפי58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב ", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב ", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט  כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב "ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ "ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
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‰ˆÈ ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙ÚL ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ qÁÓ ‡˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«
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‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôaw‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס .60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף  נראה – הבהמה" מן שנקריב  קרבן "כל
שכתב  ט  הלכה להלן נראה וכן השמיני . היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני  – זמנן הגיע  שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב  וכן זמנן". הגיע  שלא יונה "בני  גם
מהלכות  ובפי "ח  בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע 
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח : הלכה הקרבנות מעשה
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(הר  או ד"ה לח : חולין ותוספות שם קמא בבא ראה
שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È‰  ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ok ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt  Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe˜ ÌeÓ ÏÚk¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט  ורבינו ילדה". ואח "כ שנשחטה או
שמים  בידי  שבמיתה משום בכסף ֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק  קמב :), בתרא בבא (ראה אמו לפני  מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
הלכה  בכורות מהלכות בפ "ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב : בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט  – מ "או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב ". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה . מן
בחוץ , עליו לישחט  לענין אבל לכהן, ליתנו חייב  כי  אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני  מקצת בו שיש הנדמה, נחשב 
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י  וראה המזבח , על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ "או נתמעט  והוא חר,

.ÂÚB‰ ÔÎÂ40Úap‰Â41‰Ê ‰„BÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È‰  ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk 46‰Úe .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :È˙k ‰Ê ‰„BÚe .Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49 ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

ÚBk Ô‰ È‰50Úa B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר  מן 41)כגון שנרבעה בהמה
פי על או אחד עד פי  על ונרבע  שרבע  "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י  בפיה"מ , (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח .). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח :). בתמורה (רש"י  זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי  הפרישוה
פ "ד  להלן וראה לד), סימן פ "ב  קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי  ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ "ח  כח . תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף  למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ '46) (שם בברייתא כי  אף  כח : שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב ) ועמ ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע , רובע  להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"

כי ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל
המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע : בדפוס 

רוקח ). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה
לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע "פ  או אחד עד ע "פ 
ב ). הלכה פ "ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי  רק 

פ "ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף  רובע  אין שהרי  כן, כתב 
א). שם.51)הלכה פ "ד להלן ראה בעוף , ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח : בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע  שלמד ישמעאל ר' לדעת כי  ויתכן הנוגח ".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ "משחתם",

הצאן"לעני "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
כרובע  "שהן לכתוב  רבינו הוצרך ולכן נוגח , להוציא

המוריה. בהר וראה ונרבע ",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡53BÈ‡  ÔÈ˜‰Â Ú Ì‡ ,Ôa˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙‰Ê‡ ‰Lt˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55Ïk ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈeÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ  „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ È˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .Ïk ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa eÓ‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי  בדפוס 
כמבואר 54) השחתה", – מ "השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח , הלכה פ "ד להלן ראה
כלב .56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק . לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח . לפי58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב ", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב ", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט  כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב "ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ "ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
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‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôaw‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס .60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף  נראה – הבהמה" מן שנקריב  קרבן "כל
שכתב  ט  הלכה להלן נראה וכן השמיני . היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני  – זמנן הגיע  שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב  וכן זמנן". הגיע  שלא יונה "בני  גם
מהלכות  ובפי "ח  בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע 
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח : הלכה הקרבנות מעשה
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שבני הרי  זמנן", הגיע  שלא ותורין הלידה ימי  שבעת בתוך
בפ "ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י  דעת וכן י ). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע "א). הרמב "ם בגליון וראה מסכת 62)כב : ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ "א ולהלן ד, משנה פ "א פרה

יאֿיב . "שבעת 63)הלכה כט ) כב , (שמות נאמר כן וכמו
לי ". תתנו השמיני  ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  ולהלן קיב : בזבחים
פ :65)ח . ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני  ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב  זמן למחוסר הנח  זירא, רבי  "אמר
שעובר  לעשה, הניתק  לאו כל כמו זה אין כי  רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח , ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני  "ומיום (שם) נאמר שהרי 
נרצה. אינו – השמיני  יום שלפני  זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈBz69ÔÓÊ qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ÚL ‰BÈ Èe ,71ÏÚk Ïk‰  «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««

ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡  ÔÈ˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ
.‰ˆ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôaw‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב .69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני  כת"ק 
ה"ח . הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב  הלכה למעלה יונה 72)ראה בני  כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כי ֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי 
מן  "והקריב  יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסף ֿמשנה. ראה היונה", בני  מן או התורים

.ÈÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰ÙËe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ‡Â77Ô‰ È‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ eÎnÈÂ ,c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚk ÔÈ‡Â .‰ˆiL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa˜79LÈc˜n‰ Ï‡ .80„ÚÂ ‰ˆ˜Óe ÚaÂ ÚB »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÔÓÊ qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,BÚ81e‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ "ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ "א עליו חלה  התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני  מין הם הנ"ל החמישה כח :80)אבל תמורה

(81– למזבח  שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,

המוריה. בהר וראה ב . הלכה פ "א למעלה עיין קבוע ,
ח .82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa‡ Ô‰ È‰ ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,OÚ83Án‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ‡ qÁÓe85‰ÙËe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88ÚÂ .89ÚaÂ .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93ÈÁn‰ .94ÔÓÊ qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס  וטומטום ד. הלכה פ "א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסף ֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי  אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח .84)למעלה הלכה פ "ב  למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה
ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף  דופן יוצא בכלל הוא והרי  לידה, זו

ראב "ד).

.ÈÔÈeÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Baa „Á‡ Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ  ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈzÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„ÚÂ ˙Úa „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח .96) ובתמורה ע : בזבחים הוא 97)משנה מי  ניכר ולא
למזבח .98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח  לגבי  האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי , איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי  אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי . כאיכא רבינו ופסק  גרשום),

.‚È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101B‡ ‰Ú da ‰„ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È‰L ,˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÈ‡Ó ‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L Á‡ B‡ ‰Ú da ‰„ÚpL Á‡ ‰aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ Lk d„ÏÂ È‰ 102‡È‰Lk ‰Úa elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰aÚ˙ Ck Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úaƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
zÓ d„ÏeL104‰ÙË ˙ˆÈa ÁBÙ‡ ÔÎÂ .105zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח . אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב  לדעת

אין  רבא, דעת ולפי  אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי 
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי  אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי  שם
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קעו                
         

רבנן. דברי  ולפי  נחמן, רב  של הלשון 104)הראשון לפי 
השני הלשון ולפי  הכל, לדברי  הוא נחמן רב  של הראשון

רבנן. לדברי  אלא זה שנולד 105)אין אפרוח  כלומר,
טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם

נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח  שאין מפני  בזה,
איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈzÓ ‰ÈhÁ  «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ Èeq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈzÓ108ÈÈLÎa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„BÚ À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙zÓ  ‰Ê110epzL È‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ .107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח , איסורי  של לוולדות נדמו כלומר,

כאן  ואף  נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע  ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח , הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי  הנקרא זרע 
תרומות  מהלכות בפי "ב  וראה רמ .). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב  כי  אף 
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי  על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי  – דאסירה?" נמי  הכי  עבודהֿזרה, כרשיני 

למזבח . מותרת עבודהֿזרה בכרשיני  בהמה המפטם כי 

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ˙Baw‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ ÚaÂ ÚB ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ L‡ Ìe‡È‰ È˜ÏÓÚÓ :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÊ ÔÚÓÏ ˜a‰Â Ô‡v‰ ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב : זרה  מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ "ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי . מן עולה קרבן שמקבלים ב , הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי  ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח  בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק 

   1 
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע  רובע  דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע  רובע  משום נפסל ומתי 
כלב . ומחיר

.‡ÚapL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰  ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי  "בעי  ב : פה, בזבחים אדם. עלֿידי 
בעופות, נרבע  יש כי  ופשטו בעופות", נרבע  אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע  בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי  הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע  למעוטי  – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק  יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות' (וראה

רובע  עוף  שאין בעופות, שייך לא שרובע  מפני  "שנרבעה",
שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ "ג למעלה ראה

העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף 
ספר' ('קרית כן העוף  אף  במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע  ב : פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי  מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע  עא, וזבחים א. כח , תמורה ראה

.ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úap‰Â ÚB‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È‰ 7ÔÈÏ˜Ò8ÔOe ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a eÒ‡9ÔÈeÒ‡ Ô‰L el‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dBbÏ10eÓ‡ ‰ne .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈzÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ

„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈzÓ el‡ È‰  B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח , תמורה א. מא, בכורות ראה
ב . נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע  לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע  עוף  שאין רובע  לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע  ברובע  שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר  "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב  אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי  פי "א קדושים ב 'ספרא' ואמרו
"וכי כח ) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח 
שור  "אחד שם דרשב "י  במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף ". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי  אמר אבהו רבי  ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב "ק 
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט  כדרך הכתוב  לך שיפרט  עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע  רובע 

שם. בריטב "א ראה שהמית, ב 10)משור ע , זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח , תמורה

ה"ו. ופ "ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני  היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י  (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי , "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי  נאמן", – שותק  והלה נרבע 
וראה  (כסף ֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק ,

קיימי . מזבח  לגבי  לאו ד"ה שם רש"י  גם
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רבנן. דברי  ולפי  נחמן, רב  של הלשון 104)הראשון לפי 
השני הלשון ולפי  הכל, לדברי  הוא נחמן רב  של הראשון

רבנן. לדברי  אלא זה שנולד 105)אין אפרוח  כלומר,
טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם

נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח  שאין מפני  בזה,
איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈzÓ ‰ÈhÁ  «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ Èeq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈzÓ108ÈÈLÎa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„BÚ À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙zÓ  ‰Ê110epzL È‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ .107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח , איסורי  של לוולדות נדמו כלומר,

כאן  ואף  נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע  ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח , הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי  הנקרא זרע 
תרומות  מהלכות בפי "ב  וראה רמ .). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב  כי  אף 
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי  על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי  – דאסירה?" נמי  הכי  עבודהֿזרה, כרשיני 

למזבח . מותרת עבודהֿזרה בכרשיני  בהמה המפטם כי 

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ˙Baw‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ ÚaÂ ÚB ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ L‡ Ìe‡È‰ È˜ÏÓÚÓ :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÊ ÔÚÓÏ ˜a‰Â Ô‡v‰ ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב : זרה  מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ "ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי . מן עולה קרבן שמקבלים ב , הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי  ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח  בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק 

   1 
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע  רובע  דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע  רובע  משום נפסל ומתי 
כלב . ומחיר

.‡ÚapL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰  ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי  "בעי  ב : פה, בזבחים אדם. עלֿידי 
בעופות, נרבע  יש כי  ופשטו בעופות", נרבע  אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע  בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי  הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע  למעוטי  – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק  יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות' (וראה

רובע  עוף  שאין בעופות, שייך לא שרובע  מפני  "שנרבעה",
שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ "ג למעלה ראה

העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף 
ספר' ('קרית כן העוף  אף  במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע  ב : פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי  מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע  עא, וזבחים א. כח , תמורה ראה

.ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úap‰Â ÚB‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È‰ 7ÔÈÏ˜Ò8ÔOe ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a eÒ‡9ÔÈeÒ‡ Ô‰L el‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dBbÏ10eÓ‡ ‰ne .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈzÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ

„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈzÓ el‡ È‰  B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח , תמורה א. מא, בכורות ראה
ב . נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע  לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע  עוף  שאין רובע  לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע  ברובע  שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר  "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב  אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי  פי "א קדושים ב 'ספרא' ואמרו
"וכי כח ) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח 
שור  "אחד שם דרשב "י  במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף ". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי  אמר אבהו רבי  ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב "ק 
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט  כדרך הכתוב  לך שיפרט  עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע  רובע 

שם. בריטב "א ראה שהמית, ב 10)משור ע , זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח , תמורה

ה"ו. ופ "ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני  היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י  (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי , "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי  נאמן", – שותק  והלה נרבע 
וראה  (כסף ֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק ,

קיימי . מזבח  לגבי  לאו ד"ה שם רש"י  גם
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‰Òe‡k14Úa B‡ ÚB ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»
dÚL Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿

„Á‡16ÌÈÎBk „BÚ ÔÈa Ï‡OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚe ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡  ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÚapL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úap‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úap‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק  ושמואל, רב  בזה נחלקו - ב  מ , בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסף ֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס , היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי "ב ) פ "ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס , היה הפעולה

המוריה'. ב 'הר תחלה 15)וראה ופירש ב "רובע " התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע  ואילו בפחות 16)"נרבע ", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח  פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי17) ה"ב ), למעלה (ראה עדים בשני  רבעה אפילו ובזה

מהל' בפ "ט  (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע  הגוי 
אסורה  לגוי  הנרבעת שאף  זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט "ו) פ "ג למעלה (הובא ב  כב , זרה בעבודה הוא למזבח ,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי 
ולא  מוקצה משום ולא נרבע  משום ולא רובע  משום לא
למזבח . אסורה – רבעה שהגוי  ידוע  שאם הרי  נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע , ובדפוס  וויניציאה, רומי  בדפוסי  הוא כן
רוקח '. כאשה,19)ב 'מעשה במצוות שחייב  כנעני  עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי  ואם
"בת 20) ב : מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב  נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע  כנותן מכן פחות
כשם  כי  רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח  נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף  שם ב 'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב , בהשגות אמרו הראב "ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע  "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח ", גבי  מעל הבהמה
גבי מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח ,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע  הוא האדם אם רק  כי  נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע  בהמה הוא הרובע  אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע  מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע  שבמשנה 21)מבן אף ֿעלֿפי 
סובר  – הרובע  הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב "ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק  שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈÓk‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ê ‰„BÚ ÌLÏ da e„ÚÈ B‡24ÌÈ„a Ï‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰Ê ‰„BÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»

עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט .) (תמורה יצחק  רב  אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס  שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ "ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי  (5 469 עמ ' (צוקרמנדל
וכפי (26 555 (עמוד פ "ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב "ד שם. ברש"י  ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני הפירוש וכפי  מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסף ֿמשנה. ועי ' לשם 24)שברש"י . צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי  בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úap‰Â ÚB‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,BÁ ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»
 dLc˜‰ Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»

ÁaÊnÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆
B‡ BÁ ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ  LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;zÓ ‰Ê È‰  BLÈc˜‰L Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L „ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆

משל 27) ובין משלו בין "הנרבע  שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני  בין חבירו,
מזבח ". לגבי  פסול - ברצון ובין באונס  בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ ' פ "ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב 'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע ,

שלו 28)ספר'. "(מ )מוקצה פ "ו, סוף  זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס  ווין בכת"י  הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני  ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,BÁ ÏL ÔÈa BlL „ÚL ÔÈa ,„Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

eÒ‡ ‰Ê È‰  Lc˜‰ Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰ÚÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe˜ ÌeÓ Ba30 „Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»

ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ „Ú33,eÒ‡ ‡e‰  ‰ˆ˜n‰ Ï‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»

ÁaÊnÏ zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני  בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס  מזבח , לגבי  פסול -
ב 'חסדי משנה' ב 'כסף  וראה בסיפא, שכתוב  למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב 'יחוסי  דוד'
ובין  באונס  בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס ).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ "ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס ",
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קעח                
         

שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף  שמחלק  כמו ולא לאסרה", כדי  מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט  לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ "ח  למעלה פסק  רבינו שהרי  מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף  כי 
דברי על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע "פ  "הנעבד כי  ה"ג) פ "ז (כלאים ה'ירושלמי '
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי  להדיוט 
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי  לגבוה", נאסר הט "ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ "ג 30)שמח ', למעלה
ומה 31)ה"י . הוא וכו' "הנעבד א: כח , תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב  כסף  כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף  תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט ,

להדיוט  שאסור ומכיון כח :). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח . (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט .) ותמורה צ : חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי  אף  צמו,
מן  שנמעט  למזבח , אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ "ח 
היה  לא אם אפילו זה ולפי  ה"ו), פ "ג למעלה (ראה הפסוק 
אסור  הוא הרי  אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי 
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח .
למזבח , אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב  כסף  מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב  הכסף  שגם משום
כי מדבריו, נשמע  מותר. הוא הרי  – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב  הכסף 

למזבח . עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח , תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב 

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê‰Ï ‰ÂÁzLn‰35zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ ÂÈ‡ È‰ 37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ‡a ÚBp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È‰  «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰ÎÚnÏ ÌÈÊ‚ ‰pnÓ42 ‰Ó‰Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚Ï ÏeÒt dlL Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙BˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ Èe ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי  להלן שכתבנו מה לפי 
שלו. כי36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט ,

אף ֿעלֿפי אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי  לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי  בעיית והיא ההר, מאבני  מזבח 
מותר  (אם למזבח  מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח  מהן  לבנות
אסור  להדיוט , בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט ) כג, (דברים דכתיב  לגבוה, במחובר

שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב , ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט , בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע  כלומר,
ברשות  נובע  אם אבל לשדותיו, מחוץ  יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט .), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואף ֿעלֿפי שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי  ה"ו, למעלה רבינו פסק  שבבהמה
איסור  שהרי  כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח '). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי  א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי  וקמאי 
לדברונא  דילמא או שם) רש"י  – להם הלכו והרי  השתחוה,
והרי השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח  =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק  ומספק  נפשטה, ולא שם) רש"י  – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסף ֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב  כמו הורצה שבדיעבד כתב ,

הי "ב ). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי 

ה"ח ). זרה עבודה מהל' (פ "ח  להדיוט  בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב : פ "א ביכורים 'ירושלמי '

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס ' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï  ‰Ê ‰„BÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
CÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L ˙ÈÏ‡OÈ54Ï‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56zÓ dp˙‡ 57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰ÂÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,zÓ dp˙‡  ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני  להלן להיות צריכה ה"ח  שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב 'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח .50) אסור זונה אתנן כי  ה"ז, פ "ג למעלה ראה
א.51) כט , תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב . כט , תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי  וגו' זונה אתנן תביא "לא יט )
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי  כט ) יח , (ויקרא
הכי בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי 

במשנה. - ב  סו, בקידושין ראה כט ,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי  עבדי , אצל שפחתך
דברי כי  יצחק , רב  בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
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קעט                 
         

שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף  שמחלק  כמו ולא לאסרה", כדי  מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט  לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ "ח  למעלה פסק  רבינו שהרי  מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף  כי 
דברי על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע "פ  "הנעבד כי  ה"ג) פ "ז (כלאים ה'ירושלמי '
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי  להדיוט 
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי  לגבוה", נאסר הט "ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ "ג 30)שמח ', למעלה
ומה 31)ה"י . הוא וכו' "הנעבד א: כח , תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב  כסף  כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף  תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט ,

להדיוט  שאסור ומכיון כח :). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח . (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט .) ותמורה צ : חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי  אף  צמו,
מן  שנמעט  למזבח , אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ "ח 
היה  לא אם אפילו זה ולפי  ה"ו), פ "ג למעלה (ראה הפסוק 
אסור  הוא הרי  אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי 
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח .
למזבח , אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב  כסף  מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב  הכסף  שגם משום
כי מדבריו, נשמע  מותר. הוא הרי  – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב  הכסף 

למזבח . עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח , תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב 

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê‰Ï ‰ÂÁzLn‰35zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
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כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי  להלן שכתבנו מה לפי 
שלו. כי36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט ,

אף ֿעלֿפי אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי  לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי  בעיית והיא ההר, מאבני  מזבח 
מותר  (אם למזבח  מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח  מהן  לבנות
אסור  להדיוט , בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט ) כג, (דברים דכתיב  לגבוה, במחובר

שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב , ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט , בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע  כלומר,
ברשות  נובע  אם אבל לשדותיו, מחוץ  יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט .), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואף ֿעלֿפי שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי  ה"ו, למעלה רבינו פסק  שבבהמה
איסור  שהרי  כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח '). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי  א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי  וקמאי 
לדברונא  דילמא או שם) רש"י  – להם הלכו והרי  השתחוה,
והרי השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח  =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק  ומספק  נפשטה, ולא שם) רש"י  – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסף ֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב  כמו הורצה שבדיעבד כתב ,

הי "ב ). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי 

ה"ח ). זרה עבודה מהל' (פ "ח  להדיוט  בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב : פ "א ביכורים 'ירושלמי '

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס ' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï  ‰Ê ‰„BÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
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"איזהו 47) לפני  להלן להיות צריכה ה"ח  שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב 'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח .50) אסור זונה אתנן כי  ה"ז, פ "ג למעלה ראה
א.51) כט , תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב . כט , תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי  וגו' זונה אתנן תביא "לא יט )
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי  כט ) יח , (ויקרא
הכי בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי 

במשנה. - ב  סו, בקידושין ראה כט ,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי  עבדי , אצל שפחתך
דברי כי  יצחק , רב  בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
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שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי , בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי  ה"י ), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי  על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי  ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי  לפי  והוא שרי ", מישרא לעבד שפחה  "והא
אין  אביי  דלדברי  - ב  כט , שם ורבא אביי  של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי  היא אם אבל קידושין, בהן
בחייבי שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף  לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק  אסור. אתננה ישראלית זונה אף  אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי 
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף  לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא
כרבי57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי 

שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון
לו). הבאות ד"ה שם רש"י  ועי ' שם, (תמורה ורב  וכרבי 

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk  ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60eÎf‰Â .eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È‰61Bp˙‡  ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
eÒ‡62zÓ ‰Ê È‰  ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאף ֿעלֿפי59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אף ֿעלֿפי לאוין, שבחייבי  ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי  אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי ): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב 'כסף  וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי62)הבא שם, תמורה מס '
זכר 63)רב . לדבר, ראיה שאין ואף ֿעלֿפי  רבי . דברי  שם

להפך" ותהי  לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי שאין נשמע  "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê „ EÏ ‡‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
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Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÈÏ‡Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי , אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי 
שמואל  אמר וכו', שרי  משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי  בעבד וכו' יצחק  רב  בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ "ג רק  לא כלומר,
בכל  וחייב  העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי 
אנשים  בשני  אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי 
עבור  אתנן נתן ואחד השני , עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני  בעילת

כסף ֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי  חשוב  ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
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dlL BÈ‡L c È˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק ' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי ,
לא  מאה, לי  מה חד לי  מה אסירי , דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח  דכולהו מאה, לה ויהיב  חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי ". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני  הכי  אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי  אמר למפרע ? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק  הרי  סג.), סב : זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי  בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי70)למעלה אימתי  כלומר,

קנוי יהא לא אותו תצטרכי  לא ואם מעכשיו, לך תקני  לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק  לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי  ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב  הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי  "ואיש
ברשותו", כל אף  ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.È‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ÈÏÚ ‡a74‡e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

epÈ˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ  ˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב  בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי 

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי 
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי  להדיוט ", כמסירתו

ספק .77) שהדבר רבינו 79)מספק .78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ "ז להלן ראה הקרבנות, בעניני  הספיקות בכל

ה"כ. ומוספין
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.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈc ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
dˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È‰  ÈBÏt ÌBÈa83dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ zÓ ‰Ê È‰  ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף  גם קונה הגוי  שהרי  כלומר,
וכיון  פח ), בהערה ועיי "ש הי "ד, ומתנה זכיה מהל' פ "א
הטלה  את קונה היא הרי  זה, בטלה לי  הבעלי  לה שאומר
אתנן  זה והרי  זמן לאחר הטלה את לה נתן כי  אף  זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ "ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או

ה"ח ). ומתנה זכיה מהל' (פ "ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב  סב , זרה ועבודה א. כט , בתמורה
לה, יהיב  "מאי  שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי  אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט : (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי ' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי  לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי 
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי  כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני יום עוד אם לה ואמר אפותיקי , לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב , זוזי  לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס  שם, זרה עבודה 'מאירי '
אלו  כי  (והוסיף  ב  יד, קידושין ב 'מאירי ' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס  וכן שם, זרה עבודה ספרדי  בכת"י  הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„ÈÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ˜Ï Èe‡‰ c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ Èe ÔÈB˙Â ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È‰  Ôa˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב .85) מחיר הוא זה אי  הט "ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט ) כג, (דברים שנאמר ב . ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי  וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט "ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
kL ,ÌÈLk el‡ È‰  ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈÚ ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï  dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï  dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dBb Ô‰a94c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L c ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï  BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡  »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈeÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê „ ‡e‰ ‰Ïa˜ ÈcÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת  כי  נדר,
כלב ". "מחיר בשינוי  הי "ח  להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה  תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי  מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי "ב . פסח  קרבן מהל' בפ "י  ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
 ֿ תלמוד וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר
יהיב  כי  אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי  פסחו, על בממנה הושעיא רב  אמר
מכדי משה, החייהו ד) יב , (שמות משה" מהיות הבית ימעט 
אין  שאם מקח  מכדי  אף  אומר, רבי  מקח . מכדי  ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ , בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי  שרבה - א
ובמצה  הפסח , לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח  לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ "ד רבינו ופסק  וטלית, חלוק  במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי  ולא כחכמים הי "א פסח 
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב 
זו  ברייתא כי  נדר", "לכל הפסוק  מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב  במה רבינו וכוונת דרבי . אליבא
שיש  וחגיגה פסח  שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי  זה אין – כנ"ל) (רבי , ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסף ֿמשנה ועי ' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח  למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי  נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ "ה כמבואר רשות, ושינוי  ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני  תורים

הנתינה.98) לפני  שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב  ל, בתמורה

גבי על קרב  בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי  מוקדשין לה נתן אסור, המזבח 
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי 
פוסל  המום שאין עוף  עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף ", את להביא נדר, לכל יט ) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי 
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי לכך, ראיה ועוד רוקח '). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי  ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
 ֿ (לחם מוקדשין בעופות מדובר כי  עלֿכרחנו אלא עליהם,
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.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈc ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
dˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È‰  ÈBÏt ÌBÈa83dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ zÓ ‰Ê È‰  ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף  גם קונה הגוי  שהרי  כלומר,
וכיון  פח ), בהערה ועיי "ש הי "ד, ומתנה זכיה מהל' פ "א
הטלה  את קונה היא הרי  זה, בטלה לי  הבעלי  לה שאומר
אתנן  זה והרי  זמן לאחר הטלה את לה נתן כי  אף  זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ "ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או

ה"ח ). ומתנה זכיה מהל' (פ "ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב  סב , זרה ועבודה א. כט , בתמורה
לה, יהיב  "מאי  שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי  אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט : (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי ' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי  לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי 
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי  כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני יום עוד אם לה ואמר אפותיקי , לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב , זוזי  לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס  שם, זרה עבודה 'מאירי '
אלו  כי  (והוסיף  ב  יד, קידושין ב 'מאירי ' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס  וכן שם, זרה עבודה ספרדי  בכת"י  הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„ÈÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ˜Ï Èe‡‰ c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ Èe ÔÈB˙Â ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È‰  Ôa˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב .85) מחיר הוא זה אי  הט "ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט ) כג, (דברים שנאמר ב . ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי  וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט "ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
kL ,ÌÈLk el‡ È‰  ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈÚ ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï  dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï  dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dBb Ô‰a94c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L c ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï  BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡  »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈeÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê „ ‡e‰ ‰Ïa˜ ÈcÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת  כי  נדר,
כלב ". "מחיר בשינוי  הי "ח  להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה  תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי  מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי "ב . פסח  קרבן מהל' בפ "י  ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
 ֿ תלמוד וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר
יהיב  כי  אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי  פסחו, על בממנה הושעיא רב  אמר
מכדי משה, החייהו ד) יב , (שמות משה" מהיות הבית ימעט 
אין  שאם מקח  מכדי  אף  אומר, רבי  מקח . מכדי  ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ , בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי  שרבה - א
ובמצה  הפסח , לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח  לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ "ד רבינו ופסק  וטלית, חלוק  במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי  ולא כחכמים הי "א פסח 
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב 
זו  ברייתא כי  נדר", "לכל הפסוק  מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב  במה רבינו וכוונת דרבי . אליבא
שיש  וחגיגה פסח  שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי  זה אין – כנ"ל) (רבי , ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסף ֿמשנה ועי ' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח  למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי  נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ "ה כמבואר רשות, ושינוי  ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני  תורים

הנתינה.98) לפני  שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב  ל, בתמורה

גבי על קרב  בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי  מוקדשין לה נתן אסור, המזבח 
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי 
פוסל  המום שאין עוף  עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף ", את להביא נדר, לכל יט ) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי 
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי לכך, ראיה ועוד רוקח '). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי  ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
 ֿ (לחם מוקדשין בעופות מדובר כי  עלֿכרחנו אלא עליהם,
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הם  במשנה "העופות" כי  מפרש הראב "ד אבל משנה).
שם. רש"י  פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,

אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל
(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?Ïk ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:BÁÏ ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙BeÒ‡ Ôlk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח .101) אסור כלב  מחיר כי  ה"ז פ "ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב  שמחליף  והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב . חליפי  זהו כלב , "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י  דמים (כסף ֿמשנה).103)היינו הוא פשוט 
הכלב  שכנגד שעשרה בהי "ז, להלן שנאמר ממה ונלמד

המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚL  „Á‡ ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈzÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰OÚ‰ Ï‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ  Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ˙È B‡ Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

BÈÁÓ ‰È‰ÈÂ Ïk‰ „‚k ‰OÚ‰ ÔÓ107Ô‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈzÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈeÒ‡ Ôlk ‰OÚ‰ È‰  Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב . בחלקו שנפל זה שהרי106)שנטל במשנה. שם

הכלב . חליפי  "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח  אסור הוא ורק  הכלב ",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב 'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ "ז ברירה אין שבדאורייתא פסק  רבינו שהרי 
ה"י . בכורות מהל' פ "ו בלחםֿמשנה ועי ' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני  "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב  שכנגד וכלב , תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי  חדא "ניפוק  הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב  דמי  דטפי  כגון עסקינן במאי  הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב  ששוה היתר =) טיפונא והאי  מינייהו,

כלב . למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי  האחד)

.ÁÈÌÈhÁa Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
zÓ ‰Ê È‰  ˙ÏÒ eOÚÂ111Ïk Ô˙‡ .112ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈzÓ 114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈzÓ  Ïk ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„Ï115ÏL ÔÙeb Ï‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
„117.ÌÈÚew‰ ˙‡ ‡È‰Ï  ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב  ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי  נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט "ו למעלה וראה שינוייהם.

 ֿ בכסף  וראה הי "ב . פ "ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם
ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב  על בא כלומר,

ל.). במשנה שם רש"י  (ראה באתננו טלה הכלב  לבעל
לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,

שם). רש"י  ומחיר 114)(וראה הכלב  "אתנן במשנה: שם
– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי  זונה,

ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח  שאם
שמותרים  קלֿוחומר ובהט "ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו

(כסף ֿמשנה). הבית שם.116)לבדק  בברייתא, כחכמים
(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא

עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית
(לחםֿמשנה).

ה'תשע"ח  אדר ט "ז ש "ק יום 

   1 
ושאיסורם 1) למזבח , שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר

שהוא. במה

.‡B‡O2L„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈeÒ‡4ÏÎa Ôeq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5eÈË˜˙ ‡Ï Lc ÏÎÂ ‡O ÏÎ Èk :Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôaw‰ ÌÚ ÔÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡Â .ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa˜ ÌLÏ6ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ  Ô‰lL ˙Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  „Á‡k Ô‰ÈL ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa eÓ‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי2) על (=שנחמץ  לחמץ  הדין והוא אחרים. המחמיץ  דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי  מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע  לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש  סתם
"כל  התורה שאמרה מפני  כן, לפרש והוכרח  המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי .4)דבורים. במזבח  אלא חייב  אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב  פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט  המרובה, אלא לי  "אין
כשההקטרה  והמדובר נח . במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי  מג: בפסחים וכזעירי  להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב , הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני  ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני  שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף  עצמו בפני  דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני  במנחות 8)שאור כרבא

אביי אמר המזבח  גבי  על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי מיהא חדא דאמרי  איכא שבכללות, לאו על לוקין
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קפב                
         

דאמרי כאיכא ופוסק  וכו'", לקי  לא נמי  חדא דאמרי  ואיכא
רבינו. על השיג והראב "ד הראשון.

.‰ÏÒÙ  ˙Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ÈË˜‰10‰˜BÏ 11‰Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ח . הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק  יומא בירושלמי 
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע 
מפני אלא דבש תנא נקט  ולא לדבש, שאור בין חילוק  אין
היה  אילו שם בירושלמי  שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט  לתוכה נותן

משנה). (כסף  שבהיכל,10)בריחה" הפנימי  המזבח  על
יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,

על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח  על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח 
קטורת  עליו תעלו "לא ט ) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L„ B‡ B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈÏ eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt  ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈÏ  ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡ BÈ‡L c ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰Ë˜‰Ï13Ôaw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B‡Oa B‡ L„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ 14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב . אלא 13)עצים, חייב  שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי  מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב  פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי  לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ ÈÈMÓ B‡17˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
LkÏ23ÔÈÈe‡ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ  «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ iÁ  Ôa˜ ÔÈÈe˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ eÈ˜z ˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי 
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח , בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל כי 
לכהנים". נאכל והשאר המזבח  על כולו הקומץ 

המנחות.18) כל כשיירי  לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי  "בעי  נח . במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח  גבי  על העוף  חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי לאישים ממנו אין והאי  רחמנא אמר לאישים שממנו

ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח  אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי , קרבן. שמו נמי  והאי  קרבן
מאי קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי  לאישים, שממנו
כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף  חטאת בשר - בינייהו
דבש, או שאור עם העוף  חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר

עקיבא. כרבי  ופסק  כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי 
המזבח . לגבי  קרב  ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי 

כהונה.22)לכהנים. לזכרי  נאכלים השמן לוג שיירי  כי 
חטאת  בשר וכו' "כתנאי  הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע  של שמן לוג אמר רב  בינייהו, איכא העוף 
מצורע ". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי  דתני  בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי  רבינו ממה 23)ופסק  כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח  אחד - יעלו" לא המזבח  "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי  אף 
הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי אבל אליעזר לרבי  אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח .) (מנחות  עקיבא

חייב ". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני 
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ÈË˜‰Ï27ÏkÓ c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
Oa ÔB‚k ,‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈc¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ ÈÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È‰  ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

eÈË˜z Ïa B˙È‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף  לדעת
הוא  הכתוב  שעיקר לפי  כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח  על דווקא
לדבר  ולא כמזבח , כבש נתרבה ודבש לשאור רק  כי  הכבש,
גבי על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב  אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי  ופסק 

כמזבח . כבש אין כי  מודים הכל פי28)ודבש, על אף 
כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק  ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב  קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a ÈÈ‡ ÈË˜n‰29 ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙˜‰ eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰B‰h‰ ÔÓ :Ó‡ È‰L30‰B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
˜‰31ÌLk  È˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e‡aL32Ï‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa BÚ  ‰B‰Ë ‰iÁ ÈÈ‡ È˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
eÈ˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס  "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי  שסע  ושוסעת פרסה מפרסת בהמה

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



קפג                 
         

דאמרי כאיכא ופוסק  וכו'", לקי  לא נמי  חדא דאמרי  ואיכא
רבינו. על השיג והראב "ד הראשון.

.‰ÏÒÙ  ˙Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ÈË˜‰10‰˜BÏ 11‰Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ח . הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק  יומא בירושלמי 
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע 
מפני אלא דבש תנא נקט  ולא לדבש, שאור בין חילוק  אין
היה  אילו שם בירושלמי  שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט  לתוכה נותן

משנה). (כסף  שבהיכל,10)בריחה" הפנימי  המזבח  על
יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,

על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח  על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח 
קטורת  עליו תעלו "לא ט ) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L„ B‡ B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈÏ eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt  ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈÏ  ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡ BÈ‡L c ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰Ë˜‰Ï13Ôaw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B‡Oa B‡ L„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ 14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב . אלא 13)עצים, חייב  שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי  מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב  פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי  לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ ÈÈMÓ B‡17˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
LkÏ23ÔÈÈe‡ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ  «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ iÁ  Ôa˜ ÔÈÈe˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ eÈ˜z ˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי 
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח , בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל כי 
לכהנים". נאכל והשאר המזבח  על כולו הקומץ 

המנחות.18) כל כשיירי  לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי  "בעי  נח . במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח  גבי  על העוף  חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי לאישים ממנו אין והאי  רחמנא אמר לאישים שממנו

ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח  אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי , קרבן. שמו נמי  והאי  קרבן
מאי קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי  לאישים, שממנו
כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף  חטאת בשר - בינייהו
דבש, או שאור עם העוף  חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר

עקיבא. כרבי  ופסק  כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי 
המזבח . לגבי  קרב  ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי 

כהונה.22)לכהנים. לזכרי  נאכלים השמן לוג שיירי  כי 
חטאת  בשר וכו' "כתנאי  הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע  של שמן לוג אמר רב  בינייהו, איכא העוף 
מצורע ". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי  דתני  בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי  רבינו ממה 23)ופסק  כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח  אחד - יעלו" לא המזבח  "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי  אף 
הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי אבל אליעזר לרבי  אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח .) (מנחות  עקיבא

חייב ". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני 
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ÈË˜‰Ï27ÏkÓ c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
Oa ÔB‚k ,‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈc¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ ÈÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È‰  ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

eÈË˜z Ïa B˙È‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף  לדעת
הוא  הכתוב  שעיקר לפי  כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח  על דווקא
לדבר  ולא כמזבח , כבש נתרבה ודבש לשאור רק  כי  הכבש,
גבי על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב  אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי  ופסק 

כמזבח . כבש אין כי  מודים הכל פי28)ודבש, על אף 
כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק  ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב  קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a ÈÈ‡ ÈË˜n‰29 ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙˜‰ eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰B‰h‰ ÔÓ :Ó‡ È‰L30‰B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
˜‰31ÌLk  È˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e‡aL32Ï‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa BÚ  ‰B‰Ë ‰iÁ ÈÈ‡ È˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
eÈ˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס  "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי  שסע  ושוסעת פרסה מפרסת בהמה
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תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי המזבח , גבי  על טמאה בהמה אברי  המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי  לוקה, אמר לקיש
לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי  עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי  מותיב  עליו. לוקין אין
יעקב  רבי  ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי  לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי 
רש"י ומפרש וכו'". בחיה פליגי  כי  פליגי , לא עלמא דכולי 
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי : לא עלמא דכולי  המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי משמע  תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט  שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי  לא עלמא כולי  טמאה בהמה באברי  ומתרץ :

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי  איתמר והכי  בחיה, פליגי 
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי  רבינו ופסק  ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף  יכול "בהמה ו): הלכה ב  פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי  דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי החטים, על זה הוסיף  אם הא חטים, אלא לי  תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt  Ôaw‰ È˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Cea LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

Lk Ôaw‰  ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
dOa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈaÏ ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :eÓ‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙tÎÓ dÈ‡ ≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :eÓ‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב  כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב  (פרק  רבינו שדעת פי  על ואף  נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף  נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי  גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח , על לריצוי  אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח , כולה שהיא העולה, שכן

לא  קאמר מיבעיא לא נמי , עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב  נמי  חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח , לגבי  דסליק  היא

גזלות". אוכל מזבח  יאמרו שלא גזור הכי 

.ÁÌ˙Ò dÈ˜‰Â BÁ ˙ÏBÚ Bb‰39da etk˙  «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡40Ïh‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚÓ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Cea LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï‡ ,Ôa˜Ï ÔÈÈe‡ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï  ‡È‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב  בפרק  (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני  האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח . פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני  חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי  על ואף  התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט  סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח .45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע  מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי  מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב , קדש לא אסי  רב  ואיתימא

הכלי ". שקדשם וישרפו לחול נפקי  "דלא רש"י  ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a Ó‡ È‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈeka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47Lk  ‡È‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡ÈÓe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי47)בשתי  "קודם סח : מנחות במשנה
אחד  נוסח  לפי  ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט  שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי  קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי  דרידיא ותורי  לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט 
יום  מהלכות א (פרק  מוקצה איסור אין שבשבת לפי  טוב "
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי  על ואף  יז). הלכה טוב 
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח .). (פסחים בזמן התלוי  איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Baw‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ È˜z Ea˜ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
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ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ wL „ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈
ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê „Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈

‰ÙÈ Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆
BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«

„Á‡ ÁÏÓ Èb‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54 ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»
Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי  על [ואף  מלח . עליו נותן עצמו בפני  יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני  הוא מלח , צריך היין שאין
שהרי מלח , יצטרך לא עצמו בפני  הבא יין גם כן ואם כא.),
שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי  הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי  על יבוא שלא לו גרם המזבח  על האש

יג)52) ב , (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט  דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי  הוא מלח  בלא קרבים שהעצים
וזה  יח . למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן כאן, משנה
אפשר  אי  לשרפה המזבח  גבי  על שנקרב  כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח  בלא
עצים. לעניין רק  היא שהקבלה הרי  דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק  שלמצוה הרי  מליחה). מצוות לקיים בכדי 

מליחה,55) מצוות ידי  שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח  לא אם גם כשר הקרבן אבל

.È‰˜BÏ  ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa È˜‰56‡ÏÂ :Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
 ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ‰Â Lk Ôaw‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa kÚÓ58˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט . תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח 
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח  כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק  הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב 
קרבן? בכל מלקות לחייב  לו מנין כן ואם וגו', מלח  תשבית

מלח ,57) תקריב  קרבנך כל על הכתוב  מפשט  משמע  "כן
לעכב ". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט 

בלבד. הקומץ  את (כסף 59)אלא לעכב " ודאי  "שמשמע 
שהחזיר  מקום כל רב  "אמר יט . שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב ", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב 
וכו' מלח  ולא פתת ולא בלל לא יצק  "לא יח , שם במשנה
הכהן, מלח  שלא אלא כלל, מלח  שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,eaˆ ÏMÓ  ˙Baw‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ

ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡ÈÓ „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
Ba˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ

ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61Lk‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…
˙BBÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ

ÌÈL„w‰63.ÌÈÈ‡‰ ÔÈÁÏBÓ Lk‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ
˙BÁÓe ‰Bl‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙOp‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב  קרבן היינו לקרבנו, לכתוב  דקדק 
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי 

המלח ". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי 
למזבח . עליו לעלות כדי  מזבח , של לדרומו בנוי 

מולחים 63) שבהם המלח , מונח  היה המלח  בלשכת כלומר,
בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות

הפרוה. בלשכת אלא המלח ,

   1 
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי  וכן

.‡a˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLkÁÂ ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :Ó‡pL ;ÌÈÁÂ «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL  Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
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ÏÏÈ ‡ÏÂ7BÁÈL ÔÓLa8Ú BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ "ג ח . הלכה פ "ב  א, הלכה פ "א למעלה ראה
יא. הלכה פ "ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ "ב  וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב "ר יוסי  "רבי  במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואף ֿעלֿפי  ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב "ר יוסי  כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק  שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף  עליו חולק  אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י ). למתקן" כדי  אותן מעשנים
היין  אותו ריח  לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב :
הזה  המום הרבה ואירע  מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי "ט  על וההגהה התוי "ט  ולפי  המערב ". ביינות אצלנו
לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פי ' רבינו: בדברי  צ "ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי  (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ), ריח 

ט . הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב  פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק 
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע  ריח  ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה
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ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ wL „ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈
ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê „Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈

‰ÙÈ Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆
BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«

„Á‡ ÁÏÓ Èb‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54 ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»
Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי  על [ואף  מלח . עליו נותן עצמו בפני  יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני  הוא מלח , צריך היין שאין
שהרי מלח , יצטרך לא עצמו בפני  הבא יין גם כן ואם כא.),
שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי  הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי  על יבוא שלא לו גרם המזבח  על האש

יג)52) ב , (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט  דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי  הוא מלח  בלא קרבים שהעצים
וזה  יח . למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן כאן, משנה
אפשר  אי  לשרפה המזבח  גבי  על שנקרב  כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח  בלא
עצים. לעניין רק  היא שהקבלה הרי  דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק  שלמצוה הרי  מליחה). מצוות לקיים בכדי 

מליחה,55) מצוות ידי  שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח  לא אם גם כשר הקרבן אבל

.È‰˜BÏ  ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa È˜‰56‡ÏÂ :Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
 ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ‰Â Lk Ôaw‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa kÚÓ58˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט . תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח 
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח  כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק  הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב 
קרבן? בכל מלקות לחייב  לו מנין כן ואם וגו', מלח  תשבית

מלח ,57) תקריב  קרבנך כל על הכתוב  מפשט  משמע  "כן
לעכב ". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט 

בלבד. הקומץ  את (כסף 59)אלא לעכב " ודאי  "שמשמע 
שהחזיר  מקום כל רב  "אמר יט . שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב ", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב 
וכו' מלח  ולא פתת ולא בלל לא יצק  "לא יח , שם במשנה
הכהן, מלח  שלא אלא כלל, מלח  שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,eaˆ ÏMÓ  ˙Baw‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ

ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡ÈÓ „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
Ba˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ

ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61Lk‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…
˙BBÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ

ÌÈL„w‰63.ÌÈÈ‡‰ ÔÈÁÏBÓ Lk‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ
˙BÁÓe ‰Bl‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙOp‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב  קרבן היינו לקרבנו, לכתוב  דקדק 
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי 

המלח ". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי 
למזבח . עליו לעלות כדי  מזבח , של לדרומו בנוי 

מולחים 63) שבהם המלח , מונח  היה המלח  בלשכת כלומר,
בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות

הפרוה. בלשכת אלא המלח ,

   1 
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי  וכן

.‡a˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLkÁÂ ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :Ó‡pL ;ÌÈÁÂ «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ
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יא,2) הלכה ופ "ג ח . הלכה פ "ב  א, הלכה פ "א למעלה ראה
יא. הלכה פ "ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ "ב  וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב "ר יוסי  "רבי  במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואף ֿעלֿפי  ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב "ר יוסי  כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק  שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף  עליו חולק  אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י ). למתקן" כדי  אותן מעשנים
היין  אותו ריח  לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב :
הזה  המום הרבה ואירע  מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי "ט  על וההגהה התוי "ט  ולפי  המערב ". ביינות אצלנו
לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פי ' רבינו: בדברי  צ "ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי  (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ), ריח 

ט . הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב  פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק 
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע  ריח  ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה
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‰È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡ÈÈ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ
ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ "ב  להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ  "וכל ה: משנה פ "ב  מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח ", לגבי 
– היבש כמו שהתליע , מה ממנו לגרר יכול אינו שלח  (לפי 
וז"ל: כתב , רוקח  ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י ),
למזבח ) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני 

בעי . ד"ה פה: ובדף  מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ "ט  מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע  בן אלעזר רבי  קטז: וזבחים כב . מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח ) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף  הדיוט , בו נשתמש שלא מזבח  מה המזבח , על

הדיוט ". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ c‰ È‰  ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰k ÌeÓ ÏÚÏ ÌÈÓBc19ÏÚk ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

(14 ֿ המשנה ונסתפק  ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק  הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט .15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב .18)ראה הלכה למעלה ראה
ב .19) הלכה פ "א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי "ח  שיראו מה כפי  מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ  מהלכות ובפ "ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח , בערב  מצה שאכל "ומי  רבינו: כתב  יב ,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי מ "ה: פ "ד לכתובות הרי "ף  על בהגהותיו הב "ח  כתב 
מכת  אותו "מכין רק  כתוב  היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי  אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ "א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי  רק 
לאו  באיסור ספק  בכל כי  רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ "י א, הלכה ביאה איסורי  מהלכות בפ "ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ "ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰Bl‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡  ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk  CÈÚ‰Â „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,CÚ ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק : במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי  ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי  (פ ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני  הבהמה את
(תמורה  לוי  של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי  והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי , כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי  המשנה
חיים  שעופות לפי  שרת", וכלי  והלבונה והעצים "העופות
מקבלים  אינם הם אף  ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי  ח ), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב  רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב 
וראה  ט . הלכה ערכין מהלכות בפ "ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי "ב  מנחות טוב ' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï‡ ;˙L ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt  eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡  ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡ÈnL ,ÓBÏ  ≈«»««»«∆≈ƒ«»

 ˙L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ  ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙBOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰ÎÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי  משקדשו פדיון, להם יש בכלי 
הרי וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי  והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי  שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי  שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי  שהרי  לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי  אלעזר 29)זה כרבי 
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי  המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י ) (שם, ובתורים
מקצת  משמע  "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני , ואח "כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני  היה שאם שיוסיף ,
רש"י (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף  יפדנה

שם). צב .32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי  בבשר
ו), הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פי "ט  (להלן רבינו כתב 

בפנים. נשרף  הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק 
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב . בזבחים
במקום  במזבח  שהמדובר נראה עצמן" בפני  מערכה
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קפו                
         

שם  כרש"י  ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ "ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿
[˙B‰Ëa ‡a˙iL38 ÔLÈc˜‰ Ck Á‡Â Ô‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»

 e‡ÓË Ck Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿
eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ "י  במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים

שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב  השילוח  ממעיין ממלאין
ומאירי ). (רש"י  בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי  עד במקוה, והשקיען בכלי  המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ "ב  עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי  (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ "ט  סוף  ובירושלמי  ח . הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי  היו ואם חג, מי  אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי  שרת" בכלי  שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי  אנן אף  רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י 

.ÊÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎBc  ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈkÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈLk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ  בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי  "על
את  עושין הם והרי  שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף  משקין, מטמא
ואין  רביעי  נעשה שלישי  אין וכו', שלישי  הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי ). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ "ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף  מהן היוצא המשקין אין
מן  כי  אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי  על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי  מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב  כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי , הטומאה מגע 

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚfL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰  ÔÚÊ elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈÊ ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰Bl‰Â47Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Baw‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰Bl‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»

לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אף ֿעלֿפי 
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י  (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסף ֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי  שם), רש"י  (ראה מו: ובזבחים
שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי  לומר צריך זה, ולפי 
– יאכל" לא טמא בכל יגע  אשר "והבשר יט ) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי  מהלכות בפי "ח  רבינו שכתב  ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי  יב , הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי  הרי  – לוקה בכלי  שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח  במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏMÓ‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÚeËp‰ Ìk ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏf‰ ˙Èa59Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„Ú ‡lL Ìk ÔÈÈ B‡61‡ÈÈ ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk  ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק  שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק  "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק  "כשהוא ופירש"י  פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי  רבינו, ובדברי  יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב  שהרי  השני , כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום , ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק , רבינו חילק  שלא זה ומתוך מתוק .
ולא  השמש, מחמת מתוק  לבין עצמו מחמת מתוק  בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י .

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי ) (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ) ריח 
המערב " ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי "ט  שהגיה מה לפי  שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי "ט , על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק  לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ  כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס ". דפירי  חוליא מאיס , לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק  מחלק  שלא רבינו אבל במתוק , המדובר רש"י 
ודאי , שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ  להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף 
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קפז                 
         

שם  כרש"י  ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ "ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿
[˙B‰Ëa ‡a˙iL38 ÔLÈc˜‰ Ck Á‡Â Ô‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»

 e‡ÓË Ck Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿
eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ "י  במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים

שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב  השילוח  ממעיין ממלאין
ומאירי ). (רש"י  בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי  עד במקוה, והשקיען בכלי  המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ "ב  עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי  (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ "ט  סוף  ובירושלמי  ח . הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי  היו ואם חג, מי  אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי  שרת" בכלי  שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי  אנן אף  רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י 

.ÊÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎBc  ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈkÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈLk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ  בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי  "על
את  עושין הם והרי  שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף  משקין, מטמא
ואין  רביעי  נעשה שלישי  אין וכו', שלישי  הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי ). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ "ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף  מהן היוצא המשקין אין
מן  כי  אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי  על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי  מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב  כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי , הטומאה מגע 

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚfL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰  ÔÚÊ elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈÊ ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰Bl‰Â47Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Baw‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰Bl‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»

לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אף ֿעלֿפי 
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י  (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסף ֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי  שם), רש"י  (ראה מו: ובזבחים
שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי  לומר צריך זה, ולפי 
– יאכל" לא טמא בכל יגע  אשר "והבשר יט ) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי  מהלכות בפי "ח  רבינו שכתב  ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי  יב , הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי  הרי  – לוקה בכלי  שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח  במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏMÓ‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÚeËp‰ Ìk ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏf‰ ˙Èa59Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„Ú ‡lL Ìk ÔÈÈ B‡61‡ÈÈ ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk  ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק  שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק  "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק  "כשהוא ופירש"י  פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי  רבינו, ובדברי  יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב  שהרי  השני , כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום , ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק , רבינו חילק  שלא זה ומתוך מתוק .
ולא  השמש, מחמת מתוק  לבין עצמו מחמת מתוק  בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י .

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי ) (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ) ריח 
המערב " ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי "ט  שהגיה מה לפי  שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי "ט , על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק  לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ  כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס ". דפירי  חוליא מאיס , לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק  מחלק  שלא רבינו אבל במתוק , המדובר רש"י 
ודאי , שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ  להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף 
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בו  נתנה בין מחלק  אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס  לא
לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן

"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים
הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",
השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש

יוסטן". מפרשים: קצת דברי  כפי  יוני , תוספתא 54)בלשון
צז: בתרא בבא גם וראה פ "ט , שזה 55)מנחות תירוש יין

הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה
הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
מגיתו  יין חייא, ר' תני  צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע . סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ "ז  ולהלן א, משנה פ "ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ "ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב 
לפי טריילש, "שקורין וברש"י  קנים", של ערש על הארץ 

ההלכה. בסוף  להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי  למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע  כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע " שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ "ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יח ֿיט ). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ "ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי  ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק  על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt 64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
‡˙ Èab ÏÚ‰65ÌÈÎÒÏ ÏeÒt dÈÈ 66ÈtÓ , ««≈¿≈»≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÎÒe ÁÊ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .BÁÈ ‰pzLpL67‰Ó  ∆ƒ¿«»≈¬≈≈∆«¿»ƒ«
‰pzL ‡lL Áf68epzL ‡lL ÌÈÎÒ Û‡ ,69. ∆«∆…ƒ¿«»«¿»ƒ∆…ƒ¿«

ארס .63) בו והכניס  מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח ",64) לגבי  פסולין מגולין "והמים מח : סוכה משנה

את  יסנן אם שאף  אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ  על ונתנם הגפן שריגי  את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי  רב  דברי 

לזה.67) זה כי68)הוקשו ה. הלכה פ "ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע  מום לך שאין וכו' למזבח  פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי ". פסולים נשתנו, אבל

.‡Èda ‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ70ÌÈhÁ‰  eÚÈÏ˙‰ B‡71 …∆∆ƒ¿ƒ»À»ƒ¿ƒ…«ƒƒ
Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt 73 ˙Á‡ ‰hÁ  ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««

˜ÙÒ ‰Ê È‰74 ÁÓ˜ da ‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«
‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
וחיטין  פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם

פסולות". - רובן חטים 71)שהתליעו ממאה כלומר,
הללו  מהששים וחיטה חיטה כל אם ואפי ' ששים , נתלעו
רוב  בהם אין יחסי  (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק  נתלעה

שרוב 72)מתולעים). הללו, מהחיטים נעשתה שהסולת
מתולעים. רובן 73)מהם שהתליעו "וחיטין בברייתא: שם

פסולות". חיטה 74)- ברוב  ירמיה, רבי  "בעי  בגמרא: שם
רוב  אם היא שהבעיא רש"י , ומפרש תיקו". סאה, ברוב  או
בהם  וחיטה חיטה שכל גם שיהיו צריך שהתליעו החיטין
תהיה  וחיטה חיטה שכל צורך אין או מתולעת, רובה תהיה
היא  מהם וחיטה חיטה שכל גם מספיק  אלא מתולעת, רובה
כי ברור זה כי  מפרש, רבינו אבל מתולעת. במיעוטה רק 
במיעוטה  רק  היא וחיטה חיטה כל אפילו אם ליפסל מספיק 
שצריך  דין אלא ברוב  ביטול של ענין כאן אין כי  מתולעת,
(ראה  המובחר מן זה אין רוב , כאן אין כי  ואף  מובחר, להיות
שרוב  צריך אם היא הבעיא וכל כג), סימן ב  חלק  הקודש ציץ 
רק  היה אם גם מספיק  או במיעוטם, מתולעים יהיו החיטים
מובחר, לבלתי  הסאה כל שתיעשה מתולעת, אחת חיטה רוב 
כאן. המוריה והר כסף ֿמשנה גם וראה בתיקו, הדבר ונשאר

להלן75) ראה אותה, וינפה שיחזור הי "ב .עד

.È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt  ˜‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa eÚÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏf‰ ˙Èa79ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡80d ‡lL ı‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
d„aÚ ‡ÏÂ81 ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡ÈÈ ‡Ï  ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Lk82. ¿≈»

קמח .76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח  יש (=אם בודק  "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע , דק  (קמח  אבק  בה עלה לתוכן, ידו מכניס  הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י ) "אין מש 78)רש"י  שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי  שם), בפיה"מ  (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י  יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י  (רש"י  הזרעים את ומכחישים הקרקע  את יונקים

ובשנה 81) ראשונה, שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
סולת  עושה והיא יום שבעים לפסח  קודם זרועה שניה
אותה  ומניחין הארץ  שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה".
אותה" וזורעים שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה
היתה  השדה אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ  (רבינו
השניה, בשנה שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה
להלן  ראה שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל

ד. הלכה מבית 82)פ "ז המביא על כן אמרו שם במשנה
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קפח                
         

המביא  על אבל האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים
אם  שם במשנה מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה
הוא  "כיצד מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד

כסף ֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה"

.‚È˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚÊe84È‰  ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈfa ÔÒe‡Ó ‰Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
Lk 87. »≈

הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק , יש בזרעם רק 
מאוסים, שהם למזבח , אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  וכתוב 

סט .). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי  בר 86)שלקט  רמי  של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי  תמוהים, רבינו דברי  אבל חמא.
אולי הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני  היתה ואולי  הבהמה.

פ "ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק  כל כדין
יב . הלכה

.„ÈÌÈbb ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa eMpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLek91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈL ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk 95˙Èa BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa B‡ ÌÈÏf‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï el‡ Ïk  ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י  ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי91)שמן או בחומץ 
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י  (רש"י  ששפכו 92)מלח 

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ "ט  מנחות תוספתא

משמרי יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י  (רש"י  וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח , (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ 

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע  מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט .הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס  וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י  שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı‡‰Ó ÌÈLk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»

L„Á‰ ÔÓ ,ı‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡ÈiL „Ïe , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ
ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;Án‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»

Ï‡OÈ ı‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
העומר  מן חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ 
ישראל, ומארץ  החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי 
"כל  כי  רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י  ואילו הזבחים, על גם המדובר כי  כתבו, כל)

במנחות. רק  שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז 101)בפ "ח  ראה
פסח , של שני  "ביום כי  ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף  על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי  א, הלכה פ "ח  שם ראה
ביום  המוסף  על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי  חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ  מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי  בעומר תורה,
אל  תבואו כי  י ) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ 
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי  ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי  הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה שם), בפיה"מ 

ב . הלכה שם ובפ "ח  הֿו,

   1 
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡ÈÓ ÏeÒt BÈ‡L c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡ÈÈ ‡Ï  ‰ÏBÚ iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB e‡Â :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È‰ :Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

ÓB‚Â2Án‰ ÔÓ ‡ÈÈ  Ôa˜Ï ‡ÈiL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח  ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי "א: ולהלן ה"ח , פ "ב  למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי  לצאת כדי  אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה בבינוני , לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי 
להביא  חייב  ואינו מועטין שדמיו מפני  המין שבאותו ביותר

הבינוני ". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
‡BnÓ5ÌÈOk ÔÈ‡ÈÓe ,6ÔBÁÓ ÌÈÁ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔBM‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡ÈÓe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁwÓ ÔÈÈ ÔÈ‡ÈÓe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡ÈÓe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי  א.5)בני  פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני 
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קפט                 
         

המביא  על אבל האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים
אם  שם במשנה מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה
הוא  "כיצד מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד

כסף ֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה"

.‚È˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚÊe84È‰  ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈfa ÔÒe‡Ó ‰Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
Lk 87. »≈

הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק , יש בזרעם רק 
מאוסים, שהם למזבח , אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  וכתוב 

סט .). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי  בר 86)שלקט  רמי  של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי  תמוהים, רבינו דברי  אבל חמא.
אולי הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני  היתה ואולי  הבהמה.

פ "ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק  כל כדין
יב . הלכה

.„ÈÌÈbb ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa eMpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLek91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈL ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk 95˙Èa BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa B‡ ÌÈÏf‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
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ÔÈbt Ì‰97.Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï el‡ Ïk  ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י  ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי91)שמן או בחומץ 
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י  (רש"י  ששפכו 92)מלח 

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ "ט  מנחות תוספתא

משמרי יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י  (רש"י  וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח , (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ 

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע  מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט .הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס  וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י  שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı‡‰Ó ÌÈLk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»

L„Á‰ ÔÓ ,ı‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡ÈiL „Ïe , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ
ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;Án‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»

Ï‡OÈ ı‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
העומר  מן חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ 
ישראל, ומארץ  החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי 
"כל  כי  רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י  ואילו הזבחים, על גם המדובר כי  כתבו, כל)

במנחות. רק  שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז 101)בפ "ח  ראה
פסח , של שני  "ביום כי  ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף  על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי  א, הלכה פ "ח  שם ראה
ביום  המוסף  על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי  חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ  מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי  בעומר תורה,
אל  תבואו כי  י ) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ 
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי  ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי  הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה שם), בפיה"מ 

ב . הלכה שם ובפ "ח  הֿו,

   1 
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡ÈÓ ÏeÒt BÈ‡L c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡ÈÈ ‡Ï  ‰ÏBÚ iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB e‡Â :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È‰ :Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

ÓB‚Â2Án‰ ÔÓ ‡ÈÈ  Ôa˜Ï ‡ÈiL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח  ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי "א: ולהלן ה"ח , פ "ב  למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי  לצאת כדי  אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה בבינוני , לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי 
להביא  חייב  ואינו מועטין שדמיו מפני  המין שבאותו ביותר

הבינוני ". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
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‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡ÈÓe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי  א.5)בני  פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני 
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רבי7) וכו', מחברון כבשים ממואב  "אילים בברייתא: שם
וב 'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י רבינו (לפי  הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י ) בני9)שם תורים
בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב  פו, שם

לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס 

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם 
זנוח ) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס  שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס  גרס 
בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",

(כלומר,13) אלפא תקוע , במשנה, - ב  פה, שם
בעבר  רגב  להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף =ראשון)

הירדן.
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ÔÓL ıÚ ÏLe23ÔÈÊb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡  ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
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˙BB„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט .), תמיד (המפרש, העצים" רוב  "כלומר,
ה"ב .15) פ "ו למעלה ראה הדיוט , בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ  (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי  ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ "ב 
מהל' בפ "ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח  על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ  במשנה: שם
זית". כט :).18)ושל (שם יעקב  בר אחא כרב 

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב "ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט .). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ "ל:
שמדובר  כט :) (שם בגמרא אמרו וכן (כסף ֿמשנה). יערות

פרי . עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ  ישוב  משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע "ב 

שהוא  שמעתי  ואני  אפרסמון. שמן העושה "עץ  שהוא:
ואף ֿעלֿגב  צינוב "ר, ובערב  פינ"ו, בלע "ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ 
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ  של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב :24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ "ב  ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ  של גזירים בשני  לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני  מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי  על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב  סב , זבחים

המזבח " על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח  מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח ) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ "ל:

וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי  ופירושו
אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח  המערכה מקום כי  אף 

פ "ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ "ד: פ "ו בשקלים ששנינו ממה נשמע  שכן יותר,
שם  וב 'ירושלמי ' גזירין". משני  יפחות לא עצים, עלי  הרי 

כאן). המוריה' ב 'הר (וראה אמה הוא השיעור כי  נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈÊa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
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מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב . פה, שם  וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני  הבאות

מהל' בפי "ב  ראה יחיד, מנחות ותשע  ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב 'הר וראה ה"א. שם בפ "ב  עי ' הנסכים,
בלי32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי  אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני  חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב  מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה וראה שם. רש"י  וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני .
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט  ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י  עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח 
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא  "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח  בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"
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‰ÏÈÏÁ ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡B‰‰ LBÁÂ .‰a‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „wÓe ÔÁBË Ck Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י  ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי  אמטויי  ירמיה, רב  "בעי  שם:

דקתני "הא רש"י : ופירש תיקו". מאי . תרי , ואתויי  אמטויי 
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי , אמטויי  היינו אחת, שף 
שיפה, חד קרי  לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב 
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב  לחוד הבאה נמי  וכן
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קצ                
         

לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב  להחמיר יש נפשטה,
שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,

שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי  נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב  ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי  יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚‰ ÔÓ ÌÈÚ ‡ÈÓ 47ÌÈÓk‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„eÚ‰48‰La ÌÈÓÚt49CB„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙BiÁa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆

Û„B BÁÈ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙ÈÁ‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙ÈÁ‰ ÈtÓ ‡Ï ‡ÈÓ≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב  פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ  "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט . פ "ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס  כדי  כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב  (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב 
(פ "א  אילנא לאוקמי  נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב 
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט ), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח ),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב , פ "ח  שבת ב 'ירושלמי '
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי  תני  שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ ' טו (סי ' "זמנים" בספרי  וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי קידוש דין (שהרי  עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי של מברייתא ופשט  צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי  שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב :51)פ "ט , פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י ) רש"י  פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס  לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי 
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס  שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב  על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב . פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי  ודומים היין פני  על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
האמצעי57) השליש מן אלא לוקח  אינו כלומר, שם. משנה,

שלמעלה  מהקמחין רחוק  שהוא מפני  מובחר, הוא ששם
שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,

השליש  חצי  אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע 
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי 

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי  שם מהברייתא

.ÊLBÈ aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
 ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈÓM‰ ÈepL ‰‡iL ÔÂÈk ,˙ÈÁ‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa‡ Á‡Ó ?‡ÈÓ È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
Lk ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ "ט : מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ "א, פ "ו ועדיות א. ע , וסנהדרין ב . צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט . פ "ו למעלה "אין 62)וראה ב : פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק  מכשירין". וחכמים רבי . דברי  ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי  ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסף ֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי  לדעת פ "ט , מנחות תוספתא

מדברי שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק  רבינו ואילו רבי , לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי ' חכמים, בדברי  לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסף ֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט 
 ֿ (כסף  ה"ט  פ "ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
BbbL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ Be ˙Èf‰ L‡a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69ÊÁ .ÔBL‡‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰B˜a BÚËe Ck Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL Á‡ ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ «∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡ÈeaÚa74bb bb e ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰  ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  Ck Á‡ ‰B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰  ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
 ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck Á‡Â ,ÔbÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
 ‰B˜a ÔÚËÂ ÊÁ .ÈÚÈM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
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קצי                 
         

לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב  להחמיר יש נפשטה,
שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,

שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי  נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב  ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי  יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚‰ ÔÓ ÌÈÚ ‡ÈÓ 47ÌÈÓk‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„eÚ‰48‰La ÌÈÓÚt49CB„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙BiÁa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆

Û„B BÁÈ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙ÈÁ‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙ÈÁ‰ ÈtÓ ‡Ï ‡ÈÓ≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב  פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ  "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט . פ "ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס  כדי  כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב  (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב 
(פ "א  אילנא לאוקמי  נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב 
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט ), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח ),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב , פ "ח  שבת ב 'ירושלמי '
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי  תני  שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ ' טו (סי ' "זמנים" בספרי  וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי קידוש דין (שהרי  עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי של מברייתא ופשט  צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי  שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב :51)פ "ט , פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י ) רש"י  פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס  לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי 
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס  שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב  על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב . פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי  ודומים היין פני  על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
האמצעי57) השליש מן אלא לוקח  אינו כלומר, שם. משנה,

שלמעלה  מהקמחין רחוק  שהוא מפני  מובחר, הוא ששם
שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,

השליש  חצי  אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע 
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי 

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי  שם מהברייתא

.ÊLBÈ aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
 ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈÓM‰ ÈepL ‰‡iL ÔÂÈk ,˙ÈÁ‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa‡ Á‡Ó ?‡ÈÓ È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
Lk ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ "ט : מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ "א, פ "ו ועדיות א. ע , וסנהדרין ב . צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט . פ "ו למעלה "אין 62)וראה ב : פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק  מכשירין". וחכמים רבי . דברי  ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי  ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסף ֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי  לדעת פ "ט , מנחות תוספתא

מדברי שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק  רבינו ואילו רבי , לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי ' חכמים, בדברי  לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסף ֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט 
 ֿ (כסף  ה"ט  פ "ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
BbbL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ Be ˙Èf‰ L‡a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69ÊÁ .ÔBL‡‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰B˜a BÚËe Ck Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL Á‡ ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ «∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡ÈeaÚa74bb bb e ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰  ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  Ck Á‡ ‰B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰  ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
 ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck Á‡Â ,ÔbÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
 ‰B˜a ÔÚËÂ ÊÁ .ÈÚÈM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
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ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««
.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי "ג 66) אמור פ ' ב 'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"ב ֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי 

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י  כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב 'תוספות' שליקט  היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב  שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב , מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט  הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב 
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח  כלומר,

שם, במשנה וכחכמים נוסף , שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי  האומר יהודה רבי  על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י  וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈLk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈÁ‡Â .77ÈÚÈ‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰ÈÁ‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈM‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰ÈÁ‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ ) כט , (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי  אמר חסכון? מאי  החסכון, מפני 
צריך  היה שאילו שם, רש"י  ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י , ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי  השמן שהוא
ה"י . יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני . אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני  שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני81)דרגה שהוא
שבשלישי .82)שבשני . הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני .85)דרגה השלישי  שהוא
שבשלישי .86) השני  שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי . שם.89)השלישי  זה גם

.ÈÔBL‡ ‡l‡ ‰BnÏ Lk ÔÈ‡90ÈÚÈe91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈLe92Lk ÔÈ‡  B‡nÏ ˙È˙k :Ó‡pL ;„Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰BnÏ93Ï‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈLk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני .91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי  במשנה. שם שבשלישי . ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח ), (למעלה כתישה עלֿידי  נעשו השמנים,

השמנים. ב .93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי 
ה"ט .94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈLk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ÈÁÈÂ Ú‰ BˆÈ ÛÎÈ  BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba˜ ‡ÈÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿

ÔÈn‰95‡È‰ Ï‰Â :‰Bza Ó‡ È‰ .epnÓ ‡ÈiL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰ÏÁÓe B‡ˆ ˙BÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
 Ú ÏÈÎ‡‰ .B˙ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È  ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
 ÌÚ ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…
ÔÓ LÈc˜È  c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.ÓB‚Â ÈÈÏ ÏÁ Ïk :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי  "הם

(כסף ֿמשנה).

ÁaÊn‰ Èeq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«



      

ה'תשע"ח  אדר י' ראשון  יום 


   

    
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק  הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰LznL ,ÔÎeÓ Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È‰  BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»

 BÏËÏËÏ Èe‡‰ Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï  ËÁLÂ Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

ÚÏ „Ú‰ia ÔÎÂ .˜ÙÒ ‡e‰LÌ‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰aËÁL Ì‡Â ;BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï …¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B‰ Ó‡È ‡nL ;Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
Èz‰Ï ‰‡B‰ ‡BÈÂ ,BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ. ∆¿

א.2) ב , ביצה יוםֿטוב .3)משנה, ראה 4)מערב 

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



קצב                 
         

גדולי לדעת אבל .(106 (בהערה שני  פרק  בסוף  למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ  דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי בו, לכסות יכול תיחוח , בעפר יום מבעוד קרקע )
ויכסה". בדקר שיחפור שחט  שאם "ומודים המשנה

פ "ב .5) ביכורים "כוי ".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי "ד (רבינו מספק  לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב  כרת, חייב  בהמה מחלב  כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי  פ "ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ "א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק ,

אסורות).

.ÔÎÂ‡Ï  BË ÌBÈ ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ‰Ó‰a ËÁL .ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï  ÌÓc Ú˙Â ,BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
ÚÏÏBÎÈÂ ,Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È‰  ˙Á‡ ‰È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב .9) ח , ואין 10)ביצה יוםֿטוב , מערב  לכסות לו שהיה
יכול  שהרי  יוםֿטוב , משמחת אותו מונע  הכיסוי  מצוות
(רש"י ). יוםֿטוב  במוצאי  דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי .11) פטור טרחא 12)שדמה טורח  הוא שהרי 
(רש"י ). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע  שחט  ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי  דקירות, בכמה

תצח ). סי ' או"ח  בשו"ע 

.‚ËÁBM‰Óˆ LÏ˙Ï BÏ zÓ  BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏB„ÈaepÊÈÊÈ ‡lL „Ïe ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ‡Lk CaÒÓ ÌL ‡MÈ ‡l‡ ,Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk„ ‡e‰L ÈtÓ ;ËÓÈ ‡Ï  ÛBÚa Ï‡ .‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂBË ÌBÈa. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי  ישחוט  שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י . פ "ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח ) שבת מהל' (פ "ט  בכלי 

יוםֿטוב . שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי 
פ "ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט ). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ "א
(בבי "ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאי ֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי 
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי  ה"ח ) בפ "א (ראה  יוםֿטוב 
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב  השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק  הרמב "ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
 ֿ שאי  שחיטה, לפני  הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט ). כלל אדם' ('חיי  זה בלא לשחוט  אפשר
הגמרא  דברי  כל את העתיק  שם, בכורות במס ' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אף ֿעלֿפי  זה, בענין
לפי המסכת מכוונת שאינו ואע "פ  זה, "וזכרתי  זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני  שרוב 

.„BË ÌBÈa ‰Ó‰a BÚ ËÈLÙn‰;epÁÏÓÈ ‡Ï  ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fLCˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï‡ .‰ÏÈÎ‡eÒ„iL È„k ,‰ÒÈc‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „ eÈz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,BË ÌBÈ ˙ÁÓNzÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ Na ÁÏÓÏBÚ‰ Èab ÏÚ„a ÌÈÓÈÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב  נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי "א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב  שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב . מערב  למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב ,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח  פ "א 28)שעלֿידי ֿזה 'ירושלמי '

שלא  כדי  הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב , לשחוט  ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי  יבוא

יוםֿטוב . משמחת וימנע 

.‰‰naBÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a‰ ÁÏÓ CÈˆ‰„˜Ï Ï‡ ;ÁÏÓÏ eÒ‡  »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .BÚ‰ ÏÚÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰ÓÈab ÏÚ Áea Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי "ב , אסורות מהלכות [בפ "ו
(עיי "ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי  רבינו מדברי 
מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה רבינו כתב  וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח  "ומצוה הי "א:

וצ "ע ]. לצלי ", לצלי31)בשר מולח  אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח  שלא תיקון 34)כדי  שזה

יסרחו. שלא יהושע .35)לחלבים כרבי  ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰.BË ÌBÈa ÏÈbÈ ‡Ï  ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚Ó Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈbn‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .ÚwÈ ‡ÏÂ ÌÏL BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b ÁË ‰Ê ËLÙ‰a ÁBhLCˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ„È ˙Èa ˙BNÚÏ eÒ‡,‡e‰Â .Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ zÓe .ÏÁa.Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי37)בכורות דרך העור את מפשיט  אבל
ועלֿידי ֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף ' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט 

כאן). כסף ֿמשנה ועיין תצט , סי ' א.38)או"ח  כח , ביצה
להוליכו 39) ללוקח  ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב  לביתו,
כח .). ביצה (רש"י  ביוםֿטוב " יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י ). הנושאו"
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קצג                  
         

גדולי לדעת אבל .(106 (בהערה שני  פרק  בסוף  למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ  דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי בו, לכסות יכול תיחוח , בעפר יום מבעוד קרקע )
ויכסה". בדקר שיחפור שחט  שאם "ומודים המשנה

פ "ב .5) ביכורים "כוי ".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי "ד (רבינו מספק  לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב  כרת, חייב  בהמה מחלב  כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי  פ "ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ "א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק ,

אסורות).

.ÔÎÂ‡Ï  BË ÌBÈ ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ‰Ó‰a ËÁL .ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï  ÌÓc Ú˙Â ,BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
ÚÏÏBÎÈÂ ,Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È‰  ˙Á‡ ‰È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב .9) ח , ואין 10)ביצה יוםֿטוב , מערב  לכסות לו שהיה
יכול  שהרי  יוםֿטוב , משמחת אותו מונע  הכיסוי  מצוות
(רש"י ). יוםֿטוב  במוצאי  דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי .11) פטור טרחא 12)שדמה טורח  הוא שהרי 
(רש"י ). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע  שחט  ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי  דקירות, בכמה

תצח ). סי ' או"ח  בשו"ע 

.‚ËÁBM‰Óˆ LÏ˙Ï BÏ zÓ  BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏB„ÈaepÊÈÊÈ ‡lL „Ïe ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ‡Lk CaÒÓ ÌL ‡MÈ ‡l‡ ,Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk„ ‡e‰L ÈtÓ ;ËÓÈ ‡Ï  ÛBÚa Ï‡ .‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂBË ÌBÈa. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי  ישחוט  שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י . פ "ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח ) שבת מהל' (פ "ט  בכלי 

יוםֿטוב . שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי 
פ "ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט ). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ "א
(בבי "ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאי ֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי 
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי  ה"ח ) בפ "א (ראה  יוםֿטוב 
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב  השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק  הרמב "ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
 ֿ שאי  שחיטה, לפני  הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט ). כלל אדם' ('חיי  זה בלא לשחוט  אפשר
הגמרא  דברי  כל את העתיק  שם, בכורות במס ' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אף ֿעלֿפי  זה, בענין
לפי המסכת מכוונת שאינו ואע "פ  זה, "וזכרתי  זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני  שרוב 

.„BË ÌBÈa ‰Ó‰a BÚ ËÈLÙn‰;epÁÏÓÈ ‡Ï  ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fLCˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï‡ .‰ÏÈÎ‡eÒ„iL È„k ,‰ÒÈc‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „ eÈz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,BË ÌBÈ ˙ÁÓNzÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ Na ÁÏÓÏBÚ‰ Èab ÏÚ„a ÌÈÓÈÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב  נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי "א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב  שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב . מערב  למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב ,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח  פ "א 28)שעלֿידי ֿזה 'ירושלמי '

שלא  כדי  הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב , לשחוט  ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי  יבוא

יוםֿטוב . משמחת וימנע 

.‰‰naBÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a‰ ÁÏÓ CÈˆ‰„˜Ï Ï‡ ;ÁÏÓÏ eÒ‡  »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .BÚ‰ ÏÚÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰ÓÈab ÏÚ Áea Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי "ב , אסורות מהלכות [בפ "ו
(עיי "ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי  רבינו מדברי 
מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה רבינו כתב  וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח  "ומצוה הי "א:

וצ "ע ]. לצלי ", לצלי31)בשר מולח  אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח  שלא תיקון 34)כדי  שזה

יסרחו. שלא יהושע .35)לחלבים כרבי  ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰.BË ÌBÈa ÏÈbÈ ‡Ï  ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚Ó Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈbn‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .ÚwÈ ‡ÏÂ ÌÏL BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b ÁË ‰Ê ËLÙ‰a ÁBhLCˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ„È ˙Èa ˙BNÚÏ eÒ‡,‡e‰Â .Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ zÓe .ÏÁa.Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי37)בכורות דרך העור את מפשיט  אבל
ועלֿידי ֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף ' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט 

כאן). כסף ֿמשנה ועיין תצט , סי ' א.38)או"ח  כח , ביצה
להוליכו 39) ללוקח  ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב  לביתו,
כח .). ביצה (רש"י  ביוםֿטוב " יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י ). הנושאו"
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.ÊÔÈ‚ÏBÓL‡‰ ˙‡ÔÈ‰‰Óe ,ÌÈÏ‚‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï‡ ;e‡a Ô˙B‡ »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒÁeÔ˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈtÒÓa;BlL ˙tÒ˙a ˜i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï‡Òc ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙BikÚÂ˙tÒ˙a ,. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי  ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס .44)שזה כלי  ממנו שעושין חומר
(רש"י ).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס ".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י  צמח  מין

למאכל. ראוי  והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.ÁzÓLl‰Â .BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈÙÓ BÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

BË‰lÁ ‰pnÓ LÈÙÓ  BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â . ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏMÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏMÈ ‡Ï  ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ BË‰ÙNÏ BÊÂ ,ÔÎÂ .˙„ÓBÚÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙBN ÔÈ‡L ,BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙBN ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
 e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙ÙNL ;BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,ÛNÈ L‡a :Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ CˆÏ dÈ‡L‡ÏÂ ‰NÚ  ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי  "בית ב : כב , ביצה
וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב ,

וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י  פ "א ביצה 50)למעלה
א. יוםֿטוב .51)ט , מערב  לעשותה שאפשר

שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ "ה מו, פסחים משנה,
הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב , (שמות ֵֵָשנאמר

לכם". יע ׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ
פ "ב ). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק  לכהן,

ב .56) כד, ֿ 57)שבת שמצות קדשים, בכלל שתרומה
כה. שבת ועיין פי "ג. אליהו דבי  (תנא לשורפן היא עשה

שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י  בעל שלפני  בכתב ֿיד
בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח ', ראה

ה"ב . ב .60)פ "א כה, שבת

.ËÚ‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈkÛNÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈÙÈ ‡Ï ‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈÙÈ Ck Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף 
מהדורא  ביהודה' 'נודע  – בלילה נשרף  טמא אבל ופיגול,
מפסולי פי "ט  הרמב "ם לשון מדקדוק  צו, סי ' או"ח  תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,

חמץ  מהל' (בפ "ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ  על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי  שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ  נחשב  כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי  עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי  ואי 

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ , המונעו
(הרא"ש). תחמיץ  שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡ÈeÙa ÔÈÙB‡˙Átz ‡nL ‰Êb ,‰L„Á ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙBbÔÈLaÎÓ Ï‡ ,ÌÈÈÎÂ epzÙ‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .zÓ  Ûb Ôk Ì‡LÙÂ ËÈËa epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎkL ,‡e‰Â .‰p‰ ˙BÈÒaLÏ‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï zÓe .eÒ‡  BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
Ù‡‰.epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס .66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט  ונותן

תקז). סי ' או"ח  ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב . לב , הטיט .69)ביצה מטיח  לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק  שיהיה כדי  שבו, והאפר האש להשכיב 
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף 

אי מכבה, שהוא ואף ֿעלֿפי  מותר, שהוא לי  יראה הסקה,
כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח  זה והרי  נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב "א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח " וצ "ל "דטריח ", דק "ס ) (כת"י  הרי "ף  בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח  שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט "ז) שבת מהל' בפ "ח  לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק  והראב "ד

.‡ÈepzÔÈÎÒ ÔÈ‡  ÌÈL„Á ÌÈÈÎÂÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,BË ÌBÈa ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡˙BÙ‡Ï ÏÈLa Ì‡Â ;Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .zÓ ÌÈ‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓB‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡ÏÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
eÙaÈÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי  אותן, ולשפשף  בשמן

כלי . הכלי .77)תיקון את מחזק  היסק , אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי  התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף  ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב "ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי  וכפשטות תנור 83)בחדשים,
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קצד                 
         

חרס . של אלה,84)גדול בשני  והשמיענו גדולה. יורה
 ֿ (מגיד עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.ÈÔÈ‡ÚÓ Ôab Ì‡L ;BË ÌBÈa ‰Èb ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï‡ .ÌÚË ÔBÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,BË ÌBÈ˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk„k ÔÈÏz‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,BË ÌBÈ ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚËÔ‰lL ÌÈÁa ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏz‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי  על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב  אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף 

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡˙BÙÈ‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk‰ÏB„b ˙LzÎÓa, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡  Ï‡NÈ ı‡e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰BË Ô‰lL ‰‡ez‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים ֿ 92)שעורים אף 
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ  שבחוצה עלֿפי 
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב  מערב  אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי "ב ) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ . לחוץ  ישראל ארץ  בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אף ֿעלֿפי  בשינוי , לדוך שהתירו למלח  דומה זה ואין
מפני הי "ב ), (למעלה יוםֿטוב  מערב  דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי  הוא, הכרחי  צורך שמלח 

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰B„wL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„wÓ ÔÈ‡  ÔÈaq‰ epnÓ ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈaÌÒÈ˜ B‡ Bˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
ÈBÁ‡Ó „wiL ÔB‚k ,zÓ  ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „wL B‡ ,‰Ùp‰ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב .94) כט , נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף  אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי  הי "ז, בפ "א רבינו שכותב  כמו
מזה  לעשות הדרך כי  וגם טעמו, את שיפסיד מבלי  יוםֿטוב 
חול. לצורך ביוםֿטוב  וטורח  רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח , לייפות כדי  לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי  על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ˙BÏÈÏÓÔÈÎÙÓeÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜aÈeÁÓ˙a B‡Ï‡ ,‰Ùa ‡Ï‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰ÎaBa  BË ÌBÈa ˙BiË˜ Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏËa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï‡ ,ÈeÁÓ˙e B˜ÈÁa Bk„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי , בלי  כדרכו שמולל ונראה ב . יב , ביצה
רבינו  כי  הי "ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי  מולל בשבת
- בשינוי " - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י  (ועיין ביוםֿטוב  ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק 

מהן. זרע  והשני101)ומוציא רחב , אחד שראשו כלי 
ומנענע  הרחב  בראשו הקטניות ונותנין מרזב , כמין עשוי 
(רש"י ). בכלי  נשאר והפסולת המרזב , דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי 
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י ,104)בכמות

"בטבלא". ב .105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰naÏÚ ‰aÓ ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰aÓ ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

ÁË ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ Ba ≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙Èa ÁhÓ ˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙Èaƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ Ba ,‰aÓ ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר  טוב  שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa ÏcÁ‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
Bk ‰‡pLÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

ÏcÁÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,Ì‡Â .‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ zÓ  ‰ÈeÏz ˙nLÓ‰; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï‡‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚÌÈÚÓe .˙ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck Á‡Â ,ÌÈBn da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי  וביוםֿטוב  בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי  שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס "ג). תקי  סי ' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט "ו). שיט  סי ' ברורה' ('משנה יוםֿטוב  כי111)מערב 
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע  כך
כ'). פרק  שבת להר"מ  המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי "ד. שבת מהל' בפ "ח  ב .112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב  ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אף ֿעלֿפי 

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב  – הי "ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב 'ביאור ס "ד תקי  סי ' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח , שם,
רבינו  כתב  הי "ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב .116)"שמא קלט , שבת
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קצה                  
         

חרס . של אלה,84)גדול בשני  והשמיענו גדולה. יורה
 ֿ (מגיד עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.ÈÔÈ‡ÚÓ Ôab Ì‡L ;BË ÌBÈa ‰Èb ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï‡ .ÌÚË ÔBÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,BË ÌBÈ˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk„k ÔÈÏz‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,BË ÌBÈ ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚËÔ‰lL ÌÈÁa ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏz‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי  על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב  אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף 

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡˙BÙÈ‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk‰ÏB„b ˙LzÎÓa, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡  Ï‡NÈ ı‡e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰BË Ô‰lL ‰‡ez‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים ֿ 92)שעורים אף 
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ  שבחוצה עלֿפי 
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב  מערב  אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי "ב ) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ . לחוץ  ישראל ארץ  בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אף ֿעלֿפי  בשינוי , לדוך שהתירו למלח  דומה זה ואין
מפני הי "ב ), (למעלה יוםֿטוב  מערב  דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי  הוא, הכרחי  צורך שמלח 

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰B„wL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„wÓ ÔÈ‡  ÔÈaq‰ epnÓ ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈaÌÒÈ˜ B‡ Bˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
ÈBÁ‡Ó „wiL ÔB‚k ,zÓ  ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „wL B‡ ,‰Ùp‰ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב .94) כט , נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף  אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי  הי "ז, בפ "א רבינו שכותב  כמו
מזה  לעשות הדרך כי  וגם טעמו, את שיפסיד מבלי  יוםֿטוב 
חול. לצורך ביוםֿטוב  וטורח  רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח , לייפות כדי  לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי  על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ˙BÏÈÏÓÔÈÎÙÓeÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜aÈeÁÓ˙a B‡Ï‡ ,‰Ùa ‡Ï‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰ÎaBa  BË ÌBÈa ˙BiË˜ Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏËa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï‡ ,ÈeÁÓ˙e B˜ÈÁa Bk„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי , בלי  כדרכו שמולל ונראה ב . יב , ביצה
רבינו  כי  הי "ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי  מולל בשבת
- בשינוי " - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י  (ועיין ביוםֿטוב  ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק 

מהן. זרע  והשני101)ומוציא רחב , אחד שראשו כלי 
ומנענע  הרחב  בראשו הקטניות ונותנין מרזב , כמין עשוי 
(רש"י ). בכלי  נשאר והפסולת המרזב , דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי 
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י ,104)בכמות

"בטבלא". ב .105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰naÏÚ ‰aÓ ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰aÓ ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

ÁË ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ Ba ≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙Èa ÁhÓ ˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙Èaƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ Ba ,‰aÓ ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר  טוב  שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa ÏcÁ‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
Bk ‰‡pLÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

ÏcÁÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,Ì‡Â .‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ zÓ  ‰ÈeÏz ˙nLÓ‰; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï‡‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚÌÈÚÓe .˙ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck Á‡Â ,ÌÈBn da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי  וביוםֿטוב  בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי  שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס "ג). תקי  סי ' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט "ו). שיט  סי ' ברורה' ('משנה יוםֿטוב  כי111)מערב 
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע  כך
כ'). פרק  שבת להר"מ  המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי "ד. שבת מהל' בפ "ח  ב .112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב  ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אף ֿעלֿפי 

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב  – הי "ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב 'ביאור ס "ד תקי  סי ' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח , שם,
רבינו  כתב  הי "ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב .116)"שמא קלט , שבת
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ה'תשע"ח  אדר י"א שני יום 

    
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ  בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח  גזרת משום האסורין דברים זה בפרק  נתבארו
יכתוב . שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk  ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú‰Ï ‡l‡ BË ÌBÈa z‰ ‡lL ;BË ÌBÈaL‡Ó È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9eÒ‡  L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï‡ ,10LÙ‡ È‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף  ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס "ז). סימן (או"ח  סופר כתב  ושו"ת ס "ב  סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י  רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י  "כלי  הגירסא בכ"י 
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק  לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י  צ "ו) סימן התשובות חלק 
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב  לעשותם שאי ֿאפשר טוב  ביום מותר זה וכל
ח '). הלכה א' פרק  האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב "ד). ועיין המגיד (הרב  טוב  ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב  יום מערב  לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי ב ') עמוד כ"ח  דף  (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף  (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב  ביום מוליד שהוא משום ב ' עמוד
ר' דברי  סוף  היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף  (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי  שם) רש"י  (ועיין אליעזר" רבי  אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב ') עמוד קל"ז דף  (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב  ביום מותרים כן גם טוב  יום מערב  לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני סק "א תק "ב  סימן בט "ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע 

.‡lL BË ÌBÈa ‰Ú‰ ‰z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
CˆÏ12eÒ‡ ,13‰Ú‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ CˆÏ14Cˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆
ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈

B‡ ‚‡L ÈÓk ,‰˜BÏ  ‰ak Ì‡Â .p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«
.‰a»»

שלא 12) נמי  הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך

י "ב ). הלכה א' פרק  (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת
א'. עמוד לכבות 14)כ"ב  לו שנתיר לטעות מקום והיה

טוב  יום משמחת וימנע  אחרת פעם ידליק  לא כן לא שאם
יב ). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם

אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי  או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי  תקיב , סימן או"ח  (רמ "א לכבות מותר יכבה,

תק "ב ). סימן או"ח 

.‚ÔÈ‡16p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡ ˙‡ ıÙB Ï‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk  ‰e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ zÓ L‡‰ B ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.p‰ ÔÓ ÔÓL ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב  דף  ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י "ב  פרק  ראה

ב '. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב " ביום הפתילה את "מוחטין ב ' עמוד ל"ב  דף 

ראב "ד. ועיין בכלי  ולא הרי "ף 21)ביד כגירסת גרס  רבינו
והיינו  שרי " קינסא רב  "אמר א' עמוד כ"ב  דף  ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק . מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C„k ,BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
ÔÈÏ BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .Á‡ ˙ÈÏ B‡ÈˆBÓ B‡ ,p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ eÒ‡Â ,˙BaÎÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב  דף  ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב  דף  ביצה (מסכת מותר נפשות לספק  לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח  ברורה המשנה כתב 
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי  רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף  מקום בכל
ותבא  לברוח , יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב  דף  ביצה (מסכת טוב  ביום צרכיו כל

.‰zÓ27ÔÈÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡BÈ ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.BË ÌBÈa aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב  ביום דקל גבי  על הנר להניח  שאין א') עמוד מ "ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע 

כ"י . בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתב ֿיד
א'29) פרק  שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי 

ה'). ולפי30)הלכה טוב ". יום "מערב  הגירסא בכתב ֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
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קצו                 
         

"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי  ואילו טוב ",
בסמוך. למעלה ועיין רוקח ) (מעשה טוב "

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈa ˙Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33n‚Ï ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ zÓe .eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï eLÎiL È„k ˙Bt‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a ÏcÁ‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב '.31) עמוד כ"ב  דף  ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני  לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב  מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף  (כתובות התורה התירה
דעת  טוב  ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י ') אות א' פרק  ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי "א) סימן (או"ח  ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שערי ֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י34)רגילים
העץ ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף  שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב  דף  ביצה מסכת
טוב . ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ‰‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף  ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי  של במפוח 

תק "ב ). א'.40)סימן עמוד ל"ב  דף  ביצה במסכת משנה
כלי .41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י ).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק  דזה

.ÁÔÈ‡44Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â NÁ‰ ˙‡ ÔÈBL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47ÛˆpL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡  B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈaÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡  ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב '.44) עמוד ל"ב  דף  ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה

קנה  קולפים או נייר או חרס  לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף . שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף  ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב '. עמוד שלא 48)כ"ח  טוב  ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב  יום מערב  לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי  במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב  דף 
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô‡ B‡ NÁ Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈBÓ52d„cÁÏ e‡BÈ ‡lL È„k ,ÌÈaÏ ‰Ê c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡BÈ ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ ≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡‰Ï eÒ‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È‰  BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב , ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי  שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב . יום בערב  לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב 

ב '.52) עמוד כ"ח  דף  ביצה שהשוחט ,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י  לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי  הארץ ",

לפני54) לחכם סכינו להראות השוחט  צריך הדין לפי 
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י "ח ). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc˜a ‡Ï ,BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚwÓ ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „ve ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc˜k ‡e‰L ÈtÓ ,Á‰ „va ‡Ï Ï‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc˜a eÒ‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ÚÓ ÚwÏ BÏ ‰È‰ LÙ‡ È‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

BË57Úewa‰ Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,BÈÚ‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈc‰ ÏÎÂ .ÈepLa ÚwÏ eÈz‰ CÎÈÙÏ ,ÏMlÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,eÈz‰M ‰Ó Ô‰a eÈz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ  ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.eÒ‡M ‰Ó eÒ‡Â¿»¿«∆»¿

ב '.55) עמוד ל"א דף  ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי 

טוב . יום דוחים אינם טוב , שאפשר 58)יום מאחר
טוב . יום מערב  לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ eÈz‰ ‡lL ;‰B˜ ÏL ˙Ú˜a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«
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קצז                  
         

"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי  ואילו טוב ",
בסמוך. למעלה ועיין רוקח ) (מעשה טוב "

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈa ˙Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33n‚Ï ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ zÓe .eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï eLÎiL È„k ˙Bt‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a ÏcÁ‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב '.31) עמוד כ"ב  דף  ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני  לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב  מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף  (כתובות התורה התירה
דעת  טוב  ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י ') אות א' פרק  ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי "א) סימן (או"ח  ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שערי ֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י34)רגילים
העץ ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף  שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב  דף  ביצה מסכת
טוב . ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ‰‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף  ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי  של במפוח 

תק "ב ). א'.40)סימן עמוד ל"ב  דף  ביצה במסכת משנה
כלי .41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י ).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק  דזה

.ÁÔÈ‡44Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â NÁ‰ ˙‡ ÔÈBL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47ÛˆpL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡  B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈaÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡  ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב '.44) עמוד ל"ב  דף  ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה

קנה  קולפים או נייר או חרס  לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף . שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף  ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב '. עמוד שלא 48)כ"ח  טוב  ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב  יום מערב  לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי  במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב  דף 
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô‡ B‡ NÁ Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈBÓ52d„cÁÏ e‡BÈ ‡lL È„k ,ÌÈaÏ ‰Ê c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡BÈ ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ ≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡‰Ï eÒ‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È‰  BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב , ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי  שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב . יום בערב  לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב 

ב '.52) עמוד כ"ח  דף  ביצה שהשוחט ,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י  לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי  הארץ ",

לפני54) לחכם סכינו להראות השוחט  צריך הדין לפי 
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י "ח ). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc˜a ‡Ï ,BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚwÓ ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „ve ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc˜k ‡e‰L ÈtÓ ,Á‰ „va ‡Ï Ï‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc˜a eÒ‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ÚÓ ÚwÏ BÏ ‰È‰ LÙ‡ È‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

BË57Úewa‰ Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,BÈÚ‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈc‰ ÏÎÂ .ÈepLa ÚwÏ eÈz‰ CÎÈÙÏ ,ÏMlÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,eÈz‰M ‰Ó Ô‰a eÈz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ  ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.eÒ‡M ‰Ó eÒ‡Â¿»¿«∆»¿

ב '.55) עמוד ל"א דף  ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי 

טוב . יום דוחים אינם טוב , שאפשר 58)יום מאחר
טוב . יום מערב  לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ eÈz‰ ‡lL ;‰B˜ ÏL ˙Ú˜a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«
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א'.59) עמוד ל"ג דף  ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ 
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב '. עמוד ל"ב  דף  להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף  ביצה (מסכת

.ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈz65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈˆ ‡e‰L ÔÈÏz ‡ÈˆBiL È„k ,BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈc ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈeÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰Êb ,eÒ‡  „v‰ ÔÓ Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡  wÚ Ïk Èˆ70.ÈÊÁ‰Ï zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב '.64) עמוד י "א דף  ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני  בתוכם ומונחים פי67)לאדמה, על ואף 
שאם  חכמים התירוה טוב  יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח . ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב '). עמוד י "א דף  ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק  אותו יתחוב 

י "ג). הלכה שבת מהלכות י ' (פרק  בונה תריסי70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב .

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ  ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ zÓ  ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
eÊ‚ ‡Ï B„Bk ÌeMÓe ,‡e‰ È‡Ú ÔÈa ;BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב '.71) עמוד כ"א דף  ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י 

י "ב .74) הלכה למעלה וראה בחוזק  אותו יתחוב 
לא 76)לסדרן.75) ארעי  בנין תורה אסרה קבע  "בנין

קבע , בנין משום ארעי  בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב '). עמוד ל"ב  דף  ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ CBÚ ‡e‰Lk ,BË ÌBÈa ‰e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰ÎÚn‰ ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡  ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰Bk ‰‡pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

eÒ‡ 78CBÚ B‡ ,eaÚa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב '.77) עמוד ל"ב  דף  ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע . בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי  מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי  על שולחן
המגיד). (הרב  שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡  ‰„w‰81ÌÈ‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈLw‰ ÊÁB‡ ≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆

‰eL Èab ÏÚ ‰eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»
Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ

.ÈepL CÈˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף  ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י 
הביצים,82)"ומניח ". לצלות ביניהם האש שיכניס  כדי 

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק "ב ). סימן או"ח 

.ÊËÔÈÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈeÊ ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï‡ ,BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

zÓ  „Ïe‰ ˙‡ ‰˜ÁÂ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁa ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ eÒ‡  ‰‡Óh‰ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÌÁzL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף  ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי 
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב '.85) עמוד קכ"ח  דף  שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף .89) אחרי90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰Êb ,BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»

Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ  BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆
LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»

L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆÂ ,‰Óe˙Ï97zÓ  ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»
BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈhÓ ‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬

.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ‡L¿»«À¿««¬

ב '.91) עמוד י "ז דף  ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב  ליום הכלי  טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי ,
ב '. עמוד י "ח  דף  ידי94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי  עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי  רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י "ג. פרק  הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי 

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  BË ÌBÈ ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰Bz‰ ÔÓ B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙ÓÚÓ  ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚a ˙ÏBËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י "ח  דף  ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
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קצח                 
         

טוב . יום מערב  להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון
הטומאה. מאב  אלא – טומאה מקבל כלי  אין התורה ומן

ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר
טוב . טבילתה,104)ביום אחרי  וללבוש להחליף  טהורים

בגדיה. להטביל לה אפשר אי  טוב  הם 105)וביום אם
ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים

חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙Êb ÌeMÓ BË ÌBÈa eÒ‡ ÌÈa ÌÈc¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓ ‡l‡ ,BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê Ó‡È ‡Ï  Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י "ג פרק  נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט "ז:
יהודה  חורי  את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני  בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע  הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף  ביצה מסכת רש"י  (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב . ליום הדין והוא ב ') עמוד
י "ב ). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק  לכתוב  יבוא

ב '.107) עמוד כ"ז דף  ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח  אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח  בדמי  הקצב  על סומכין שאם
בלא  חצי , או רגל ממנו לוקח  אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק  או וממכר מקח  זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï  ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,eÒ‡  ÌÈaÎÚ‰ ÔÓ BÓLÏ Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï‡117,BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב '). סעיף  ת"ק  סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע  מי  אפילו

והרי "ף ). הר"ח  לפי  הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב '. עמוד קמ "ח  דף  בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב ') עמוד קמ "ט  דף  שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב "ד רש"י  ולפי  חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב , יום מערב  כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב "ם

המצוה. את לחבב  כדי  מותר קדשים

.‡Î‡Ï118È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ Ó‡È119,'Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»

ÔÈNBÚ ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ
ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»

ÈÂÁÏ ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ
elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ

ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ  ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ
.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב '.118) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י ). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט  עמוד כ"ט  דף  שם כרבא

.ÎÌBzÁp‰122ÏÈLa ,‰„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏz „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï‡ .BÏÈLz „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈBÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי  אומרים ויש א'. עמוד כ"ט  דף  ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי  וקלקול הפסד

.‚ÎzÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ÈkÊÈ ‡lL „Ïe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
 ÌÈÊB‚‡ ‰NÚ B‡ ÌÈBn ‰NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰NÚ ÈÏ Ôz' BË ÌBÈa BÏ Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב '.125) עמוד כ"ט  דף  ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י ) המחיר על לדבר מבלי  לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני אף  בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח  מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚‰ ‰ÚB B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆiM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב '.127) עמוד כ"ט  דף  ביצה במסכת בכ"י128)משנה
ו"חנוני " אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י ). דמים בהמות.130)פיסוק  בפיטום העוסק 

מנין".131) שום "ולא בכ"י :

.‰Î˙‡ÂÏ‰132BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚBz 134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡  Úz‰Ï ‰z ‡Ï Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ "ח  דף  שבת במסכת יוסף  רב  לגבי  ב '.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני  שהלווה
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קצט                  
         

טוב . יום מערב  להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון
הטומאה. מאב  אלא – טומאה מקבל כלי  אין התורה ומן

ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר
טוב . טבילתה,104)ביום אחרי  וללבוש להחליף  טהורים

בגדיה. להטביל לה אפשר אי  טוב  הם 105)וביום אם
ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים

חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙Êb ÌeMÓ BË ÌBÈa eÒ‡ ÌÈa ÌÈc¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓ ‡l‡ ,BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê Ó‡È ‡Ï  Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י "ג פרק  נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט "ז:
יהודה  חורי  את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני  בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע  הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף  ביצה מסכת רש"י  (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב . ליום הדין והוא ב ') עמוד
י "ב ). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק  לכתוב  יבוא

ב '.107) עמוד כ"ז דף  ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח  אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח  בדמי  הקצב  על סומכין שאם
בלא  חצי , או רגל ממנו לוקח  אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק  או וממכר מקח  זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï  ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,eÒ‡  ÌÈaÎÚ‰ ÔÓ BÓLÏ Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï‡117,BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב '). סעיף  ת"ק  סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע  מי  אפילו

והרי "ף ). הר"ח  לפי  הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב '. עמוד קמ "ח  דף  בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב ') עמוד קמ "ט  דף  שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב "ד רש"י  ולפי  חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב , יום מערב  כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב "ם

המצוה. את לחבב  כדי  מותר קדשים

.‡Î‡Ï118È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ Ó‡È119,'Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»

ÔÈNBÚ ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ
ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»

ÈÂÁÏ ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ
elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ

ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ  ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ
.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב '.118) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י ). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט  עמוד כ"ט  דף  שם כרבא

.ÎÌBzÁp‰122ÏÈLa ,‰„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏz „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï‡ .BÏÈLz „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈBÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי  אומרים ויש א'. עמוד כ"ט  דף  ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי  וקלקול הפסד

.‚ÎzÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ÈkÊÈ ‡lL „Ïe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
 ÌÈÊB‚‡ ‰NÚ B‡ ÌÈBn ‰NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰NÚ ÈÏ Ôz' BË ÌBÈa BÏ Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב '.125) עמוד כ"ט  דף  ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י ) המחיר על לדבר מבלי  לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני אף  בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח  מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚‰ ‰ÚB B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆiM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב '.127) עמוד כ"ט  דף  ביצה במסכת בכ"י128)משנה
ו"חנוני " אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י ). דמים בהמות.130)פיסוק  בפיטום העוסק 

מנין".131) שום "ולא בכ"י :

.‰Î˙‡ÂÏ‰132BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚBz 134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡  Úz‰Ï ‰z ‡Ï Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ "ח  דף  שבת במסכת יוסף  רב  לגבי  ב '.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני  שהלווה
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תקכ"ה). סימן או"ח  אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב , יום אחרי  להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙BNÚÓe ‰Óez ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙BNÚÓe ˙BÓez BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È‰ 139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰˜Â ÌÈÈÁÏe ÚBÊe ‰lÁ ÓBÏ CÈˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈBb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙BˆÁ‰142C„k ÔÈÊÈÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈB‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב '.135) עמוד ל"ו דף  ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י "ב  דף  ביצה במסכת משנה

טוב .138)ב '. יום טוב 139)מערב  יום שמחת משום
הכהן. לפני140)של גם שהרי  כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב  ג'141)ביום פרק  תוספתא

הלכה 142)דדמאי . עניים מתנות מהלכות ט ' פרק  ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב ':

ה'תשע"ח  אדר י"ב שלישי יום 

    
כדי1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני  בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי  בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני 

.‡‰z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡elÙ‡ BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ
CˆÏ ‡lL‡e‰L C„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆

LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
zÓ  ˙BpLÏ‡Èn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»

ÌB˜ÓÏ‰t˜e ÏÒa Ì‡ÈÈ ‡Ï ‡e‰ ‡ÈÓ Ï‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ
‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔz‰ ˙ÏÈLÙÈ ‡Ï  «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ

ÂÈÁ‡Ï ‰tw‰ ˙‡B„Èa dÎÈÏBÓ Ï‡ ,. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ "א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב .5) כט , ביצה עירובי6)משנה, עלֿידי  או התחום בתוך

(רש"י ). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י ).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק 

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י ). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט  מעט  משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב  משמחת ויתבטל בהילוך

תקי ). סי '

.ÔÎÂÔkcL ˙B‡BNÓ‡NÈ  ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈBÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ ÔkcLÂ ;ÂÈÁ‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï ÔkcLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ NÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ , ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆

LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»
˙BpLÏÌÈc ‰na .Bk„k ‡ÈÓe ‡NB  ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»
‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡ÈÈ ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÏÁa. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט ) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף )...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא  אורחים 15)בכת"י, שזימן  כגון
(רש"י ). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב . משאות שאין 17)להביא מפני  שכתב  מי  ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב  בבעלי ֿחיים משתמשין
 ֿ (מגיד ה"ט  שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ˙a ‰ÚB‰ ‡ÏÂ , ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈˆ ÌÈa eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏÂÈÁ‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈt‡a elÙ‡ ,Û˙k‰. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב .18) לב , ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי 
א. לג, ביצה - למכור) לשוק  מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב . כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי  אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב ). סי ' (או"ח  מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,
להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י ,

דרשתו.23)בסמוך. לשמוע  המדרש בדפוס 24)לבית
הכסא  לישא אסור ולפי "ז בכסא". "יוצא ש"י : וויניציאה

תקכב ). סי ' (ב "ח  כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי " והוא בחוץ . אדם בני  בו לשאת

.„ÔÈ‡CBL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓCBMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï eÓ‡È ‡nL ,ÌÈa‰ ˙eLa CBLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ  „ÈÁi‰ ˙eLa Ï‡ ;BÎÈÏBÓÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
 ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÒ‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ eÈz‰ Ô‡k ,eÒ‡ ÌÈ„Á È„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.BË ÌBÈ

א.26) ט , ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי  בר חנן רב  של שני  וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי  תורת

.‰ÈÓÌ˙BpÙÏ CÈˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙Bt BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
Á‡ ÌB˜ÓÏÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï  ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ ÏÁa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„ÈBÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï‡ .ÏÁa‰a‡ Cc elÙ‡ ,ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ‰„Na ‰Ó‰a‡Ï  ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…
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ר                 
         

ËBÓa ‰p‡ÈÈ‰ËBÓa B‡ ,ÈÚÏd‡ÈÓ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ‡ ÌÈ‡. ¬»ƒ¬»ƒ

ב .29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי  מ ) כח , (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח , ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב . לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ , בד

בשנים". במוט  "וישאוהו קטן.36)כג ) ואם 37)מוט 
איברים, איברים להביאו פנאי  ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח ). סי ' ברורה' ('משנה במוט  להביאו מותר

.ÂÏkÔÈ˙B‡pLÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡ÔÁlLÏ zÓ  ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL c ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;BË ÌBÈa BÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡  BË ÌBÈa B˙BNÚÏ eÒ‡L ‰NÚÓ B«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב .38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב 
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈkÈÙÏ ,‰‡ez BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡LeÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï‡ ;BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ BË ÌBÈa ÔÏMnL.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓeÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BË ÌBÈa ËÁLÏ znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב .41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף 
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח  מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב ,

תקטז). סי ' "קולף ".44)ברורה' הגירסא בכת"י ,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Ác ÏkepÁÏLiLk ,BË ÌBÈa BÁlLÏ znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰eLz BÁÏ‰eLa epÁÏLÈ ‡Ï ‰eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a BÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê Á‡ ‰Ê ‰Úa‡ B‡˙Á‡ ‰eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,eÒ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»

ב .46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י ). בשוק  למכור
סרסור  והשלישי  לוקח , השני  מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני  ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י ,
זה". אחר זה כאחד,

.ËÚÓ‰BzÓ‰a È‰  BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙BÙe ÂÈÏÎÂ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.BeÚ ÌB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי  והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁÔ‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚k Ô‰ È‰  ˜Ù‰. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂÌÈ˙ek‰Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙ÈL ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙Bt .Ï‡NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï  „ÈÊÓa elÙ‡ ,eÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L.Ò‡a ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט , (ביצה משנה
שבת  מס ' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב ]. עמ ' יח  כרך "סיני " ב . במס '53)יח , שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי  נורי  בן יוחנן כרבי  הלכה (מו.) עירובין
כי לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב "ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי  הלכה

ב .54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי  אף ֿעלֿפי 
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי  שביתה,

שם). (רש "י  ב .56)כלל מא, בכת"י ,57)עירובין
לתחומן". "חוץ  כז 58)הגירסא (פרק  שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ  שיצא "מי  הי "אֿהי "ב ):
(באונס )... לדעתו שלא לתחום חוץ  שיצא מי  יכנס ...

יצא". לא כאילו (באונס ) החזירוהו

.‡ÈÒBn‰BÏ BzÓ‰aÈÏ‚k ‡È‰ È‰  «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
‡‰dÒÓ . BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚBÏ »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB‰ ÈÏ‚k ‡È‰ È‰ÌÈÚB ÈLÏ dÒÓ .È‰  ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚k ‡È‰. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה ֿ 60)משנה, יום בערב  לו מסר אפילו
ואין 61)טוב . בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני  שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב .62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב  כי  ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב .64) מערב  כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט  כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כי ֿאם לה יהיה

שצז). סי ' הציון' ('שער הרועים אחרי  נמשכין שיהיו

.ÈÈÓBË ÌBÈa ÌÈÁB‡ BÏˆ‡ ÔnfL‡Ï  ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁB‡‰ ÈÏ‚k˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.BË ÌBÈ ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ , ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב  מערב  מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב 

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י  פירש כן
לפלוני‡Áלאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,
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רי                  
         

ËBÓa ‰p‡ÈÈ‰ËBÓa B‡ ,ÈÚÏd‡ÈÓ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ‡ ÌÈ‡. ¬»ƒ¬»ƒ

ב .29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי  מ ) כח , (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח , ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב . לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ , בד

בשנים". במוט  "וישאוהו קטן.36)כג ) ואם 37)מוט 
איברים, איברים להביאו פנאי  ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח ). סי ' ברורה' ('משנה במוט  להביאו מותר

.ÂÏkÔÈ˙B‡pLÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡ÔÁlLÏ zÓ  ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL c ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;BË ÌBÈa BÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡  BË ÌBÈa B˙BNÚÏ eÒ‡L ‰NÚÓ B«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב .38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב 
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈkÈÙÏ ,‰‡ez BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡LeÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï‡ ;BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ BË ÌBÈa ÔÏMnL.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓeÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BË ÌBÈa ËÁLÏ znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב .41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף 
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח  מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב ,

תקטז). סי ' "קולף ".44)ברורה' הגירסא בכת"י ,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Ác ÏkepÁÏLiLk ,BË ÌBÈa BÁlLÏ znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰eLz BÁÏ‰eLa epÁÏLÈ ‡Ï ‰eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a BÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê Á‡ ‰Ê ‰Úa‡ B‡˙Á‡ ‰eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,eÒ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»

ב .46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י ). בשוק  למכור
סרסור  והשלישי  לוקח , השני  מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני  ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י ,
זה". אחר זה כאחד,

.ËÚÓ‰BzÓ‰a È‰  BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙BÙe ÂÈÏÎÂ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.BeÚ ÌB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי  והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁÔ‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚k Ô‰ È‰  ˜Ù‰. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂÌÈ˙ek‰Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙ÈL ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙Bt .Ï‡NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï  „ÈÊÓa elÙ‡ ,eÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L.Ò‡a ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט , (ביצה משנה
שבת  מס ' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב ]. עמ ' יח  כרך "סיני " ב . במס '53)יח , שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי  נורי  בן יוחנן כרבי  הלכה (מו.) עירובין
כי לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב "ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי  הלכה

ב .54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי  אף ֿעלֿפי 
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי  שביתה,

שם). (רש "י  ב .56)כלל מא, בכת"י ,57)עירובין
לתחומן". "חוץ  כז 58)הגירסא (פרק  שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ  שיצא "מי  הי "אֿהי "ב ):
(באונס )... לדעתו שלא לתחום חוץ  שיצא מי  יכנס ...

יצא". לא כאילו (באונס ) החזירוהו

.‡ÈÒBn‰BÏ BzÓ‰aÈÏ‚k ‡È‰ È‰  «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
‡‰dÒÓ . BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚBÏ »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB‰ ÈÏ‚k ‡È‰ È‰ÌÈÚB ÈLÏ dÒÓ .È‰  ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚k ‡È‰. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה ֿ 60)משנה, יום בערב  לו מסר אפילו
ואין 61)טוב . בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני  שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב .62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב  כי  ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב .64) מערב  כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט  כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כי ֿאם לה יהיה

שצז). סי ' הציון' ('שער הרועים אחרי  נמשכין שיהיו

.ÈÈÓBË ÌBÈa ÌÈÁB‡ BÏˆ‡ ÔnfL‡Ï  ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁB‡‰ ÈÏ‚k˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.BË ÌBÈ ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ , ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב  מערב  מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב 

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י  פירש כן
לפלוני‡Áלאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,
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יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני ,
שצריך  דביצה פ "ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף  בר"ח  (הובאה אחר עלֿידי  לזכות
שואל  בדין י "ז בהלכה להלן שכתב  למה דומה  זה
הרי ביוםֿטוב , אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאף ֿעלֿפי 
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי  הוא
שהאורחים  לפי  - אחר) ידי  על זיכהו שלא אע "פ  יוםֿטוב ,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י  אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח '). ('מעשה רבינו בדברי  "אחר"

.‚ÈÔÎÂ˙Á‡ ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙Bt eÈ‰L ÈÓ, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡ÈÈ ‡Ï  BÏˆ‡ ‡BÏ ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙BtL ;ÂÈ˙BtÓ„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .eÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ‰Ê ÈÏ‚k Ô‰ È‰  Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב .69) לט , ביצה לתחום.70)משנה, והרי71)מחוץ 
עירוב . הניח  לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע  שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי  לו
ב 'מאירי '). וראה רצא, לשמור,73)סי ' קיבלם שהרי 

עומדים. הם ובאחריותו

.„ÈBaÂÈÏÚa ÈÏ‚k  „ÈÁÈ ÏLd˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚k  ÈÚ‰Ïa ÈÏBÚ ÏLÂ ;, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

 ÏkÏ ÔÈeÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ  Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰ÔÈÚBp‰ ˙BÈÚÓeÌ„‡ Ïk ÈÏ‚k . «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»
ÔÈ‡ÏÓÓ  ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ

˙aLa Ô‰ÓBË ÌBÈa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט , ביצה ומי75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק  להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי  אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי  בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן ֿ 79)אף ֿעלֿפי  אף ֿעל

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי  לפי 
(רש"י ). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי  לפי 
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי " ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי 
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב  ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב  [וכן בנימין') ('בני  מדרבנן אלא
יב . סימן הבבלי  דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב "ם

ה"י ]. פ "ב  ולמעלה מו, עמ ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂËBL‰ÚB ÏL;ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚k  ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL BLÂÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚k  ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈÁ‡ ÌÈL‡Ï BÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…

ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk  BNa ÎÓe BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙BÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ïa ÈÏBÚ ÏL Bk ‰Ê BL ‡ˆÓÂ ,˙BÁ‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ eÒÓ»«…

א.83) לח , מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי  על רק  בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰‰ÈÏÚa ÈÏ‚k ;dÏ‡BL ÈÏ‚k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙‰ÏM‰Â,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚k  ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ  BÁÓ ıÚ B‡  ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט ,86) ביצה הרי87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי  שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ BÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚k ‡e‰ È‰  BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰BkcL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz‡e‰ È‰  BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚k. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב , מערב 

הי "ב . למעלה וראה יוםֿטוב , תיבת 91)בכניסת בכתב ֿיד,
איננה. יוםֿטוב ,92)"זה" מערב  לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב  כי  שואל, של ברשותו הכלי  בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈLepnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙ÈÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚k ‰Ê ÈÏk È‰  ˙ÈÚ«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב .93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈkÈ‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa ÔBL‡‰ ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁa ÈM‰ ÚÂ ,ÁÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk  ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ÁÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ÚÓa ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁa ‰Ê Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï ÁÊÓa ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
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ÌÈtÏ‡ ˜eÁa ‰ÊÂ ,ÁÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ
.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È‰  ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dzÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È‰  ÏÈLz Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚k ÏÈLz‰ B‡eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚k Na‰ Ïk È‰  B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙ÈÁ eÁ˜Ï Ì‡BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È‰ ¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k LÁÂ ,Ô‰a ‰a LÈ  ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ÚÓ ˙ÈÁa ÏcÓe BÏ ea ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe BË ÌBÈ ÚÓ ‰Ó‰aa ÏcÓ ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È‰ ,ea‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk BÁ ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰ÈÈ‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚k Ô‰ CÎÈÙÏ ,BÁ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ÚÓ È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף  אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב 
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני  - בטל אינו מועט , דבר
לא  באלף  אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב , אחרי 

לט .). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי  "דקא הבהמה את האוסר רב , של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב : אסי  ורב  כהנא רב  שאלו מהדדי ",
כך  ומתוך רב . ושתק  חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי ' ברורה' ב 'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח  רב , ששתק  שממה מותרת, הבהמה שגם

ה'תשע"ח  אדר י"ג רביעי יום 

    
בדיני1) הפרק  ונסתיים תבשילין. עירובי  דיני  בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט ,

.‡BË ÌBÈÔÈ‡  ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁLÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó BË ÌBÈa ÔÈÏMÓe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ‰Ê eq‡ÂÏMÏ ‡BÈ ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏMÓÏÈLz ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏMÓe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL˙Â .zÓ ‰Ê È‰  ˙aLÏ BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב .2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים

שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי  אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי ), (מיום האפוי  על אלא שבת) בערב  שחל
מכאן  חמישי ), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי  חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב  מערב  והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב  השבת,

"צרכי4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב " נעשים שבת

תקכז. סי ' או"ח  וב "י  מן 5)מיימוניות', שהוא אשי  כרב 
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח ): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי  להכין לשכוח  (שאפשר
מנה  שיברור "כדי  עירוב  ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב 
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב  יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב ,

.‰nÏÂeÚ‰L ÌLkL ?eÚ BÓL ‡˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ  ˙aL ÚÓ ˙B‡BÓe ˙BˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ  ÏÈLz‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eLÏ ˙eLÓ≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï znL eLÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔBkÊÂ k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‰Ê ÏÈLz«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי6) מערב  הוא העירוב , עלֿידי  כי  מסביר, והראב "ד
מכין  כאילו נחשב  ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב  שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב 

ביוםֿטוב . אותם גומר והוא יוםֿטוב , מערב  לבשל

.‚ÈeÚÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ BeÚL  ÔÈÏÈLz ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡ÏÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa˙Ùa ‡Ï ‰Ê eÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈa ‡ÏÂÏÈL˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙tt.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈe ÌÈ‚„Â Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„Bb  ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ  ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב .7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי  לכמה
ה"ט ). עירובין מהל' בפ "א כתושות 10)(וראה חטים

כב ). כז, מבושל.11)(משלי  את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈLz,ÈÏˆ elÙ‡  ‰Ê eÚ ÔÈÚÏ eÓ‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡Lek elÙ‡ ,ÔMÚÓ B‡ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב .13) טז, מדי .14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי 
ויתחיל  האש על שיתננו כדי  עד וציר בחומץ  או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח . ו פרק  (נדרים 'ירושלמי '
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רג                  
         

ÌÈtÏ‡ ˜eÁa ‰ÊÂ ,ÁÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ
.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È‰  ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dzÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È‰  ÏÈLz Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚k ÏÈLz‰ B‡eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚k Na‰ Ïk È‰  B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙ÈÁ eÁ˜Ï Ì‡BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È‰ ¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k LÁÂ ,Ô‰a ‰a LÈ  ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ÚÓ ˙ÈÁa ÏcÓe BÏ ea ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe BË ÌBÈ ÚÓ ‰Ó‰aa ÏcÓ ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È‰ ,ea‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk BÁ ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰ÈÈ‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚k Ô‰ CÎÈÙÏ ,BÁ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ÚÓ È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף  אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב 
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני  - בטל אינו מועט , דבר
לא  באלף  אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב , אחרי 

לט .). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי  "דקא הבהמה את האוסר רב , של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב : אסי  ורב  כהנא רב  שאלו מהדדי ",
כך  ומתוך רב . ושתק  חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי ' ברורה' ב 'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח  רב , ששתק  שממה מותרת, הבהמה שגם

ה'תשע"ח  אדר י"ג רביעי יום 

    
בדיני1) הפרק  ונסתיים תבשילין. עירובי  דיני  בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט ,

.‡BË ÌBÈÔÈ‡  ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁLÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó BË ÌBÈa ÔÈÏMÓe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ‰Ê eq‡ÂÏMÏ ‡BÈ ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏMÓÏÈLz ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏMÓe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL˙Â .zÓ ‰Ê È‰  ˙aLÏ BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב .2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים

שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי  אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי ), (מיום האפוי  על אלא שבת) בערב  שחל
מכאן  חמישי ), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי  חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב  מערב  והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב  השבת,

"צרכי4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב " נעשים שבת

תקכז. סי ' או"ח  וב "י  מן 5)מיימוניות', שהוא אשי  כרב 
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח ): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי  להכין לשכוח  (שאפשר
מנה  שיברור "כדי  עירוב  ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב 
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב  יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב ,

.‰nÏÂeÚ‰L ÌLkL ?eÚ BÓL ‡˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ  ˙aL ÚÓ ˙B‡BÓe ˙BˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ  ÏÈLz‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eLÏ ˙eLÓ≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï znL eLÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔBkÊÂ k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‰Ê ÏÈLz«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי6) מערב  הוא העירוב , עלֿידי  כי  מסביר, והראב "ד
מכין  כאילו נחשב  ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב  שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב 

ביוםֿטוב . אותם גומר והוא יוםֿטוב , מערב  לבשל

.‚ÈeÚÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ BeÚL  ÔÈÏÈLz ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡ÏÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa˙Ùa ‡Ï ‰Ê eÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈa ‡ÏÂÏÈL˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙tt.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈe ÌÈ‚„Â Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„Bb  ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ  ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב .7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי  לכמה
ה"ט ). עירובין מהל' בפ "א כתושות 10)(וראה חטים

כב ). כז, מבושל.11)(משלי  את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈLz,ÈÏˆ elÙ‡  ‰Ê eÚ ÔÈÚÏ eÓ‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡Lek elÙ‡ ,ÔMÚÓ B‡ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב .13) טז, מדי .14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי 
ויתחיל  האש על שיתננו כדי  עד וציר בחומץ  או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח . ו פרק  (נדרים 'ירושלמי '
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.‰CÈˆÂÏk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê eÚ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏMÏe ,˙BÙ‡Ï CÈˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏMÏ¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
 ‰Ù‡È B‡ ÏMiL Ì„˜ ÛN B‡ „‡ B‡ eÚ‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏMÏe ˙BÙ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„Ïa BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰MB˙qÚaB‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL˙aÓBb ‰Ê È‰  „‡ B‡ eÚ‰ ÏÎ‡Â ,. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב .17) טו, ביצה ב .18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק  ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי '). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈLz ÈeÚ ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
ÈeÚa ‰kÊnL C„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈˆ  ÌÈÁ‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aLÈeÚa ‰ÎBÊ  ˙aL ÈeÚa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡  eÚ B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈLz«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ , ע 23)עירובין בהל' למעלה פ "א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב 

.ÊBÈ‡ÂÚÈ„B‰Ï CÈˆÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈˆ Ô‰ Ï‡ ,BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏMÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck Á‡Â ,Ô‰Ï ÚÂ Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È‰  BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈzÓ el‡ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈÎÓ ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ Bw‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.ÈeÚ ÏÚ«≈ƒ

  

          


מצוה   בשו שאינו  דבר מצינו  ,תבשילי עירוב  במצות
זאת  ובכל חובה , ידי   אחרי בה  להוציא  שאפשר  א אחרת
כל  את חובה  ידי   שמוציאי ולומר להכריז שיש  מצאנו  לא 

הזו . בעיר  הדרי
"ואהבת  מצות מתבטאת  אורחי בהכנסת בזה : והביאור
הדגשה  בה  יש  השנה  כל שמצוותה   והג "כמו לרע
אבל  (הלכות  " הרמב שכתב  וכפי  , טובי  בימי מיוחדת
ליתו לגר להאכיל חייב  ושותה  אוכל "וכשהוא  פי "ד ) ריש 
שנועל  מי  אבל , האומללי  העניי שאר  ע ולאלמנה 
לעניי מאכיל ואינו  ובניו , הוא  ושותה  ואוכל חצרו  דלתות
כרסו ... שמחת אלא  מצוה  שמחת זו  אי הנפש  ולמרי 

כו '". שנאמר...  לה היא  קלו כזו  ושמחה 
תבשילי בהכנת  ג לטרוח  שעליו   לאד  כשמזכירי
בהכנת   ג זה  ידי  על  שמתוס הרי  יו "ט בערב  כבר השבת
מספיק  יהיה  וממילא  מועד , מבעוד  יו "ט של  התבשילי

ונמצא  ביו "ט, לביתו  שיבואו   האורחי כל עבוד   ג
של  העניי מודגש  תבשילי עירוב  מצות של שביסודה 
בעיר   הדרי ישראל "לכל שמזכה  ידי  על ישראל אהבת
האורחי כשמכניס  בקודש  ומעלה   מוסי ואח "כ  הזאת

עצמו . ביו "ט
       

ב .24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי  אידי , בר יעקב  רבי  "מכריז ב : טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי . על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב 
אבוה  שבת. תחום עד דאביי , משמיה זכריה בר  נהומי 
אמי ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב  דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי  אסי  ור'

.ÁCÏ iÁ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈpn‰‰z‡ Cea : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ zÈ ‰Ê eÚa :ÓB‡Â .eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏMÏeÁÓlL BË ÌBiÓBa ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :Ó‡È  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ BË ÌBiÓ ÏMÏe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני )27) עובר עליהן מברך המצוות "כל  ב : ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי "א ברכות (הל' הרמב "ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי  שהן המצוות
ונטילת  עירוב  כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב  בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע  בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק  שצוונו

סופרים". שמדברי  המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח 
ולאדלוקי ולאטמוני  ולבשולי  לאפויי  לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי ' (או"ח  צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק  שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי  להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי  אלא עירוב  הצריכו
'תוספות', בשם ב 'מאירי ' ועיין הקודש', ב 'עבודת (הרשב "א

י ). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב 'בירור כגון
ישראל, בארץ  או השבת. וביום הששי  ביום יוםֿטוב 
אבל  ששי . ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב 
וששי , חמישי  ביום יוםֿטוב  וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי  יום שהוא יוםֿטוב  בערב  העירוב  את ומניח 
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי  "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב  ולא שני , ביוםֿטוב 

לחםֿמשנה). – הי "ב 

.ËÈÓBÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏMÏ BÏ eÒ‡L ÌLk  ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏMÏ BÓˆÚÏ ÁÈp‰L Á‡Ï eÒ‡Â .eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ Ì‡Â .e‰˜ È‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏMÓ¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
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אופין  תבשילין, עירוב  הניח  שלא "מי  כא:): (ביצה הונא רב 
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי  קטן, דג לו צולין אף  אמרו, יצחק  רבי  משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי  והרב  רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ‰Ù‡Â ÏMe ,ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
 e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁB‡ ÔnfL B‡ ,È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .ÁÓÏ ˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È‰‰Ê È‰  ÌÈÚ‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈÒB‡ ÔÈ‡  ˙aLÏ ÏMe ‰Ù‡Â Ú .BÏÎ‡Ï eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
eÒ‡ ‡ÏÂ ÌÈÚn‰ ÏÚ eÒ‡Â eÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ  ÌÈÚnÏ Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï‡ ;ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙Á‡ ÌÚt ÚÈ ‡Ï  ÌBi‰ Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב , הוא "מבשל ב : טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב .33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ ÌBiÓ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‰NBÚ  ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .BË ÌBÈ ÚÔBL‡a BÁÈpÓ  ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ÁÓÏe BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡ÂÁÓÏ  ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏMÏe ˙BÙ‡Ï ÈÏ zÈ ‰Ê eÚa  BË ÌBÈ ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ BË ÌBiÓ ÁÓÏ. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני  הדין שהרי  גלויות". "של נוסף : בכת"י 
של  ימיםֿטובים בשני  רק  אפשר תנאי , על ראשון ביוםֿטוב 
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני  ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י 
יוםֿטוב , ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי  אין "חול

מעתה". עירובי  מניח  לומר 37)הריני  צריך אין ולמחר
תקכז). סי ' או"ח  (שו"ע  כלום

.È‡ˆBik˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :BaÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
ÏËBË ÌBÈa ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡  ÔBL‡ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È„a ÔÈ‡  L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óez BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡B˜Â .ÌeÏkdÁÈpÓeÈMa ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

ÊBÁ,ÌeÏk È„a ÔÈ‡  L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óez BÊ ‰È‰z  ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡a ‰ÈÏÚ ‡wL C„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

ez ÌL ‰ÈÏÚ ‡wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב .38) לט , הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טב ֿלא, ואסור
הכ"א). פ "ד יוםֿטוב  הל' (ראה ביוםֿטוב  ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י ). אתמול עליה שאמר

.‚È‰naÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa Ï‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ eL  ÈÚÈ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ eÚ Ì‡ ,ÌÈÁ‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜ÏMÏe ˙BÙ‡Ï eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óez LÈÙ‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈÙÓ BÈ‡ eL  ÈÚÈ. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני45) אשי  דרב  קמיה יתיב  הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב . דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי  "דלא ליה: אמר מר?" עציב  "אמאי 
לא  מי  (עכשיו), האדינא מר "ולותיב  ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב  תבשילין עירוב  אדם מניח  רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני  רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי  - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני  גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב "ם 47)בכת"י , כתב  כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני  הכ"ד): פ "א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב  היום "אם להתנות אי ֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ eÓ‡L el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡NÈ ı‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡NÈ ı‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï‡ ;Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ÚÓ ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙BˆÁ ÈeÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ïh‰ NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡BÓ ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„Ïa BË ÌBÈ ÚÓ Ïk‰. «…≈∆∆ƒ¿«

(48 ֿ ימים שני  על תנאי  להתנות הזה, הדין שמקור ואף 
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי  הוא גלויות, של טובים
הי "ג: פ "ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב  הרי  - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב  ישראל כל התחילו "ומאימתי 
שם  נשאר ולא ישראל ארץ  שחרבה בעת הגמרא, חכמי 
גמרא  חכמי  בימי  וכן משנה חכמי  בימי  אבל קבוע , ביתֿדין

Â‡עד ÈÈ‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ  קביעת על -
דרב  קמיה יתיב  הוה דרבינא ב "עובדא מבואר שבגמרא ואף 
כתב  הרי  - אשי ? רב  בימי  גם נהג הזה שהדין אשי ",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב "ם
אשי רב  מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב "ד הרמב "ם). (מפרשי  ישראל ארץ  קביעת סדר
שיש  "אף ֿעלֿפי  זה: בדין הרמב "ם של חידושו על  כותב 
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני  היום אם הוא, כלֿשכן שהרי  זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני  עירוב  לעשות שיכול בוודאי 
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב "ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני  ודאי , יוםֿטוב  הוא הראשון
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אופין  תבשילין, עירוב  הניח  שלא "מי  כא:): (ביצה הונא רב 
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי  קטן, דג לו צולין אף  אמרו, יצחק  רבי  משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי  והרב  רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ‰Ù‡Â ÏMe ,ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
 e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁB‡ ÔnfL B‡ ,È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .ÁÓÏ ˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È‰‰Ê È‰  ÌÈÚ‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈÒB‡ ÔÈ‡  ˙aLÏ ÏMe ‰Ù‡Â Ú .BÏÎ‡Ï eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
eÒ‡ ‡ÏÂ ÌÈÚn‰ ÏÚ eÒ‡Â eÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ  ÌÈÚnÏ Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï‡ ;ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙Á‡ ÌÚt ÚÈ ‡Ï  ÌBi‰ Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב , הוא "מבשל ב : טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב .33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ ÌBiÓ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‰NBÚ  ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .BË ÌBÈ ÚÔBL‡a BÁÈpÓ  ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ÁÓÏe BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡ÂÁÓÏ  ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏMÏe ˙BÙ‡Ï ÈÏ zÈ ‰Ê eÚa  BË ÌBÈ ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ BË ÌBiÓ ÁÓÏ. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני  הדין שהרי  גלויות". "של נוסף : בכת"י 
של  ימיםֿטובים בשני  רק  אפשר תנאי , על ראשון ביוםֿטוב 
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני  ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י 
יוםֿטוב , ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי  אין "חול

מעתה". עירובי  מניח  לומר 37)הריני  צריך אין ולמחר
תקכז). סי ' או"ח  (שו"ע  כלום

.È‡ˆBik˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :BaÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
ÏËBË ÌBÈa ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡  ÔBL‡ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È„a ÔÈ‡  L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óez BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡B˜Â .ÌeÏkdÁÈpÓeÈMa ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

ÊBÁ,ÌeÏk È„a ÔÈ‡  L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óez BÊ ‰È‰z  ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡a ‰ÈÏÚ ‡wL C„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

ez ÌL ‰ÈÏÚ ‡wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב .38) לט , הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טב ֿלא, ואסור
הכ"א). פ "ד יוםֿטוב  הל' (ראה ביוםֿטוב  ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י ). אתמול עליה שאמר

.‚È‰naÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa Ï‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ eL  ÈÚÈ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ eÚ Ì‡ ,ÌÈÁ‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜ÏMÏe ˙BÙ‡Ï eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óez LÈÙ‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈÙÓ BÈ‡ eL  ÈÚÈ. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני45) אשי  דרב  קמיה יתיב  הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב . דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי  "דלא ליה: אמר מר?" עציב  "אמאי 
לא  מי  (עכשיו), האדינא מר "ולותיב  ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב  תבשילין עירוב  אדם מניח  רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני  רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי  - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני  גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב "ם 47)בכת"י , כתב  כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני  הכ"ד): פ "א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב  היום "אם להתנות אי ֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ eÓ‡L el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡NÈ ı‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡NÈ ı‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï‡ ;Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ÚÓ ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙BˆÁ ÈeÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ïh‰ NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡BÓ ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„Ïa BË ÌBÈ ÚÓ Ïk‰. «…≈∆∆ƒ¿«

(48 ֿ ימים שני  על תנאי  להתנות הזה, הדין שמקור ואף 
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי  הוא גלויות, של טובים
הי "ג: פ "ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב  הרי  - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב  ישראל כל התחילו "ומאימתי 
שם  נשאר ולא ישראל ארץ  שחרבה בעת הגמרא, חכמי 
גמרא  חכמי  בימי  וכן משנה חכמי  בימי  אבל קבוע , ביתֿדין

Â‡עד ÈÈ‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ  קביעת על -
דרב  קמיה יתיב  הוה דרבינא ב "עובדא מבואר שבגמרא ואף 
כתב  הרי  - אשי ? רב  בימי  גם נהג הזה שהדין אשי ",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב "ם
אשי רב  מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב "ד הרמב "ם). (מפרשי  ישראל ארץ  קביעת סדר
שיש  "אף ֿעלֿפי  זה: בדין הרמב "ם של חידושו על  כותב 
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני  היום אם הוא, כלֿשכן שהרי  זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני  עירוב  לעשות שיכול בוודאי 
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב "ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני  ודאי , יוםֿטוב  הוא הראשון
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יוםֿטוב  כאן יש כן ואי ֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק  עליו להתנות

.ÊËÌLkÏk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈBË ÌÈÓÈ„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :Ó‡pL ;ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

Îe .L„˜ ‡˜Ó :Ô‰a Ó‡ ÌÈBË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e‡a„eak‰‚epÚ‰ÂÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰ÏÏÎa ‰Ê cL ,˙aL Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰fÓ‰ ÏÎÂ .„eak‰ÏtË el‡k , «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈÎBk ˙„BÚÏ. «¬«»ƒ

ב .49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי  עונג", לשבת "וקראת כתוב  זה,
האחרונים  על הרמב "ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב  עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט . פ "ב  למעלה ועיין אלה. רבינו דברי  בהל'52)הביאו
ה"ב ). (פ "ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ 

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי  הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי על לבצוע  היין, על אותן לקבוע  סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב .55)ככרות, צט , פסחים
מהל'56) פ "ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי  קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי  וכסף ֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב  מכבד 57)יוםֿטוב  שאינו א. קיח , פסחים

 ֿ חולו "המועדות" לפרש אפשר ואי  הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב "ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ "ז (להלן רבינו לדעת שהרי 
 ֿ עבודה כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח . בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי  יזֿיח ): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈBË ÌÈÓÈ„tÒ‰a ÌÈeÒ‡ Ìlk ˙ÈÚ˙Â. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ iÁÂÂÈe ‡e‰ ,Ï BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ Èe BzL‡Â:Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ‡Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈe ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡k „Á‡ Ïk ,B˙È Èe¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב .62)א. סח , א.63)פסחים קט , בכת"י ,64)פסחים

ביתו". "ובני  הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B  ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜  ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡  ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,Na ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
iÁ  ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ ÏÈÎ‡‰ÏÌÈiÚ‰ ‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ

ÏÎB‡Â ,BˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈe ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡  LÙ ÈÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁÊ :Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒk ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ Lt ,ÌÎÈt ÏÚ LÙ È˙ÈÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני65) בניו לשמח  אדם חייב  רבנן, "תנו א: קט , פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי  ונשים להם, בראוי  "אנשים אומר: יהודה רבי 

בא  צבעונין, בבגדי  בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ 
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי  טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי  ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,˜aa :Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL„Ó ÈzÏe ˙BiÒÎ ÈzÏ ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ÈzÏ ÔÈÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰Bza ÔÈB˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈB˜ ,˙BL„Ó ÈzÏ ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰ÈzÏ ÔÈÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב .67) טו, ח ):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב 
לה): כט , (במדבר אומר אחד וכתוב  אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע  רבי  כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈÁ‡Ó או"ח ל'טור' ב 'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב 'בירור סק "ה, תקכט  סי '

.Î‡Ï  Ï‚a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,Ó‡ÈÂ ,L‡ ˙el˜Â ˜BÁNe ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰aÈ  ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡‰ ˙el˜Â ‰a‰ ˜BÁN‰Â ˙eÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„Ú ‡Ï L‡ ˙Áz :Ó‡pL ;Ïk‰ ˆBÈ ˙„BÚ¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk Ó Ï eËe ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„ÚÏ LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„BÚ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙eÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.‡ÎÔÈiÁ,ÌÈÏ‚a ÌÈËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒcte ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈaÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
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רו                 
         

„a eÈ‰ÊÈ ÔÎÂ .‰Ú È„ÈÏ e‡BÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ eÚ˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡BÈ ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èza¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰Ú È„ÈÏ. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ "ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי  באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ , רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע 
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע  ונשים אנשים קבוצות

רש"י ). זה, עם

.ÎÔBL‡Â ÁÒt ÏL ÈÚÈLe ÔBL‡ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈiÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏzeÒ‡  wiL Á‡Ï Ï‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈeÙe ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ eÒ‡  ‰ew‰ Á‡Ï Ï‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני74) מועד "אין פפא: רב  "אמר ב : כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡‡lL ,„ÚBna BÁa ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb‰ÏÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙ÓÔÈÓ ‡ÏÂ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂÂÈB˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈiÁ Ô‰LÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
Lk Ì„‡˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ ÚB˜ ‰Ê È‰  ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL BË ÌBÈa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Â .BB˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈB˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי ' או"ח  ב .77)(שו"ע  כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף  לחלוץ  נהגו לא ועכשיו

שמ ). סי ' יו"ד (שו"ע  בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL‡Ï Ï‡ ,˙BpÚÓ  ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡  ˙n‰ a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ  ˙n‰ ÈÙa :ÌÈeÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«

ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

eÒ‡ÂBÚiL Ì„‡ÏÌÈLÏL Ï‚Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,ˆÚ ‡e‰Â Ï‚‰ ‡BÈ ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ÈÒÈ ‡l‡ ;Úv‰ ÔBÎfÓ ‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc. «¿¿ƒ¿»

ב .84) כח , שם א.85)משנה, ח , שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשע"ח  אדר י"ד חמישי יום 

    
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני  בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ 4'L„˜ ‡˜Ó' ‡˜Â5‡e‰ È‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ecÓ8ÌÈÙBÒ ÈcÓ Beq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
BË ÌBÈk Ba ‰eÒ‡ ‰„BÚ ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k  Ba eÒ‡pL ÌÈca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙BeÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙BzÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני  הראשון היום שבין החג ימי  הם
והיום  בגלויות) (והשני  הראשון היום ושבין בפסח , השביעי 

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני  לשבות בכ"י4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב  "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י ), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח ).
מלאכה. לעשות שלא טוב .6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי  מבואר א') הלכה ד' פרק  פסחים (מסכת בירושלמי 
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב  שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב : מתוך זה את ומוכיח  מלאכה,
עמוד  י "ח  דף  ובחגיגה במלאכה". עסוק  ואתה קרב  קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב  מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י "ד): פסוק  כ"ג פרק  (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק  כ"ג פרק  (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי  ה' מועדי  "אלה
הרי הראשון ביום אם מדבר, הכתוב  "במה עקיבא: רבי  אמר
נאמר: כבר הרי  בשביעי  ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב  אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי  ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח  אומר, שמעון "רבי  ט "ז): פרק 
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי  נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח '): פסוק  ט "ז פרק  (דברים
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רז                  
         

„a eÈ‰ÊÈ ÔÎÂ .‰Ú È„ÈÏ e‡BÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ eÚ˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡BÈ ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èza¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰Ú È„ÈÏ. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ "ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי  באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ , רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע 
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע  ונשים אנשים קבוצות

רש"י ). זה, עם

.ÎÔBL‡Â ÁÒt ÏL ÈÚÈLe ÔBL‡ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈiÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏzeÒ‡  wiL Á‡Ï Ï‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈeÙe ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ eÒ‡  ‰ew‰ Á‡Ï Ï‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני74) מועד "אין פפא: רב  "אמר ב : כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡‡lL ,„ÚBna BÁa ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb‰ÏÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙ÓÔÈÓ ‡ÏÂ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂÂÈB˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈiÁ Ô‰LÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
Lk Ì„‡˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ ÚB˜ ‰Ê È‰  ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL BË ÌBÈa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Â .BB˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈB˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי ' או"ח  ב .77)(שו"ע  כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף  לחלוץ  נהגו לא ועכשיו

שמ ). סי ' יו"ד (שו"ע  בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL‡Ï Ï‡ ,˙BpÚÓ  ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡  ˙n‰ a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ  ˙n‰ ÈÙa :ÌÈeÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«

ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

eÒ‡ÂBÚiL Ì„‡ÏÌÈLÏL Ï‚Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,ˆÚ ‡e‰Â Ï‚‰ ‡BÈ ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ÈÒÈ ‡l‡ ;Úv‰ ÔBÎfÓ ‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc. «¿¿ƒ¿»

ב .84) כח , שם א.85)משנה, ח , שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשע"ח  אדר י"ד חמישי יום 

    
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני  בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ 4'L„˜ ‡˜Ó' ‡˜Â5‡e‰ È‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ecÓ8ÌÈÙBÒ ÈcÓ Beq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
BË ÌBÈk Ba ‰eÒ‡ ‰„BÚ ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k  Ba eÒ‡pL ÌÈca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙BeÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙BzÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני  הראשון היום שבין החג ימי  הם
והיום  בגלויות) (והשני  הראשון היום ושבין בפסח , השביעי 

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני  לשבות בכ"י4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב  "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י ), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח ).
מלאכה. לעשות שלא טוב .6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי  מבואר א') הלכה ד' פרק  פסחים (מסכת בירושלמי 
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב  שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב : מתוך זה את ומוכיח  מלאכה,
עמוד  י "ח  דף  ובחגיגה במלאכה". עסוק  ואתה קרב  קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב  מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י "ד): פסוק  כ"ג פרק  (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק  כ"ג פרק  (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי  ה' מועדי  "אלה
הרי הראשון ביום אם מדבר, הכתוב  "במה עקיבא: רבי  אמר
נאמר: כבר הרי  בשביעי  ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב  אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי  ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח  אומר, שמעון "רבי  ט "ז): פרק 
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי  נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח '): פסוק  ט "ז פרק  (דברים
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שביעי מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי 
עצור  שביעי  מה אי  עצורין, ימים ששת אף  (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף  מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי  עצרת", השביעי  "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק "ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי  ב . הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט  מעשה ה. רבים. צרכי  ד. יאכל. מה לו שאין

תק "ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי11)מעשה
בר  אבא רבי  "אמר ג'): הלכה ב ' פרק  קטן מועד (מסכת

התר  אתי  שימנה מי  היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי 
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ  ‰a‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a‰ ÁË da ‰È‰È ‡lL „Ïe12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È ‡Ï Ï‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
 d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Îa‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï‡ ;ÏB„b ÁË ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ  ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי  המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב  לדלות גדולה טירחא ויש עמוק ,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19CB„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙BiÁ‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ  ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈˆ BÈ‡Â ,Bk„k21ÂÈ˙Bt Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„Ïe ,ÌÈpb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ìk ÔÎÂ .„‡z ‡lL ÏÈLa ‰Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈˆBa  „ÚBna ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב '). עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
כדי מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב : (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב "ד). (השגות הותר
ה' פרק  ברמב "ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י ' הלכה אבל מהלכות

מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי  קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב '. עמוד י "ב  י "ב 21)דף  דף  קטן מועד במסכת משנה

ב '. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי  דבר הוא ואם
תקל"ח ). סימן (רמ "א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני  בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב "ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי  זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע  במחובר

.„eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa  „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈÈ˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡  ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈÁ‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„‡z…≈

ב ').26) עמוד י "ב  דף  קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני 
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ "ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי  סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי  "רבי  (שם): מהגמרא רבינו לדברי 
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף  זימניה דמטי  פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי  שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי  רבי  אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי  מפקירין דין שבית הרי 

טוב ). יום עמוד 29)(תוספות י "ג דף  קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י 

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙BÏ B‡ „‚a BÏ t˙Ï CÈvL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È‰  ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È‰  È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
ÈÏÎÓ  ‰ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈe ,35ÌÈ‡ ÁÈpÓ  ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב ').31) עמוד ח ' דף  קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי 

הכלב .34)(הגר"א). שיני  כמו מזו, זו התפירות מרחיק 
א').35) עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק  ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי , לעשות שרגילים כדרך הטיח , החלקת
(מהריט "ץ ). בגגות.39)בכלי  הטיט  בו שמחליקים כלי 
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.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜wÏ ˙aÁÓ ‰‡ez BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ Á‡ ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ Be ‰BÊÂ L„Â nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L c ÏkL ;˙BÙa Le„È ‡lL „Ïeƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈˆ  ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב ').40) עמוד י "ב  דף  קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב  שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי  – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי  ידי  שעל
דבר  כל שהרי  שינוי  צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב  (כמו שינוי  צריך אינוי  האבד

משנה. כסף  ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈLk43,ÔLBk  „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔLÎÏ eÒ‡  „ÚBn‰ Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL LÙ‡ È‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk˙iL „Ú ˙Ba ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ . במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי  יותר צד הוא אם
אולי לומר יש צידה כל ועל להשני , אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי45)תקל"ג). א') עמוד י "א דף  קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ CˆÏ „ÚBna ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
ÎL „Á‡Â ÌÈÓz ÎL „Á‡ .eÒ‡  „ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈBÚN47ÌÈÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡BÏ ˙k BÊ ‰ÓÚ‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב ').46) עמוד י "ב  דף  קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב  שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי  רבי  על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב "ם – ? בהשגות) (הראב "ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב ' עמוד קל"ט  דף  שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ CˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ  »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È‰  ˜eMa kÓÏ ÔÈˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ CˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ CˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.zÓ ‰Ê È‰  È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב ').49) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי  בצנעא, מלאכתם לעשות

אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט  אבל המועד,
בפרהסיא  אף  לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa‰ ÈÎˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa‰ ˙eLaL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙BBa ÌÈaÏ ÌÈÙBÁÂ .˙BBÁ‰ ˙‡Â ÌÈÎc‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈBÎÂ ,˙BÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa ÏL ˙BÚÓe ˙BBÏ ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎc‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈbÓ  ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.BeÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים  שצרכי 
דבי "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי 
שאם  אומרים יש זה ולפי  הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ "ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב  עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י '): פסוק  י "ט  פרק  (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב '). עמוד ה' דף  קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎÚ‰ ˙‡Â ÌÈÈeM «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓÁ‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆBÂ ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙBÚÂ ,‰t‰ ˙‡ ÔÈÙBNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Úˆn‰ ˙‡ ÔÈ‰ËÓe ,ÈÚ „Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eLÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙Bw‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa ÈÎˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י ). עושים להקדש כסף  לחסוך מקור 58)שאפשר
ב '. הלכה א' פרק  קטן מועד מסכת בירושלמי  זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק  דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב ' דף  קטן מועד מסכת (מאירי 
בי "ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי 
(פרק  סוטה השקאת וכן ב ') הלכה ערכין מהלכות ח ' (פרק 
מהלכות  ט ' (פרק  עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק  עבד ורציעת א') הלכה רוצח 
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט ').
מישראל, טומאה למעט  רבים לצורך היא אף  המצורע 
מסכת  בתחלת ריטב "א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד
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.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜wÏ ˙aÁÓ ‰‡ez BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ Á‡ ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ Be ‰BÊÂ L„Â nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L c ÏkL ;˙BÙa Le„È ‡lL „Ïeƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈˆ  ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב ').40) עמוד י "ב  דף  קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב  שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי  – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי  ידי  שעל
דבר  כל שהרי  שינוי  צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב  (כמו שינוי  צריך אינוי  האבד

משנה. כסף  ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈLk43,ÔLBk  „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔLÎÏ eÒ‡  „ÚBn‰ Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL LÙ‡ È‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk˙iL „Ú ˙Ba ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ . במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי  יותר צד הוא אם
אולי לומר יש צידה כל ועל להשני , אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי45)תקל"ג). א') עמוד י "א דף  קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ CˆÏ „ÚBna ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
ÎL „Á‡Â ÌÈÓz ÎL „Á‡ .eÒ‡  „ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈBÚN47ÌÈÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡BÏ ˙k BÊ ‰ÓÚ‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב ').46) עמוד י "ב  דף  קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב  שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי  רבי  על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב "ם – ? בהשגות) (הראב "ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב ' עמוד קל"ט  דף  שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ CˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ  »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È‰  ˜eMa kÓÏ ÔÈˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ CˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ CˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.zÓ ‰Ê È‰  È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב ').49) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי  בצנעא, מלאכתם לעשות

אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט  אבל המועד,
בפרהסיא  אף  לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa‰ ÈÎˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa‰ ˙eLaL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙BBa ÌÈaÏ ÌÈÙBÁÂ .˙BBÁ‰ ˙‡Â ÌÈÎc‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈBÎÂ ,˙BÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa ÏL ˙BÚÓe ˙BBÏ ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎc‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈbÓ  ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.BeÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים  שצרכי 
דבי "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי 
שאם  אומרים יש זה ולפי  הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ "ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב  עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י '): פסוק  י "ט  פרק  (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב '). עמוד ה' דף  קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎÚ‰ ˙‡Â ÌÈÈeM «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓÁ‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆBÂ ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙBÚÂ ,‰t‰ ˙‡ ÔÈÙBNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Úˆn‰ ˙‡ ÔÈ‰ËÓe ,ÈÚ „Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eLÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙Bw‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa ÈÎˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י ). עושים להקדש כסף  לחסוך מקור 58)שאפשר
ב '. הלכה א' פרק  קטן מועד מסכת בירושלמי  זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק  דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב ' דף  קטן מועד מסכת (מאירי 
בי "ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי 
(פרק  סוטה השקאת וכן ב ') הלכה ערכין מהלכות ח ' (פרק 
מהלכות  ט ' (פרק  עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק  עבד ורציעת א') הלכה רוצח 
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט ').
מישראל, טומאה למעט  רבים לצורך היא אף  המצורע 
מסכת  בתחלת ריטב "א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת
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.ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ  ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙Bb‡ ÔÈic‰ ÔÈ˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a eÎnL ˙Bb‡Â ,BÁ ÏÚÏ eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ ÈËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,ÌekÊiL È„k Ì˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈvL ÌÈcÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈvL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ˙Bk ÔÎÂ .BÁ ËL ˙Bk ‰Ê È‰ ¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa ÈÎˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈBLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף  ב '). עמוד י "ד דף  קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי  אלה שכל מפני  הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני  אם
ולא  ניסן בימי  לא זמן קובע  דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב "ם במועדות" טרודים שהעם "מפני  תשרי  בימי 

ט '). הלכה כ"ה פרק  מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב '). עמוד י "ח  דף  בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב "ד האבוד כדבר שהם מפני  הוא אלה

.‚ÈeÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈÙÒ elÙ‡ „ÚBna zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰ÊÚ‰66„ÚBn‰ CˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ˙Bk Ï‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

ÎBÓe ˙Bk  ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Òt È„k ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק  (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק  ולהלן ב ' הלכה תורה

טוב .67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי ולהגיה, לכתוב  מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף  לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„ÈzÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙Bb‡ zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙BÈ˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב "ד 72)בכ"י  ולדעת

ימצא  לא שאולי  האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב . את שיוליך מי  כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎˆ Ïk74,BÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈÒ Ô‰Ó ÔÈÒBÂ ˙BB˜ ÔÈ‡ÈÓ  ÌÈÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ  ÌÒÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77ÒÏ Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ Ï‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…

Ô‰a ˙BÏ ÌÈ‡ ÔÈˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.∆̃∆

ב ').73) עמוד ח ' דף  קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי  אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק  קטן מועד מסכת (ירושלמי 
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי  על אף  הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב  עם שאין מפני  אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Leb ˙‡ ÈÊÁÓ Ï‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „Ïe ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe‡83ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף  קטן מועד במסכת שהרי79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י ' (פרק  אבלות דיני  כמה בו נוהגים

ו'). ב ').80)הלכה עמוד ח ' דף  קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י ).81) כך כל עמה שמח  להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח  אלו ידי  שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י ' (פרק  זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע 

בירושלמי ). הוא וכן י "ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
BË ÌBÈ ‡BÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡‰86BÏ LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ zÓ ‰Ê È‰  BË ÌBÈ Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב ').85) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב  וכן הראשון טוב  ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח ). (מעשה הקודם בפרק 

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÏÁL Ï‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
BË88‡e‰ È‰Â BË ÌBÈ Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï LÙ‡ È‡L90 «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰ÈM‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰eÈz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È‰  „ÚBna ‡l‡ B„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב ' עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
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רי                 
         

מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי  כאן, מדובר גילוח  לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס  לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב  יום בערב  לכבס  אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף  המועד בחול לכבס  לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי  בשם רוקח 
עוד  ועיין בזה הרמב "ם רבינו בשם שכתב  מה הרשב "א
יד" על ("קובץ  הרמב "ם של נכדו הנגיד יהושע  ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב  יום שבערב  וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב  יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס  שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף  שבת שהיה החג לפני  במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב  יום בערב  או

החג. לפני  שהוא 91)להתגלח  זמן כל להתגלח  שאסור
נדר.92)בנידוי . או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Úˆn‰Â ÈÊp‰ Ï‡ .ÔÈeÒ‡  eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
 Ï‚‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa  ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈzÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï zÓ 97ÔÈa  „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï zÓ 99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100 „ÚBn‰ CB˙a ÔzÓLÓ ‰ÓÏML ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈeÒ‡ ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈzÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב ').93) עמוד י "ז דף  קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י ). התגלחת אחרי  אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב ': עמוד י "ג דף  קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב "ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק "ס ). טומאתו ימי  כל מתקשט  אינו והטמא
קיב ): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח 
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע  הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט ): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט  ואל כו' "הזב 
להגר"ש  12 עמ ' פישל הרי  מכון כתבי  בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י "ד דף  קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י "ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי  לא 99)במועד במצוות חייב  שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס  שלא עליו לגזור שייך

ב ').100) עמוד י "ז דף  קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי י "ב : הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק  ברמב "ם
כדי שלהם) בשבוע  =) בשבתן ולכבס  לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.ÎzÓ102ÌÈtˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ÚN ‰M‡‰ ˙ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰ÂÚ‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»

˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י "ח  דף  קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב '). עמוד ח ' דף  קטן מועד כחול 104)במסכת צבע  לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע  לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי  על ואף  שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח  בכ"י 
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי  אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי 

.‡ÎÌÈf‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙Bf‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈzÓ el‡ È‰  „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È‰  ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈtq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈzÓ el‡ È‰  ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ zÓ  ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈvL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.BË ÌBÈ Ú∆∆

א').109) עמוד י "ד דף  קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף  שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני  ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי  בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ .114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י "ח  דף  קטן מועד (מסכת

.ÎÔÈ‡116‰BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„‡‰ c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙BiL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa eÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜Ó Ì‰L119˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .kÓÏ B‡ ˙B˜Ï zÓ ‰Ê È‰ 120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ CˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰e ÌÈ„ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י ' דף  קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני 
אברהם). ב '118)(מגן פרק  קטן מועד מסכת (ירושלמי 

ג'). זה 119)הלכה ואף  מריוח  יימנע  מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י "ג דף  קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י 

ועבדים". אבנים ואע "פ 122)"בתים אסור להרויח  אבל
להם  יש אלו – להרויח  לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב 
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈÎBÓ123‰Úˆa ÔÈÎBÓ  ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙Bt124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈBÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk„k Á˙Bt  ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt  ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.BË ÌBÈ „Bk ÏÈLa ,˙BÙa ˜eM‰ ˙‡ hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏz ÈÎBÓ128‡ÈÒ‰Ùa Ôk„k ÔÈÎBÓ 129. ¿≈¿»ƒ¿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



ריי                  
         

מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי  כאן, מדובר גילוח  לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס  לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב  יום בערב  לכבס  אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף  המועד בחול לכבס  לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי  בשם רוקח 
עוד  ועיין בזה הרמב "ם רבינו בשם שכתב  מה הרשב "א
יד" על ("קובץ  הרמב "ם של נכדו הנגיד יהושע  ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב  יום שבערב  וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב  יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס  שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף  שבת שהיה החג לפני  במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב  יום בערב  או

החג. לפני  שהוא 91)להתגלח  זמן כל להתגלח  שאסור
נדר.92)בנידוי . או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Úˆn‰Â ÈÊp‰ Ï‡ .ÔÈeÒ‡  eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
 Ï‚‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa  ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈzÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï zÓ 97ÔÈa  „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï zÓ 99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100 „ÚBn‰ CB˙a ÔzÓLÓ ‰ÓÏML ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈeÒ‡ ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈzÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב ').93) עמוד י "ז דף  קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י ). התגלחת אחרי  אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב ': עמוד י "ג דף  קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב "ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק "ס ). טומאתו ימי  כל מתקשט  אינו והטמא
קיב ): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח 
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע  הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט ): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט  ואל כו' "הזב 
להגר"ש  12 עמ ' פישל הרי  מכון כתבי  בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י "ד דף  קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י "ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי  לא 99)במועד במצוות חייב  שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס  שלא עליו לגזור שייך

ב ').100) עמוד י "ז דף  קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי י "ב : הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק  ברמב "ם
כדי שלהם) בשבוע  =) בשבתן ולכבס  לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.ÎzÓ102ÌÈtˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ÚN ‰M‡‰ ˙ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰ÂÚ‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»

˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י "ח  דף  קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב '). עמוד ח ' דף  קטן מועד כחול 104)במסכת צבע  לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע  לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי  על ואף  שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח  בכ"י 
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי  אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי 

.‡ÎÌÈf‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙Bf‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈzÓ el‡ È‰  „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È‰  ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈtq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈzÓ el‡ È‰  ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ zÓ  ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈvL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.BË ÌBÈ Ú∆∆

א').109) עמוד י "ד דף  קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף  שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני  ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי  בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ .114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י "ח  דף  קטן מועד (מסכת

.ÎÔÈ‡116‰BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„‡‰ c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙BiL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa eÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜Ó Ì‰L119˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .kÓÏ B‡ ˙B˜Ï zÓ ‰Ê È‰ 120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ CˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰e ÌÈ„ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י ' דף  קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני 
אברהם). ב '118)(מגן פרק  קטן מועד מסכת (ירושלמי 

ג'). זה 119)הלכה ואף  מריוח  יימנע  מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י "ג דף  קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י 

ועבדים". אבנים ואע "פ 122)"בתים אסור להרויח  אבל
להם  יש אלו – להרויח  לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב 
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈÎBÓ123‰Úˆa ÔÈÎBÓ  ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙Bt124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈBÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk„k Á˙Bt  ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt  ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.BË ÌBÈ „Bk ÏÈLa ,˙BÙa ˜eM‰ ˙‡ hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏz ÈÎBÓ128‡ÈÒ‰Ùa Ôk„k ÔÈÎBÓ 129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»
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ב ').123) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי 

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י ). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני  רגל הוא עצרת שמיני 
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט ).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130ÓB‡ BÈ‡  „ÚBna B˙BNÚÏ eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ ÈÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Òt È„k ‰NBÚ ‰Ê È‰  ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
kNÏ ÈLÚÏ zÓe .B˙Òt È„k ‰BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

BÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰eÒ‡ÔÎÂ .Ba Òt˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
Cˆ ÈtÓ „ÚBn‰ CˆÏ ÌÈ‡L ÌÈc ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י "ב  דף  קטן מועד אם 131)(מסכת "אף 
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי  לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ "ג). סימן או"ח 

.‰ÎÔÈÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „Ïe , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

ÈÎ .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ ≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ ÈÎp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

ÈÎN‰ ÔÈa LiL LÙ‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈe137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.eÒ‡»

א').132) עמוד י "ב  דף  קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי  המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי  ויראו לתחום מחוץ  ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ  לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי  לקבלן להניח  מותר ולפיכך

י "ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק  יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני  הדין פי  על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ה'תשע"ח  אדר ט "ו  שישי יום 

    
בביאור 1) הפרק  ונסתיים מועד. של חולו דיני  בו נתבארו

הפסח  ערב  דיני  ובפרט  במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי 
השאר. מן חלוק  שדינו

.‡˙B‰ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰˙B˜L‰Ï zÓ  ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰ÓÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎa‰zÓ  Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Îa ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï zÓ  ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆

‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי 
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי  ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי  השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי  מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק  אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי  מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.‰‚eÚdBb dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL‰Ï„È ‡Ï  ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dBb ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï zÓe .ÏB„b ÁË…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡ÏeÒ‡  Ô˙BtÈÏ ÏÈLa Ì‡Â ;„ÚBna. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי  כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי ' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב "א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי 
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי  אבל המועד, בחול גדול

(רמב "ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚÈ„k ÌÈÙb‰ ÈwÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iLÈ‰  ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰ÊÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó  ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ÙBÁ ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ; ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰ÚL „Ú d˜ÈÓÚÓÔÈÎLBÓe .ÌÈn‰ ˙‡ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „Ïe ,Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï zÓ  ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈaÓe„ÚBna ‰„N‰ ˙‡el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.˙BÈ ÁË Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב , קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי . משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס "ו, תקלז סי ' הגר"א ביאורי  ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק "ה). מגדים' 'פרי  לבעל אברהם' תעלה 15)וב 'אשל

מפני המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב "א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק  לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי20)מעמיק  ב . ו, קטן מועד משנה,
יעקב . בן אליעזר האילן 21)רבי  סביב  חפירה עושין
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ריב                 
         

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב ). פ "ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב ) פ "ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי  ייפסדו לא והאילנות

יוסף '). טורח 24)('נמוקי  אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב  את לזלף 

הירקות. בשביל מועטת רבי26)בהשקייה שלדברי  ואף 
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב "ם שפסק  יעקב , בן אליעזר
השדה? את להרביץ  גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף  לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚÊ‡Ï  „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡ÈÂ ,ÌÈa ÌÈÓ ÔÈÎÈˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

˙BÈ ÁËzÓe .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰p‰ ˙‡ Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙BÚÓe ÔÈÁÈL ˙BBa .ÌzÒpL ‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈÔÈËËBÁ ,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂÔ˙B‡ ÔÈÙBÁ ÔÈ‡ Ï‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈˆ˙Î.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב .27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסף ֿמשנה). הפסד ב .29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח :). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ "ז (למעלה לכבס  חכמים שהיתרום ולאלה רש"י .
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈaÎÚÔÈ„ˆ  ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk„k „ˆ  ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ÙBÁÔÏ ‰„N ‰È‰CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ôl‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ  ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰eÈÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck Á‡Â ,Ìc˜a ‰kÓe ,ı‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב : ושם ב . ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי  על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי  ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי  אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי "ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי "ף 
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי . ידי  על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙kËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ „B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba  ‚‚Ï ‰˜ÚÓÏ˙k Ï‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
ˆÁ‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk„k e‰Ba  ÏÙpL »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk„k e‰Be ,‰kq‰ ÈtÓ B˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב . ו, קטן מועד
(רש"י ). אדם בני  בה גבי39)יכנסו על זו אבנים שמניח 

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט  טח  ואינו  זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב "א). בשם תקמ  סי ' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ "ז (למעלה שינוי  צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba‡aËˆ‡ Ì„‡Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
Bpv‰Â‰Bw‰Â eaLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊa ÏLa ÔÈa ,Bk„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ  ˙BeL ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e‡a ÎeCÈˆ BÈ‡  „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL. ƒ

ב .43) י , קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב "ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט  במעשה אלא

סובבת 45)במאירי ). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף .46)בו. פ "ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב , מלפני  נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב . לפני  לתקנם

תקמ ). סי ' (או"ח 

.ÁÔÈ‡˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ˜ ÔÈÙBÁ, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È‰  ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב : ח , קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈÙÂÁכתב  -ÔÈÂ משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב "ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני  ואם במועד", מתקנו - עשוי  הי '

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊÏ „aÎnÓ ‡ÏÂ ,˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓelÙ‡ ÌÈÓi‰ ‡La e‰pÙÓ  ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊÏ „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי .51) כרבי א . ח , קטן מועד 'ירושלמי '52)משנה,
שהבלבול  לפי  הטעם שכתב  מי  "יש פ "ב ). סוף  קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני  למתים, קשה
הרגזתני "למה אמר: ושמואל לי ", ינוח  אז "ישנתי  יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני  לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט "ו). אבל מהלכות בפי "ד לו 53)(הרדב "ז "שערב 
הרמב "ן  וכתב  ('ירושלמי '), אבותיו" אצל נח  שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ  שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה
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ריג                  
         

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב ). פ "ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב ) פ "ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי  ייפסדו לא והאילנות

יוסף '). טורח 24)('נמוקי  אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב  את לזלף 

הירקות. בשביל מועטת רבי26)בהשקייה שלדברי  ואף 
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב "ם שפסק  יעקב , בן אליעזר
השדה? את להרביץ  גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף  לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚÊ‡Ï  „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡ÈÂ ,ÌÈa ÌÈÓ ÔÈÎÈˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

˙BÈ ÁËzÓe .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰p‰ ˙‡ Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙BÚÓe ÔÈÁÈL ˙BBa .ÌzÒpL ‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈÔÈËËBÁ ,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂÔ˙B‡ ÔÈÙBÁ ÔÈ‡ Ï‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈˆ˙Î.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב .27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסף ֿמשנה). הפסד ב .29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח :). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ "ז (למעלה לכבס  חכמים שהיתרום ולאלה רש"י .
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈaÎÚÔÈ„ˆ  ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk„k „ˆ  ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ÙBÁÔÏ ‰„N ‰È‰CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ôl‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ  ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰eÈÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck Á‡Â ,Ìc˜a ‰kÓe ,ı‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב : ושם ב . ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי  על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי  ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי  אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי "ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי "ף 
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי . ידי  על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙kËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ „B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba  ‚‚Ï ‰˜ÚÓÏ˙k Ï‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
ˆÁ‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk„k e‰Ba  ÏÙpL »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk„k e‰Be ,‰kq‰ ÈtÓ B˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב . ו, קטן מועד
(רש"י ). אדם בני  בה גבי39)יכנסו על זו אבנים שמניח 

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט  טח  ואינו  זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב "א). בשם תקמ  סי ' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ "ז (למעלה שינוי  צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba‡aËˆ‡ Ì„‡Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
Bpv‰Â‰Bw‰Â eaLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊa ÏLa ÔÈa ,Bk„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ  ˙BeL ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e‡a ÎeCÈˆ BÈ‡  „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL. ƒ

ב .43) י , קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב "ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט  במעשה אלא

סובבת 45)במאירי ). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף .46)בו. פ "ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב , מלפני  נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב . לפני  לתקנם

תקמ ). סי ' (או"ח 

.ÁÔÈ‡˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ˜ ÔÈÙBÁ, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È‰  ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב : ח , קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈÙÂÁכתב  -ÔÈÂ משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב "ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני  ואם במועד", מתקנו - עשוי  הי '

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊÏ „aÎnÓ ‡ÏÂ ,˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓelÙ‡ ÌÈÓi‰ ‡La e‰pÙÓ  ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊÏ „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי .51) כרבי א . ח , קטן מועד 'ירושלמי '52)משנה,
שהבלבול  לפי  הטעם שכתב  מי  "יש פ "ב ). סוף  קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני  למתים, קשה
הרגזתני "למה אמר: ושמואל לי ", ינוח  אז "ישנתי  יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני  לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט "ו). אבל מהלכות בפי "ד לו 53)(הרדב "ז "שערב 
הרמב "ן  וכתב  ('ירושלמי '), אבותיו" אצל נח  שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ  שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה
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.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙Bt‰ ˙‡ÂÔÈ˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡ ‡È‰L ÈtÓ˙‡ ÔÈˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב . נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק 

טירחה  ישנה כאן ואף  הקליפה, שנקלף  במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי  לקצץ 

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי 
 ֿ לחם ועיין רוקח ', ('מעשה הפירות להשביח  אלא נעשה

ב .58)משנה). יב , קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח  מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N i„Ó ‡e‰ È‰L ,Ú˜w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .zÓ  Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

ÓBL Ô‰ÏÚÏ˙aL ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
ÚeL ÈÎN ,‰L ÈÎN ,L„Á ÈÎNÔÈÚiÒÓ  ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ÚÏ ÓBL ÔÈÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ïf‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ˙Ùk ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
˜a.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב , קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי .63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע , לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב .68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.È‰ÂLn‰,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡ez ÏL Èk Ba „ÈÓÚiLBa Le„iL B‡ ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .eÒ‡  ı‡‰ ˙„BÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ CˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .eÒ‡  Ú˜w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;zÓ˜˙Bt‰ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚ÏÌ‡Â ;zÓ  ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙BiÁ ıˆBw‰ ÔÎÂ .eÒ‡  ı‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰Ì‡Â ;zÓ  «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï kÈ ÂÈNÚnÓe .eÒ‡  ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ „»»ƒ¿«≈

ב .71) י , קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי ' שמותר 73)(או"ח  ה"ו, פ "ז למעלה ראה

פני להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע  כגון

שם). (או"ח  הקטנים ומניח  פותח .75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח  כגון

שם). (או"ח  המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ  כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י  שם). (או"ח 

.‚ÈepzÔ‰a ‰Ù‡ÈÂ eLÈiL LÙ‡L ,ÌÈÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ  „ÚBnaÔÈe . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈe CkÔÈBa ÏÚÂ epz ÏL NÁ ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰Èk‰,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ˜BÂÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ‰ ˙‡, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓeÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈBe ,Ô˙B‡ÌÈÁ ÏL. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי ' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי80)תקמ ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף  עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. ֿ 82)שעל כתנא ח :) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני  אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב 'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני  אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט 

שינוי . צריך ואין י :).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי  בלי  כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙ÈÁ‰ ˙‡. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
ÁË Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,ÎL ÏL ˙ÈÁ‰ Èt˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰ÔÈÎkÓe .e„‡È ‡lL È„k ,L˜a˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
ÈL˜ ÔÈNBÚ.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב , קטן טורח .89)מועד בו שיש אף ֿעלֿפי 
רב .90) הפסד בו שאין קטן 91)אף ֿעלֿפי  (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י , קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜ÈtˆÌÈÁ ÏL BÓÁÔÈBe , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ zÓ  ÂÈÏÚ kiL ÒeÒÂ .‰Ó‰Ï Òe‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜ÒÏe ÂÈtˆÔÈÚÈaÓ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï‡ ,„ÚBna‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡Èa ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï zÓ  ‰‡eÙÏ ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי  המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב "ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי  שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני  א. יב , קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי  רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב  שבשבת ואף ֿעלֿפי  קטן. דמועד פ "ב 
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ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי  יבוא
שהרי הסממנים לשחוק  אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י :). מו"ק  'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי  המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡ÔÈpÙÓˆÁÏ ˆÁÓ‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰eÚkÓ‰pÙÓ Ï‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡ÈÓe .ˆÁ d˙B‡a ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ CˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡  Úav‰ ˙ÈaÓ Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰LÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡ÈÓBÎN BÏ Ô˙B  ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ  BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ  ebÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙ÈÏ ‡ÈÈ ‡Ï Ï‡ .˙Á‡ ˆÁÏ. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ "ב ) (סוף  ב 'ירושלמי '

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב "ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י ). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי  בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי  חסרות

.ÊÈeÒ‡ÔÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL ÈÚ BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡  Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï‡ ,BÁk ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏhÓe Ba ÔÈÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ Á‡ ÁÒt‰ ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ  ˙BˆÁ Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚ ‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa NÚ ‰Úa‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב .108) ג, וחצי109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף  מרדות 110)לפני  ממכת חמור נידוי  שהרי 

הכ"ב ). פ "א ולמעלה נב . בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ "ד  פסחים ('ירושלמי ' קרב " וקרבנך במלאכה עסוק  שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון  ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ˙iNÚa eÒ‡ ÔÒÈa NÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Î‡ÏÓ‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz  ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡  ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ . ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ  לפני  אבל

הלל  וכבית ב :) (פסחים יהודה כרבי  מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי  פסח , קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי  ומצאנו
בצרכי שיתעסק  או יוםֿטוב  צרכי  להכין כדי  יוםֿטוב " צורך
ומרור  מצה בצרכי  הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י וכן שם). (ריטב "א חמץ " וביעור כליו והכשר
רש"י בין מחלוקת שום אין זה, ולפי  במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי ' של טעמו כתב  שהרמב "ם והרמב "ם,
חצות  לקודם ה'בבלי ' של טעמו כתב  ורש"י  היום, חצות

צ "ע ]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï  ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,NÚ ‰Úa‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ dÓ‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡  ˙Bin‡ ‡L Ï‡ .ÔÈÒBk‰Â ÔÈtq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú Ó‚iL ‡e‰ ,NÚ ‰Úa‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a‰ Cˆ ˙Bin‡ ‡LÏ ÔÈÎÈˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני 
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב "ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
eMia ‰NÚÈ ‡Ï‡e‰ ‰NBÚ Ï‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï  ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó ÈÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡˙ÈÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B  BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡˙È ‡lL ,‡e‰Â .ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב  - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי ", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח , ערב  של
כב ). ס "ק  תסח  סי ' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ‰Úa‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡ÈÓe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ CˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ Á‡ NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙB‚ÂB˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙ÁzÓ ÏÊ ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈÈLBÓe .‰tL‡Ï˙Ï‚z .ÌÈÏB‚˙Ï ÔÈÎBL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰LiL‰˙ÓÂ ,˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,NÚ ‰Úa‡a ‰ÈzÁz ˙Á‡ ÔÈÈLBÓ ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBne .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Ì‡ Ï‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
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רטו                  
         

ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי  יבוא
שהרי הסממנים לשחוק  אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י :). מו"ק  'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי  המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡ÔÈpÙÓˆÁÏ ˆÁÓ‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰eÚkÓ‰pÙÓ Ï‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡ÈÓe .ˆÁ d˙B‡a ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ CˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡  Úav‰ ˙ÈaÓ Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰LÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡ÈÓBÎN BÏ Ô˙B  ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ  BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ  ebÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙ÈÏ ‡ÈÈ ‡Ï Ï‡ .˙Á‡ ˆÁÏ. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ "ב ) (סוף  ב 'ירושלמי '

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב "ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י ). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי  בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי  חסרות

.ÊÈeÒ‡ÔÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL ÈÚ BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡  Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï‡ ,BÁk ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏhÓe Ba ÔÈÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ Á‡ ÁÒt‰ ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ  ˙BˆÁ Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚ ‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa NÚ ‰Úa‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב .108) ג, וחצי109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף  מרדות 110)לפני  ממכת חמור נידוי  שהרי 

הכ"ב ). פ "א ולמעלה נב . בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ "ד  פסחים ('ירושלמי ' קרב " וקרבנך במלאכה עסוק  שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון  ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ˙iNÚa eÒ‡ ÔÒÈa NÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Î‡ÏÓ‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz  ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡  ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ . ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ  לפני  אבל

הלל  וכבית ב :) (פסחים יהודה כרבי  מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי  פסח , קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי  ומצאנו
בצרכי שיתעסק  או יוםֿטוב  צרכי  להכין כדי  יוםֿטוב " צורך
ומרור  מצה בצרכי  הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י וכן שם). (ריטב "א חמץ " וביעור כליו והכשר
רש"י בין מחלוקת שום אין זה, ולפי  במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי ' של טעמו כתב  שהרמב "ם והרמב "ם,
חצות  לקודם ה'בבלי ' של טעמו כתב  ורש"י  היום, חצות

צ "ע ]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï  ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,NÚ ‰Úa‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ dÓ‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡  ˙Bin‡ ‡L Ï‡ .ÔÈÒBk‰Â ÔÈtq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú Ó‚iL ‡e‰ ,NÚ ‰Úa‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a‰ Cˆ ˙Bin‡ ‡LÏ ÔÈÎÈˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני 
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב "ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
eMia ‰NÚÈ ‡Ï‡e‰ ‰NBÚ Ï‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï  ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó ÈÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡˙ÈÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B  BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡˙È ‡lL ,‡e‰Â .ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב  - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי ", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח , ערב  של
כב ). ס "ק  תסח  סי ' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ‰Úa‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡ÈÓe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ CˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ Á‡ NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙB‚ÂB˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙ÁzÓ ÏÊ ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈÈLBÓe .‰tL‡Ï˙Ï‚z .ÌÈÏB‚˙Ï ÔÈÎBL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰LiL‰˙ÓÂ ,˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,NÚ ‰Úa‡a ‰ÈzÁz ˙Á‡ ÔÈÈLBÓ ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBne .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Ì‡ Ï‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
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d˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ  ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Áa»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב .125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י  ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב  אם הוא שספק  מפני  תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח  ובערב  אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק  הקילו -

BË ÌBÈ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

ה'תשע"ח  אדר ט "ז ש "ק יום 


  

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔËt e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ( .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰ÚL Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰ÚL Ïk ıÓÁ ‰‡È ‡lL (‰ .‰ÚLƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰ÚL Ïk ıÓÁ ‡ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
  

סדר   ג הדיוק , בתכלית שנכתב   " הרמב של בספרו 
השל"ה  מאמר ידוע  שהרי  ,מכוו בכוונת נכתב  ההלכות
ג שישנו  ,ומכא בדיוק . הוא  בתורה  וקדימה  סדר  שג

ומצה .  חמ להלכות יו "ט שביתת הלכות  סיו בי קשר
לכל  הנוגעות יו "ט הלכות  " הרמב  הקדי כללי  באופ
הפרטיות  ההלכות כתב  ואח "כ  בשווה  ' טובי  ה 'ימי
ראש  ומצה ,  חמ הלכות עצמו , בפני  יו "ט לכל הנוגעות

ולולב . סוכה  שופר, השנה ,
כי פרטי , קשר  ג  ביניה יש  הכללי  הקשר מלבד  אבל
בערבי מלאכה  לעשות "אסור כתב  יו "ט הלכות  בסיו
החומר  לבאר וממשי ולמעלה " המנחה  מ  טובי  ימי
עשר  ארבעה   שיו לפי  חצות.. אחר פסח  ב "בערב  המיוחד 
חגיגה  בו  שיש  מפני   טובי  ימי ערבי  כשאר אינו  בניס
דיני לבאר ממשי שאח "ז ובהלכות "קרב ושחיטת
בהתחלת  לזה  ובהמש בניס עשר ארבעה   ליו  הנוגעי
עשר  ארבעה   ביו  חמ לאכול "שלא  ומצה   חמ הלכות

ולמעלה ".  היו מחצות
       

  

מקו" נכתב  יו "ט הלכות  בסו  המבוארי  הדיני בי

 אי לעשות שלא  שנהגו   מקו ,עושי לעשות שנהגו 
 ההול שיהודי  ההלכה  הובאה  לכ ובהמש ."עושי
, המקו כמנהג לנהוג צרי אחר,  למקו אחד   ממקו
ו "לא  בצנעא  מנהגו  יעשה  אלא  מחלוקת לעורר שלא  ויזהר

בו ...". שהוא   המקו אנשי  בפני  יתראה 
בתוק לעמוד  ליהודי  מצוה  התורה  : האד ובעבודת
בחרתנו  ש "אתה  ידיעה  תו היהדות ענייני  כל על ובגאו
מתפעל  אינו  ולכ הלשונות" מכל "ורוממתנו  " העמי מכל
 ועני מסביבו , אשר  העול אומות של ההנהגה  מצורת כלל
נשאר   בה המסחר ובענייני  החול בימי  ביטוי  לידי  בא  זה 

בתכלי  בתוק וכו '.היהודי  גבול השגת מגניבה  הזהירות ת
ביחס  ורוממות עליונות של רגש  לעצמו  קונה  הנ"ל ומכל

למציאותו .
 זמ הוא  יו ־טוב  כי  ומצה ,  וחמ יו "ט שבי הקשר  ג זהו 
ומיד הלשונות" מכל "ורוממתנו  בחרתנו " "אתה  רוממות
בזהירות  הצור את להדגיש  ומצה "  חמ" הלכות אח "כ 
ח "ו  גאווה  של תנועה  לידי  בזה  לבוא  שלא  מיוחדת

.אחרו הכי  הקצה  עד  ממנה  ולהתרחק 
       

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף  הנאה, איסור גם כולל
ב ). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני  חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ "ה (להלן חימוץ  אחר 3)לידי  פסח  בערב  אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח , ופ "ג יח ,

  
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ , איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk˙ÈfkÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
NÚŒ‰MÓÁÔÒÈa ÌÈNÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa˙k iÁ ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙ÎÂ‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ iÁ  ‚‚BLa ;". ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰‰˙BLÂ. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי  בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט .). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ  אכילת

ח ). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ "ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח  חמץ  לאכול שאסור

ה"ב ). שגגות א.9)מהל' ב , כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי ", יום עד הראשון "מיום הפסוק : שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט "ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע , שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף , מביא עני  היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה

1
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4

5

6

7



רטז                
         

היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ "א שגגות הל' (רמב "ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י .12) פ "א פסחים ידי13)תוספתא על אותו ממיס 
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי  ביה,
כל  משמע  נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב  (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב  דבר

.ıÓÁ‰ÁÒta‡Ï" :Ó‡pL ,‰È‰a eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡ÈÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ z‰ Ba ‡‰È ‡Ï  "ıÓÁ ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eLa ıÓÁBÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLaÏÎa ‡N EÏ ‰‡È ‡Ï" :Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

eq‡Â ."ÌÎÈza ‡ˆnÈ ‡Ï ‡˘" :Ó‡Â ,"EÏb ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL B‡N‰ eq‡Â ıÓÁ‰. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח  בערב  וכן
(להלן  חמץ " עליו תאכל "לא בו שכתוב  ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח ),
כסף ֿמשנה). ועיין הט "ו, אסורות מאכלות מהל' (פ "ח 

היתר 17) בו יהא לא משמע  (בצירי ), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי  הנאות וסתם אכילה, שום לידי  המביא
בפ "ח  וראה (רש"י ). מאכל" דבר בדמים שלוקח  באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט "ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי  - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח , כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח  בערב 
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ  השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח , ב .20)פ "ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב  שהרי  לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב "ם  כתב  כבר - (כסף ֿמשנה) חמץ "? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי  התשיעי ) (שורש המצוות' ב 'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף  דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק  אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי "ב ). נוסף  "לאו" עליו ב ,22)להוסיף  ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע "פ  הראב "ד כתב 

אינו  - כלב  מאכילת שנפסל חמץ  שהרי  ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב  - כלב  מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק 
המחמץ  שאור? "איזהו פ "א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי מאימתי  אחרים, מידי  שנתחמץ  חמץ ? אחרים. את
 ֿ וכסף  במגידֿמשנה (ועיין לכלב " מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡‰˜BÏ'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,BÚ ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡e ,ÁÒt‰B˙eLa «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰Bz‰B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„Ó ˙kÓ. «««¿

ה"ה.24) פ "ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח  שהחמץ  ואף ֿעלֿפי  הגוי . מן

גוי ביד שהוא זמן כל - קנין בר אינו בהנאה שאסור דבר

של  חמץ  כדין הפסח  אחר בהנאה מותר להיות ראוי  הוא
דע "ז). בפ "ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי ,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף  מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק  לאו הוא והרי  מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח , בערב  היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי  הפסח , בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק  לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁÌÏBÚÏ ‰È‰a eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê „ÂÏÚ ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰eÒ‡ ,'‡ˆnÈ Ï'e '‰‡È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡ B‡ÁÒta B˙eLa ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ Á‡ B ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח , פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח , חמץ  [כמו
שעבר  בחמץ  קנסו כן הי "א), פ "ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח  עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי  אבל שם. שמעון כרבי 
אינו 33) שהרי  לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס  שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי  והמקור ברשותו.
שלך  הרי  לו: אומר הפסח , עליו ועבר חמץ  "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואף ֿעלֿפי  בהנאה שאסור הרי  לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב "ן (חידושי  באונס 

.‰ÁÒt‰ CBz Á‡ „a Ú˙pL ıÓÁÔÈa  »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ÒB‡ ‰Ê È‰  BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL Ï‡NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰LÔÈa ,BÈÓa ÔÈa  ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ Á‡ BÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  BÈÓa ‡lL. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ eÒ‡Â eÒ˜ ‡lL˙Úz‰ Ï‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח  בערב  אבל הפסח , תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני  בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי  לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואף ֿעלֿפי  במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ  - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב 
פט "ו  (רמב "ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח , תוך ודוקא ה"ט ֿיב ). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק  נאמר
אינו  - היום חצות אחרי  הפסח  בערב  אבל במינו, שלא ובין

(כסף ֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח '). ('מעשה לבער 37)הפסח  חייב  הפסח  בתוך אבל

רוקח '). ('מעשה בתוכו שנתערב  החמץ  מפני  הכל, את
הפסח .38) לאחר שנשאר
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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



ריז                 
         

היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ "א שגגות הל' (רמב "ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י .12) פ "א פסחים ידי13)תוספתא על אותו ממיס 
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי  ביה,
כל  משמע  נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב  (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב  דבר

.ıÓÁ‰ÁÒta‡Ï" :Ó‡pL ,‰È‰a eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡ÈÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ z‰ Ba ‡‰È ‡Ï  "ıÓÁ ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eLa ıÓÁBÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLaÏÎa ‡N EÏ ‰‡È ‡Ï" :Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

eq‡Â ."ÌÎÈza ‡ˆnÈ ‡Ï ‡˘" :Ó‡Â ,"EÏb ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL B‡N‰ eq‡Â ıÓÁ‰. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח  בערב  וכן
(להלן  חמץ " עליו תאכל "לא בו שכתוב  ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח ),
כסף ֿמשנה). ועיין הט "ו, אסורות מאכלות מהל' (פ "ח 

היתר 17) בו יהא לא משמע  (בצירי ), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי  הנאות וסתם אכילה, שום לידי  המביא
בפ "ח  וראה (רש"י ). מאכל" דבר בדמים שלוקח  באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט "ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי  - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח , כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח  בערב 
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ  השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח , ב .20)פ "ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב  שהרי  לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב "ם  כתב  כבר - (כסף ֿמשנה) חמץ "? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי  התשיעי ) (שורש המצוות' ב 'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף  דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק  אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי "ב ). נוסף  "לאו" עליו ב ,22)להוסיף  ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע "פ  הראב "ד כתב 

אינו  - כלב  מאכילת שנפסל חמץ  שהרי  ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב  - כלב  מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק 
המחמץ  שאור? "איזהו פ "א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי מאימתי  אחרים, מידי  שנתחמץ  חמץ ? אחרים. את
 ֿ וכסף  במגידֿמשנה (ועיין לכלב " מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡‰˜BÏ'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,BÚ ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡e ,ÁÒt‰B˙eLa «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰Bz‰B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„Ó ˙kÓ. «««¿

ה"ה.24) פ "ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח  שהחמץ  ואף ֿעלֿפי  הגוי . מן

גוי ביד שהוא זמן כל - קנין בר אינו בהנאה שאסור דבר

של  חמץ  כדין הפסח  אחר בהנאה מותר להיות ראוי  הוא
דע "ז). בפ "ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי ,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף  מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק  לאו הוא והרי  מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח , בערב  היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי  הפסח , בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק  לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁÌÏBÚÏ ‰È‰a eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê „ÂÏÚ ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰eÒ‡ ,'‡ˆnÈ Ï'e '‰‡È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡ B‡ÁÒta B˙eLa ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ Á‡ B ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח , פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח , חמץ  [כמו
שעבר  בחמץ  קנסו כן הי "א), פ "ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח  עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי  אבל שם. שמעון כרבי 
אינו 33) שהרי  לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס  שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי  והמקור ברשותו.
שלך  הרי  לו: אומר הפסח , עליו ועבר חמץ  "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואף ֿעלֿפי  בהנאה שאסור הרי  לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב "ן (חידושי  באונס 

.‰ÁÒt‰ CBz Á‡ „a Ú˙pL ıÓÁÔÈa  »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ÒB‡ ‰Ê È‰  BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL Ï‡NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰LÔÈa ,BÈÓa ÔÈa  ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ Á‡ BÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  BÈÓa ‡lL. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ eÒ‡Â eÒ˜ ‡lL˙Úz‰ Ï‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח  בערב  אבל הפסח , תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני  בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי  לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואף ֿעלֿפי  במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ  - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב 
פט "ו  (רמב "ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח , תוך ודוקא ה"ט ֿיב ). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק  נאמר
אינו  - היום חצות אחרי  הפסח  בערב  אבל במינו, שלא ובין

(כסף ֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח '). ('מעשה לבער 37)הפסח  חייב  הפסח  בתוך אבל

רוקח '). ('מעשה בתוכו שנתערב  החמץ  מפני  הכל, את
הפסח .38) לאחר שנשאר
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ÏÎÂ È„n‰ ÎLÂ ÈÏa‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ eÚ Ï‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡  Ô‰a ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈcÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta˙ˆÓÁÓ Ïk" :Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙Úz‰ CB˙a ıÓÁ, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„ÎaBÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„Ó. «¿

א.39) מב , פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ  "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי  דברי  בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב  מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אף ֿעלֿגב  שם: אלפסי 
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי , דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי  והני  כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס  אכילת בכדי  כזית) (שאין
- פרס  אכילת בכדי  כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב  אינו פרס  אכילת בכדי 
רבינו  בדברי  והובאה כ) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח ): (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
וזיתום  האדומי  וחומץ  המדי  ושכר הבבלי  כותח  לרבות
חמץ , תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי .
יצאו  - תערובת) (=בלי  גמור מין שהוא מיוחד חמץ  מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסף ֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ ' דרשב "י " ומכילתא "הרמב "ם כשר הגר"מ  של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב . יב , כריתות משנה,
אכילת  בכדי  שיעורו רש"י  ולדעת פרס ". אכילת "בכדי 

ביצים. בטל.42)ארבע  אינו בפסח  חמץ  כי43)שהרי 
מצטרף . אינו פרס , אכילת מכדי  ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰È‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :Ó‡pL ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‰ÊŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa˜ B‡ ˙k iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב  שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ  ה"ב ) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי  שהוא כל כשאכל
פענח '). ('צפנת תורה

.ÁeÒ‡˙BˆÁÓ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈL ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ‰f‰ ÔÓfa‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa˜ ÏÚ ,ÓBÏk  "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰‰ÚeÓM‰ ÈtÓ:‰Ê c LeÙa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‡e‰L. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ  מיהא, עלמא "דכולי  ב : ד, פסחים
זקני לפני  שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ  מיהא עלמא "דכולי  כתוב : התלמוד,
קצט ). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי , שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח ). התורה יסודי  מהל' "אחר 49)פ "ה הגירסא: בכת"י 
משנה'. ב 'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב : כח , פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ  לאוכל
ולא  יהודה". רבי  דברי  חמץ ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח  שבערב  שאמר שם שמעון כרבי 
רבינו  פסק  הפסח  אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב "ד (ועיין יהודה כרבי  ולא שמעון כרבי 

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף 
לפני ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב  צריכים
לא  הוא הפסח  שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי  חצות אחרי  שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח  שחט  אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב  ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט ). לא ד"ה שם ('תוספות'

.ËeÒ‡Â‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰Bz eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰e ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈMÓ ,ÌBi‰ ‡Le ;ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰Bz‰ ÔÓ  ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰Êb ,ıÓÁÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ‰ÚLa ‰È‰a eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óez da ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï  L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙBNÏk‰ ÔÈÙBNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב .54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב .56)לאכול יב , פסחים

בחמה 57) לבדוק  אפשר ואי  זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י ), כתוב  שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב  הוא למה הרמב "ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב :
וזכרתי שם, שהקשה מה כפי  התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף  והוא לרוב  הנופל יותר, המצוי  דבר אני 
הדינין  להקריב  הזה החיבור בכל שכוונתי  בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי ' פריימן (הוצ ' הרוב " דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסף ֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי  ביטוי 
שאינו  התלוי , כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ  ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי  חמץ  לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי 
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ . שהם וקדשים תרומה וגם
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.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני  לתת
לנכרי . עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי (ד"ה ה"ח  התורה יסודי  מהל' פ "ה במשנהֿלמלך

אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל
בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין



     

ה'תשע"ח  אדר י' ראשון  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 .;יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
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 ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
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     ְְְִִָ
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היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני  לתת
לנכרי . עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי (ד"ה ה"ח  התורה יסודי  מהל' פ "ה במשנהֿלמלך

אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל
בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין



     

ה'תשע"ח  אדר י' ראשון  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 .;יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
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 ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
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     ְְְִִָ
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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"ח  אדר י"א שני 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 ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּפסּוק, וגֹו'ּבא אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּ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" : ְְְְְִִִִַַַַָָ
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 ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
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רכ        
  

― 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"ח  אדר י"ב שלישי 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

ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל מּלהּכנס ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזהר
הּוא: הּלאו ענין וקּצּור יּכנסהעבֹודה. לא ֿ ּכהן ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ּ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 ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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    ְִֶֶַַָָ
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רכי         
  

― 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"ח  אדר י"ב שלישי 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

ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל מּלהּכנס ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזהר
הּוא: הּלאו ענין וקּצּור יּכנסהעבֹודה. לא ֿ ּכהן ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ּ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 ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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    ְִֶֶַַָָ
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ֿ 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,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
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"
ּ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"ח  אדר י"ג רביעי יום 

עו. עה. תעשה לא מצות
ע. סט. תעשה לא מצות כד. עשה מצות

עא.
― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
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רכב        
  

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
 ֿ אל א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא הּפרכת  , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
טהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר    ׁשּמּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּולם
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש   ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשני
ּוׁשניהם האחר מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצריכים
ֿ הּמזּבח מן ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁ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 ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ח  אדר י"ד חמישי יום 

סא. עשה מצות עד. תעשה לא מצות
צג. צב. צא. תעשה לא מצות

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
  ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
והּואאליכ זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ם". ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד ֿ אהל אל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא לׂשאת יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ

ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" יהיה  ספרא ּולׁשֹון : ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
 ֿ יהיּו "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" לכם  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" לא  ספרא ּולׁשֹון ,  ְְְִִַָֹ
ּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.
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רכג         
  

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
 ֿ אל א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא הּפרכת  , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
טהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר    ׁשּמּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּולם
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש   ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשני
ּוׁשניהם האחר מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצריכים
ֿ הּמזּבח מן ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁ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 ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ח  אדר י"ד חמישי יום 

סא. עשה מצות עד. תעשה לא מצות
צג. צב. צא. תעשה לא מצות

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
  ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
והּואאליכ זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ם". ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד ֿ אהל אל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא לׂשאת יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ

ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" יהיה  ספרא ּולׁשֹון : ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
 ֿ יהיּו "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" לכם  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" לא  ספרא ּולׁשֹון ,  ְְְִִַָֹ
ּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.
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― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו "לא  ֿ "לא ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ּגם: מּומין ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

 ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האיאת קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו "לא  ְְְִִִֵֵַַָֹ
  ליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

    :ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

לה'" הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

  ואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד ואל  לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תשע"ח  אדר ט "ו  שישי יום 

צה. צד. תעשה לא מצות
פו. עשה מצות צז. צו.

― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי

ֿ הּמזּבח" על מהם  ספרא ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָ
;החלבים אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה :ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין ֿ תּתנּו", ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ"לא
ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּתלמּוד
ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמקריב
אבל אחד: לאו אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכאן

ענין האמּורין מקצת ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
הרי אחד. לאו ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, אף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מהם"
אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתּנא

עֹוברּבספרא ― לּמזּבח מּום ּבעל "הּמקּדיׁש : ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה ְְְֲִִִִִִַַַַָָמּׁשּום
ּתקטיר ּבל ֿ החלב, את ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא איברימקצתֹו". "הּמעלה אמרּו: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבעלי
אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ְְְִִִִַַַַַָָָָֻּבל

ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין מתיביאין .   ְִִִֵֵֵֶַָָ
 ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי "הּמקּדיׁש :ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ

אלמא ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר על לֹוקין ְֲִִִֵֵַַָָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו
לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָסברתֹו
ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּכֹולל
ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּבּיי
על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא אבל זה. למאמר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות ְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאו
הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההקטר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּולפיכסנהדרין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהיּו
על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַׁשהקּדיׁש
הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה
"ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאמּורים

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו וקלּוט, . ְְְְָָָָָ
ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ֿ אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכל
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּקבּוע
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת

ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי  , ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּואקר ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי
ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו לא ֿ נכר ּבן ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

 .ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים הּמקּדׁש   ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: ּבאמרֹו ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו ֿ הּמצוה מן לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
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רכד        
  

ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת  ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ

ספרי אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ
נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

ּותמּורהמחּלין מקֹומֹות וערכיםּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
ּומעילה. ְִָ

ה'תשע"ח  אדר ט "ז ש "ק יום 

צח. ק. תעשה לא מצות ס. עשה מצות
עשה צט.מצות תעשה לא מצות סב.

― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה,   ְְְְְִִִֶַַַֻ
     :יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" ירצה  ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
 יחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת 'אֹותֹו זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני זבחים .ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
 מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּודבׁש      ,הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה מּמּנּו  ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעילא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

מלח" ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
 ּבמנחֹות מקֹומֹות .ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהימׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור  ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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æð ÷øô äéòùé`kÎhi

èé:åéúàôøe ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøì íBìL | íBìL íéúôN áéð (áåð) àøBaëLøâð íik íéòLøäå ¥−¦´§¨¨®¦¨¸¨¹¨¨¯§©¨²¨©¬§−̈§¨¦«§¨§¨¦−©¨´¦§¨®
:èéèå Lôø åéîéî eLøâiå ìëeé àì è÷Lä ékàë(ô) :íéòLøì éýìà øîà íBìL ïéà ¦³©§¥Æ´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈¤¬¤¨¦«¥´¨½¨©¬¡Ÿ©−¨§¨¦«

çð ÷øô äéòùébÎ`

à:íúàhç á÷òé úéáìe íòLt énòì ãbäå EìB÷ íøä øôBMk CNçz-ìà ïBøâá àø÷áíBé éúBàå §¨³§¨Æ©©§½Ÿ©−̈¨¥´¤®§©¥³§©¦Æ¦§½̈§¥¬©£−Ÿ©Ÿ¨«§¦À¬
÷ãö-éètLî éðeìàLé áæò àì åéýìà ètLîe äNò ä÷ãö-øLà éBâk ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBéÆ¦§Ÿ½§©¬©§¨©−¤§¨®§º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³¡Ÿ¨Æ´Ÿ¨½̈¦§¨Æ¦Æ¦§§¥¤½¤

:ïeötçé íéýìà úáø÷âõôç-eàöîz íëîö íBéa ïä òãú àìå eðLôð eðépò úéàø àìå eðîv änì ¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«¨³¨©Æ§Æ§´Ÿ¨¦½¨¦¦¬©§¥−§´Ÿ¥¨®¥´§³«Ÿ§¤Æ¦§§¥½¤
:eNbðz íëéávò-ìëå§¨©§¥¤−¦§«Ÿ

i"yx
(ËÈ).íéúôù áéð àøåá חדש שפתים ניב לו אני בורא

תגר  עליו קראו והכל עתה עד צרה שבאתהו כלפי
שלום: שלום לו áåø÷ìå.יקראו ÷åçøì מי שוין שניהם

שנתקרב  ומי מנעוריו ועבודתי בתורתי והורגל שנתיישן
ורפאתיו  ה' אמר הרעה מדרכו לשוב מקרוב עתה

ומחטאיו: לב íéòùøäå.(ë)מחליו נותנין שאין
ùøâð.לשוב: íéë למעלה לרום מתגאים גליו הזה הים

לים  גבול שמתי אשר החול לגבול חוץ ולצאת
חבירו  גל זה וכל כורחו על נשבר הוא שם וכשמגיע
לוקה  חברו את רואה הרשע כך בו חוזר ואינו רואה
פיו  על וסריותו רפשו הים ומה בו חוזר ואינו ברשעו
ה' מי אמר פרעה כגון בפיהם סריותם הרשעים כך
(ישעיה  הארצות אלהי בכל מי אמר סנחרב ה) (שמות

לעליון: אדמה יד) (שם אמר נבוכדנצר ùøâð.לו) íéë

וטיט: רפש היום כל שגורש נגרש אשר ïéàכים (àë)
.íåìù שלום תשובה ולבעלי לצדיקים שאמר כלפי

לרשעים: שלום אין ואמר חזר וגו' לרחוק שלום
.íòùô éîòì ãâäå (à) שגגתם שכל חכמים תלמידי אלו

זדון: עולה תלמוד ששגג' íúàèç.פשע á÷òé úéáìå אלו
שגגה: זדונם שאף הארץ ïåùøãé.(á)עמי íåé íåé éúåàå

עח):כעני  (תהלים בפיהם ויפתוהו שנא' éëøãן úòãå
.ïåöôçé רוצים כאילו לחכמים הוראות לשאול חפצים

åâå'.לקיימם: äùò ä÷ãö øùà éåâë אותי שואלים כך
ואין  צמים וכשהן לקיימם דעתם ואין צדק משפט תמיד
ביום  הן אומר ואני ראית ולא צמנו למה אומרים נענין
למצוא  עמלים אתם צרכיכם חפצי כל חפץ תמצאו צומכם

וחמס: בגזל íëéáöò.ואף ìëå (â) שלכם חוב בעלי
צומכם: ביום אותם נוגשים אתם ידכם על הנעצבים

cec zcevn
(ËÈ).ÌÈ˙Ù˘ ·È ‡¯Â·לא מחודש  שפתים ניב  לו אני  אחדש 

כולם מעתה כי בדבריהם אותו קנתרו שהכל  לשעבר כמו
לחזק: והכפל  שלום  שלום לו Â¯˜ÏÂ·.יאמרו  ˜ÂÁ¯Ïבין

למולו אחדש כולם בשפתי לו להקרוב בין ממנו להרחוק
שלום : ÂÈ˙‡Ù¯Â.דברי  '‰ ¯Ó‡כי היה וכן ה' אמר כן  ר "ל 

במקום אמר ורפאתיו (מלת השלום  העדר ומן  המכות מן נרפא
המדבר): הוא כאלו העומדיםÌÈÚ˘¯‰Â.(Î)ה' הרשעים אבל 

מן נגרש  הוא עת  בכל אשר הזה כים  בצרה  יתמידו במרדם
בהשקט  להיות יוכל  לא  כי  השפה  אל בגליו  ומתנדנד  הרוח 

ומנדנדו: מגרשו קימעא רוח כי ÂÈÓÈÓ.ובמנוחה Â˘¯‚ÈÂ ר"ל
והטיט  הרפש את להלן  מימיו  יגרשו השפה אל  בבואו 

לזולת: להכאיב סרה יוסיפו עוד  והם בצרה יתמידו האלה  הרשעים וכן הים  בשפת ÂÎÂ'.(Î‡)המצויים ÌÂÏ˘ ÔÈ‡שאמר כלפי
יקנתרו כולם כי להם שלום יהיה שלא אלהי  אמר  הללו הרשעים על  אבל  אמר לזה שלום , אמרי  יחדש  השב  מול שאל  למעלה

ומצה: ריב  בדברי אותו
(‡).ÔÂ¯‚· להיות˜¯‡ הצועק כדרך הגרון  מן הקול  שיצא  עד ביותר רם  בקול  קרא ר "ל  בגרון קרא הנביא אל  ה' מאמר זהו

למרחוק: ˙ÍÂ˘Á.נשמע  Ï‡:הקריאה תמנע  השופר:ÙÂ˘Î¯אל  קול כהרמת  ..ÌÚ˘Ù ÈÓÚÏ „‚‰Âפושעים הם במה להם  אמור
עליהם: ÂÎÂ'.והוכיחם ˙È·ÏÂ:במ "ש הדבר  ÂÎÂ'.(·)כפל  ÌÂÈ È˙Â‡Âאותי ידרשו יום  בכל כי  כצדיקים עצמן מראים והם  ר"ל

אלי: תורתי:Ú„Â˙.להתפלל דרכי לדעת ÂÎÂ'.חפצים  ÈÂ‚Îשדרכו אלהיו משפט  עזב ולא עת  בכל צדקה העושה גוי היה כאלו 
כאלו עצמם מראין כן ור"ל מצותיו  לדעת אלהים אל להתקרב וחפצים צדק משפטי  הם ישאלני  כן המשפט את  לדעת לחקור

הוא: כן  לא  אבל  המצות על  חרדים ˆÂÓ.(‚)היו  ‰ÓÏכזאת היתה למה ויאמרו עלי מתרעמים  נענים ואינם יצומו  כאשר ר"ל 
העכו"ם : ממשלת מעלינו ולהסיר בדבר להשגיח  ראית  לא  וכאילו צמנו אנחנו ÂÎÂ'.אשר ÂÈÚ: במ"ש הדבר ·ÌÂÈכפל  Ô‰

.ÌÎÓÂˆלהפג בו ויעסוק אליו ותאותו  בו החפץ  דבר וימצא  ידרוש מכם  כ "א כלומר וכו', צומכם  ביום הן היא התשובה ר "ל 
לה': לשוב לבו שת  ולא התענית צער ÌÎÈ·ˆÚ.ממנו ÏÎÂ:המשמחים בדברים  וכל מכל להסירו תלחצו  התענית  עצבון כל 

oeiv zcevn
(ËÈ).‡¯Â·:בריאה יקרא חדש  דבר כמוÈ·.כל  דיבור ענין 

חכמה י')ינוב שדי(משלי תנובות מלשון  ל"ג)והוא  כי(דברים
הלשון: פרי הוא ותנודה:‚¯˘.(Î)הדבור גירושין  מלשון 

.Ë˜˘‰:ומרגוע מנוחה  יכולת:ÏÎÂÈ.ענין הוא¯Ù˘.מלשון
יהיה לא ובדרז"ל  במקרא  דמיון לו ואין הטיט  כעין לח  עפר

כרפשו ל')אלא  :(ב"ק
(‡).ÔÂ¯‚·:בצואר.ÍÂ˘Á˙ Ï‡חשכת ולא  כמו תמנע אל

כ"ב) הרמה:‰¯Ì.:(בראשית תענית:ˆÂÓ.(‚)מלשון ענין
.ÂÈÚהתעני עינוי ˙ÔÂ·ˆÚ.Â˘‚:מלשוןÌÎÈ·ˆÚ.ת :מלשון 

העם ונגש כמו ותדחקו ג')תלחצו :(לעיל

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקשוה"ת של בתו תחי'. יתן השי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין 

עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

והנה ידוע דרך הקדושה שהוא לאט לאט. ובמילא צריך הי' למצוא דרכים המתאימים לקרב 

את המיול"ח לתורת החסידות דרכי' והנהגותי'. ובפרט ע"פ מרז"ל דחתנו כבנו וידוע שמצות חינוך 

הבן היא מוטלת על האב ובפרט מצות חינוך דתלמוד תורה שהוא מדאורייתא על האב וכפסק רבינו 

ז"ל בהלכות ת"ת בתחלתו ובכמה מקומות. ופשוט אשר לימוד תורת החסידות הוא בכלל זה.

בברכת מזל טוב.



רכה         
  

ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת  ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ

ספרי אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ
נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

ּותמּורהמחּלין מקֹומֹות וערכיםּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
ּומעילה. ְִָ

ה'תשע"ח  אדר ט "ז ש "ק יום 

צח. ק. תעשה לא מצות ס. עשה מצות
עשה צט.מצות תעשה לא מצות סב.

― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה,   ְְְְְִִִֶַַַֻ
     :יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" ירצה  ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
 יחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת 'אֹותֹו זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני זבחים .ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
 מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּודבׁש      ,הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה מּמּנּו  ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעילא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

מלח" ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
 ּבמנחֹות מקֹומֹות .ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהימׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור  ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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æð ÷øô äéòùé`kÎhi

èé:åéúàôøe ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøì íBìL | íBìL íéúôN áéð (áåð) àøBaëLøâð íik íéòLøäå ¥−¦´§¨¨®¦¨¸¨¹¨¨¯§©¨²¨©¬§−̈§¨¦«§¨§¨¦−©¨´¦§¨®
:èéèå Lôø åéîéî eLøâiå ìëeé àì è÷Lä ékàë(ô) :íéòLøì éýìà øîà íBìL ïéà ¦³©§¥Æ´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈¤¬¤¨¦«¥´¨½¨©¬¡Ÿ©−¨§¨¦«

çð ÷øô äéòùébÎ`

à:íúàhç á÷òé úéáìe íòLt énòì ãbäå EìB÷ íøä øôBMk CNçz-ìà ïBøâá àø÷áíBé éúBàå §¨³§¨Æ©©§½Ÿ©−̈¨¥´¤®§©¥³§©¦Æ¦§½̈§¥¬©£−Ÿ©Ÿ¨«§¦À¬
÷ãö-éètLî éðeìàLé áæò àì åéýìà ètLîe äNò ä÷ãö-øLà éBâk ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBéÆ¦§Ÿ½§©¬©§¨©−¤§¨®§º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³¡Ÿ¨Æ´Ÿ¨½̈¦§¨Æ¦Æ¦§§¥¤½¤

:ïeötçé íéýìà úáø÷âõôç-eàöîz íëîö íBéa ïä òãú àìå eðLôð eðépò úéàø àìå eðîv änì ¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«¨³¨©Æ§Æ§´Ÿ¨¦½¨¦¦¬©§¥−§´Ÿ¥¨®¥´§³«Ÿ§¤Æ¦§§¥½¤
:eNbðz íëéávò-ìëå§¨©§¥¤−¦§«Ÿ

i"yx
(ËÈ).íéúôù áéð àøåá חדש שפתים ניב לו אני בורא

תגר  עליו קראו והכל עתה עד צרה שבאתהו כלפי
שלום: שלום לו áåø÷ìå.יקראו ÷åçøì מי שוין שניהם

שנתקרב  ומי מנעוריו ועבודתי בתורתי והורגל שנתיישן
ורפאתיו  ה' אמר הרעה מדרכו לשוב מקרוב עתה

ומחטאיו: לב íéòùøäå.(ë)מחליו נותנין שאין
ùøâð.לשוב: íéë למעלה לרום מתגאים גליו הזה הים

לים  גבול שמתי אשר החול לגבול חוץ ולצאת
חבירו  גל זה וכל כורחו על נשבר הוא שם וכשמגיע
לוקה  חברו את רואה הרשע כך בו חוזר ואינו רואה
פיו  על וסריותו רפשו הים ומה בו חוזר ואינו ברשעו
ה' מי אמר פרעה כגון בפיהם סריותם הרשעים כך
(ישעיה  הארצות אלהי בכל מי אמר סנחרב ה) (שמות

לעליון: אדמה יד) (שם אמר נבוכדנצר ùøâð.לו) íéë

וטיט: רפש היום כל שגורש נגרש אשר ïéàכים (àë)
.íåìù שלום תשובה ולבעלי לצדיקים שאמר כלפי

לרשעים: שלום אין ואמר חזר וגו' לרחוק שלום
.íòùô éîòì ãâäå (à) שגגתם שכל חכמים תלמידי אלו

זדון: עולה תלמוד ששגג' íúàèç.פשע á÷òé úéáìå אלו
שגגה: זדונם שאף הארץ ïåùøãé.(á)עמי íåé íåé éúåàå

עח):כעני  (תהלים בפיהם ויפתוהו שנא' éëøãן úòãå
.ïåöôçé רוצים כאילו לחכמים הוראות לשאול חפצים

åâå'.לקיימם: äùò ä÷ãö øùà éåâë אותי שואלים כך
ואין  צמים וכשהן לקיימם דעתם ואין צדק משפט תמיד
ביום  הן אומר ואני ראית ולא צמנו למה אומרים נענין
למצוא  עמלים אתם צרכיכם חפצי כל חפץ תמצאו צומכם

וחמס: בגזל íëéáöò.ואף ìëå (â) שלכם חוב בעלי
צומכם: ביום אותם נוגשים אתם ידכם על הנעצבים

cec zcevn
(ËÈ).ÌÈ˙Ù˘ ·È ‡¯Â·לא מחודש  שפתים ניב  לו אני  אחדש 

כולם מעתה כי בדבריהם אותו קנתרו שהכל  לשעבר כמו
לחזק: והכפל  שלום  שלום לו Â¯˜ÏÂ·.יאמרו  ˜ÂÁ¯Ïבין

למולו אחדש כולם בשפתי לו להקרוב בין ממנו להרחוק
שלום : ÂÈ˙‡Ù¯Â.דברי  '‰ ¯Ó‡כי היה וכן ה' אמר כן  ר "ל 

במקום אמר ורפאתיו (מלת השלום  העדר ומן  המכות מן נרפא
המדבר): הוא כאלו העומדיםÌÈÚ˘¯‰Â.(Î)ה' הרשעים אבל 

מן נגרש  הוא עת  בכל אשר הזה כים  בצרה  יתמידו במרדם
בהשקט  להיות יוכל  לא  כי  השפה  אל בגליו  ומתנדנד  הרוח 

ומנדנדו: מגרשו קימעא רוח כי ÂÈÓÈÓ.ובמנוחה Â˘¯‚ÈÂ ר"ל
והטיט  הרפש את להלן  מימיו  יגרשו השפה אל  בבואו 

לזולת: להכאיב סרה יוסיפו עוד  והם בצרה יתמידו האלה  הרשעים וכן הים  בשפת ÂÎÂ'.(Î‡)המצויים ÌÂÏ˘ ÔÈ‡שאמר כלפי
יקנתרו כולם כי להם שלום יהיה שלא אלהי  אמר  הללו הרשעים על  אבל  אמר לזה שלום , אמרי  יחדש  השב  מול שאל  למעלה

ומצה: ריב  בדברי אותו
(‡).ÔÂ¯‚· להיות˜¯‡ הצועק כדרך הגרון  מן הקול  שיצא  עד ביותר רם  בקול  קרא ר "ל  בגרון קרא הנביא אל  ה' מאמר זהו

למרחוק: ˙ÍÂ˘Á.נשמע  Ï‡:הקריאה תמנע  השופר:ÙÂ˘Î¯אל  קול כהרמת  ..ÌÚ˘Ù ÈÓÚÏ „‚‰Âפושעים הם במה להם  אמור
עליהם: ÂÎÂ'.והוכיחם ˙È·ÏÂ:במ "ש הדבר  ÂÎÂ'.(·)כפל  ÌÂÈ È˙Â‡Âאותי ידרשו יום  בכל כי  כצדיקים עצמן מראים והם  ר"ל

אלי: תורתי:Ú„Â˙.להתפלל דרכי לדעת ÂÎÂ'.חפצים  ÈÂ‚Îשדרכו אלהיו משפט  עזב ולא עת  בכל צדקה העושה גוי היה כאלו 
כאלו עצמם מראין כן ור"ל מצותיו  לדעת אלהים אל להתקרב וחפצים צדק משפטי  הם ישאלני  כן המשפט את  לדעת לחקור

הוא: כן  לא  אבל  המצות על  חרדים ˆÂÓ.(‚)היו  ‰ÓÏכזאת היתה למה ויאמרו עלי מתרעמים  נענים ואינם יצומו  כאשר ר"ל 
העכו"ם : ממשלת מעלינו ולהסיר בדבר להשגיח  ראית  לא  וכאילו צמנו אנחנו ÂÎÂ'.אשר ÂÈÚ: במ"ש הדבר ·ÌÂÈכפל  Ô‰

.ÌÎÓÂˆלהפג בו ויעסוק אליו ותאותו  בו החפץ  דבר וימצא  ידרוש מכם  כ "א כלומר וכו', צומכם  ביום הן היא התשובה ר "ל 
לה': לשוב לבו שת  ולא התענית צער ÌÎÈ·ˆÚ.ממנו ÏÎÂ:המשמחים בדברים  וכל מכל להסירו תלחצו  התענית  עצבון כל 

oeiv zcevn
(ËÈ).‡¯Â·:בריאה יקרא חדש  דבר כמוÈ·.כל  דיבור ענין 

חכמה י')ינוב שדי(משלי תנובות מלשון  ל"ג)והוא  כי(דברים
הלשון: פרי הוא ותנודה:‚¯˘.(Î)הדבור גירושין  מלשון 

.Ë˜˘‰:ומרגוע מנוחה  יכולת:ÏÎÂÈ.ענין הוא¯Ù˘.מלשון
יהיה לא ובדרז"ל  במקרא  דמיון לו ואין הטיט  כעין לח  עפר

כרפשו ל')אלא  :(ב"ק
(‡).ÔÂ¯‚·:בצואר.ÍÂ˘Á˙ Ï‡חשכת ולא  כמו תמנע אל

כ"ב) הרמה:‰¯Ì.:(בראשית תענית:ˆÂÓ.(‚)מלשון ענין
.ÂÈÚהתעני עינוי ˙ÔÂ·ˆÚ.Â˘‚:מלשוןÌÎÈ·ˆÚ.ת :מלשון 

העם ונגש כמו ותדחקו ג')תלחצו :(לעיל
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ãë:øôBL ìB÷-ék ïéîàé-àìå õøà-ànâé æâøå Lòøaäëäîçìî çéøé ÷Bçøîe çàä øîàé | øôL éãa §©´©§−Ÿ¤§©¤¨®¤§«Ÿ©¹£¦À¦¬¨«§¥³Ÿ¨̧Ÿ»©³¤À̈«−¥¨¨¦´©¦§¨¨®
:äòeøúe íéøN íòøåëNøôé õð-øáàé Eúðéaîä(åôðë):ïîéúì åéôðkæëét-ìò-íàéëå øLð déaâé E ©¬©¹̈¦§¨«£« −¦¦¨´§©«£¤¥®¦§−Ÿ§¨¨´§¥¨«¦©¦ −©§¦´©¨®¤§¹¦À

:Bp÷ íéøéçë:äãeöîe òìñ-ïL-ìò ïðìúéå ïkLé òìñèë:eèéaé åéðéò ÷Bçøîì ìëà-øôç íMî ¨¦¬¦«¤´©¦−§Ÿ§¦§Ÿ̈®©«¤¤¹À©§¨«¦¨¬¨«©®Ÿ¤§¹¥¨À¥¨¬©¦«
ì(åçøôàå):àeä íL íéììç øLàáe íã-eòìòé åéçøôàå§¤§Ÿ¨¬§©§¨®©£¤¬£¹¨¦À¨´«

i"yx
(„Î).õøà àîâé כמו יגמא ע"א ברגליו, גומות עושה

נא כד)הגמיאני ïéîàé.:(בראשית àìå שהוא שמחה מרוב
למלחמה: øôåù.מתאווה ìå÷ éë:מלחמה של

(‰Î).øôåù éãá:שופר בהרבה לו השיב די øîàéל'
.çàäשאומרים כמו (העוברים)לשון שמחין כשהן

צער: מחמת אהה õð.(ÂÎ)שאומרים øáàé הנץ יגדל
הרוח  קושי ומעמיד נץ לדמות דומה הוא ומלאך כנף
העולם: את תחריב שלא כנפיו בפרישות דרומית

ÊÎ)(.øùð äéáâé êéô ìò íà יעיר כנשר שנאמ' השכינה
לב)קינו לאהרן (דברים יזיקו שלא שלו פמליא מסלק היה

הכיפורים: ביום הקודש אל ïëùé(ÁÎ)בבואו òìñ

.ïðåìúéå על כשנתנ' הקטורת במחתת אהרן היה בטוח
שתיה: ìëà.(ËÎ)אבן øôç íùî כל צרכי על מתפלל

אפרוחיו  שני במיתת ראה הזה הכבוד כל ואחר השנה
אימתי  שנפלה בהם שמי להתקדש שמתו ואביהוא נדב

השאר: דם åòìòé.(Ï)על בלעו מדת כפי אלא ואינן
בלשון  וכן על על כאומר הרבה כבולע ונראה ומים

סוטה בהשקאת ע"א)חכמים כ אותה (סוטה מערערין
יעוערו שבר זעקת וכן כרחה על אותה (ישעיה ומשקין

הנביא:טו) דבר הדרך ולפי לכך דומה גרון קריאת ל'
.àåä íù íéììç øùàáå ענין כל דימו ורבותינו לאכול

מות: דאחרי בפסיקת' באהרן זה

cec zcevn
(„Î).˘Ú¯·כאלו רב  מרחק  ירוץ מהרה עד וברוגז  ברעש  אז 

מרחק יעבור  מהר  קל  איש כי ואיננה הארץ את ובלע שתה
ÔÈÓ‡È.רב: ‡ÏÂיריעו אשר שופר לקול יחוש  לא ר"ל

ממנו: יחרד  ולא  ˘ÙÂ¯.(Î‰)במלחמה È„·יאמר אפילו ועוד
שופר : הרבה ישמע בעת וישמח  ומסגולותיוÂÁ¯ÓÂ˜.האח

אנשי קול  ירגיש  ממרחק  ר "ל  מלחמה יריח מרחוק אשר
הצבא אנשי  יבינו עד  תרועה והמיית החיל  שרי ורעש  מלחמה

עליהם: בא החיל  אשר הסוס וכי‰Í˙È·Ó.(ÂÎ)מתנועות
לפאת לעוף  כנפיו ויפרוש  הנץ  יעוף מעמך  הבא מהבינה

החורף: בזמן לו יחם שם כי ÍÈÙ.(ÊÎ)הדרום  ÏÚ Ì‡וכי
כל  משאר  יותר השמים  לעוף  הנשר יגביה  מאמריך  ע"י
הכל : מן למעלה מדורו ירום מאמריך ע "י וכי העופות

(ÁÎ).ÔÂÎ˘È ÚÏÒ:לו יזיק  ולא הרוח  תשלט הרבה ברום כי ואף בלילה לקרח  יתלונן  ושם הרים סלע על  הוא ˘Ô.שוכן ÏÚ
במ "ש: ענין כפל  והוא  גבוה ממגדל היוצא  הזיז הוא  מצודה ישכון  אף  כשן הבולט הסלע  חדודי על  הוא Ì˘Ó.(ËÎ)שוכן

גבוה: במקום העומד וכדרך  עיניו  יביטו  למרחוק משם כי אוכל  למצוא  יחפש משם כי גבוה  במקום לשבת יבחר הנה ר"ל
(Ï).ÂÈÁ¯Ù‡Â:להם שיביא ממה  דם יבלעו  שאפרוחיו עד האוכל  לו מצוי  זה חלליםÂ·‡˘¯.ובעבור בה  ימצא אשר  ובמקום 

תשפוט  ואיך בהשגחתי אלה  כל  הנה  וכאומר  מעינו  ונכסה נעלם דבר ואין יביט למרחוק כי דם  ולשתות  בשר  לאכול  הוא  שם
בשפלים  משגיח  הנפלאות שאינני יספר אף מעשי כל תבין האם אחרי להרהר לגשת לבך ערבה איך לומר אלוה יוכיחנו כי ההיא מהמענה (העולה

הגמול  בדבר תלונתו א"כ וכלה להטבע מנגד שהוא עם בתח"ה לכחש אין כן ובהיות המה בהשגחה אבל המערכה מצד שבא לחשוב יתכן לא אשר

שאינני  שפט בצדק שלא עוד לו וישיב אחרי מלהרהר תירא לא א"כ ומדוע  לו באמור הנוראים מעשיו לספר ויוסף כמפעלו כ"א יקבל אז כי והעונש

בהם) ההשגחה אופן ויספר בבע"ח אף דבר בכל אני משגיח כי הוא כן לא כי בשפלים :משגיח

oeiv zcevn
(„Î).Ê‚Â¯Â: התנועה ומהירות חרדה בליעהÓ‚È‡.ענין ענין

נא  הגמיאיני כמו כד)ושתיה כמו·„È.(Î‰):(בראשית בהרבה 
אש כא)בדי נפשנו‰‡Á.:(ירמי' האח כמו שמחה ל ' (תהלים הוא

ירגיש:ÁÈ¯È.:לה) ור"ל  ריח  רעש:¯ÌÚ.מל ' È‡·¯.(ÂÎ)כמו
בכנפיו : יעוף ור"ל וכנף אברה עוף :ı.מל ' ˜Â.(ÊÎ)שם

ומדור: קן ÚÏÒ.(ÁÎ)מלשון  Ô˘מן הבולט החדוד יקרא כן
מזה  מהעבר  הסלע שן  וכן יד)הסלע משן(ש"א מושאל והוא 

הבולט : סלעיםÂˆÓÂ„‰.הפה מצודות כמו גבוה  (ישעיה מגדל 

ומחפש :ÙÁ¯.(ËÎ):לג) יקראוÂÈÁÂ¯Ù‡Â.(Ï)מרגל כן 
ביצים או אפרוחים  כמו  בקטנותם כב)העופות ÂÚÏÚÈ.:(דברים

בלועך  שכין ושמת כמו כג)יבלעו :(משלי
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„øîàòLBäé éaø:õìBç ñéøqäL ézòîL,BzLàì ïéöìBçå,õìBç àG ñéøqäå,BzLàì ïéöìBç àGå;éì ïéàå ¨©©¦§ª©¨©§¦¤©¨¦¥§§¦§¦§§©¨¦¥§§¦§¦§§¥¦
Løôì.øîààáé÷ò éaø:Løôà éðà:õìBç íãà ñéøñ,BzLàì ïéöìBçå,øLkä úòL Bì äúéäL éðtî.ñéøñ §¨¥¨©©¦£¦¨£¦£¨¥§¦¨¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¨§¨¨©©Ÿ¤§¦

BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG änç,øLkä úòL Bì äúéä àHL éðtî.à éaøøæòéìøîBà:éë àG,ñéøñ àlà ©¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¨§¨¨©©Ÿ¤©¦¡¦¤¤¥¦¤¨§¦
õìBç änç,BzLàì ïéöìBçå,äàeôø Bì LiL éðtî.BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG íãà ñéøñ,Bì ïéàL éðtî ©¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¤§¨§¦¨¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¥

äàeôø.ãéòäàøéúa ïa òLBäé éaøúñeâî ïa ìò,íãà ñéøñ íéìLeøéa äéäL,BzLà úà eîaéå;éøác íi÷ì §¨¥¦©¦§ª©¤§¥¨©¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨§¦§¤¦§§©¥¦§¥
àáé÷ò éaø. ©¦£¦¨

‰õìBç àG ñéøqä,íaéî àGå.úöìBç àG úéðBìéà ïëå,úîaéúî àGå.Bzîáéì õìçL ñéøqä–dìñt àG; ©¨¦¥§§©¥§¥©§¦¤¤§¦§©¤¤©¨¦¤¨©¦¦§§¨¨
dìòa–dìñt,úeðæ úìéòa àéäL éðtî.ïéçà dì eöìçL úéðBìéà ïëå–äeìñt àG;äeìòa–äeìñt,éðtî §¨¨§¨¨¦§¥¤¦§¦©§§¥©§¦¤¨§¨©¦§¨¨§¨¨§¨¨¦§¥

úeðæ úìéòa dúìéòaL. ¤§¦¨¨§¦©§
ÂìàøNé úa àNpL ïäk änç ñéøñ–äîeøza dìéëàî.ïBòîL éaøå éñBé éaøíéøîBà:ïäk ñBðéâBøcðà §¦©¨Ÿ¥¤¨¨©¦§¨¥©£¦¨©§¨©¦¥§©¦¦§§¦©§§¦Ÿ¥

ìàøNé úa àNpL–äîeøza dìéëàî.äãeäé éaøøîBà:øëæ àöîðå òø÷pL íeèîè–õGçé àG,àeäL éðtî ¤¨¨©¦§¨¥©£¦¨©§¨©¦§¨¥ª§¤¦§©§¦§¨¨¨©£¦§¥¤

cccc.qixqdy:åúùàì ïéöìåçå õìåçù ñéøñ ùé.'eke uleg `l qixqdeáéúëã(ä"ë íéøáã):éåçî åîùù äæì èøô ,åîù äçîé àìå.yxtl il oi`òãåé éðéà
:øåèô äæéàå äöéìç ïá ñéøñ äæéà ùøôì.mc` qixq:ãìåðù øçàì ñøúñðù.dng qixq,ïéùøåôî åéðîéñå .ñéøñ àåäùë àìà äîç äàø àìù åîà éòîî

ìåâò äùòéù ãò ÷åçøîì êìåä ïúùä çåìé÷ ïéàù äôéë äùåò åðéà íéî ìéèîùëå äçéúø ïéìòî åéìâø éîéî ïéàå ÷éìçî åøùáå éå÷ì åøòùå ï÷æ åì ïéàù ìë
ò"øë äëìäå .äùàì ùéà ïéá øëéð åðéàå éå÷ì åìå÷å ìáä äìòî åøùá ïéàå íéîùâä úåîéá õçåøå ïéöéîçî åéìâø éîéî ïéàå ääéã åòøæ úáëùå äôéë ïéîë

:ìä÷á àåáì ìåñô éøäù íáéî åðéà àåä ìáà .åúùàì ïéîáéîå åúùàì ïéöìåçå õìåç íãà ñéøñ øîåàù
dddd.qixqïéöìåç àìå ,íáéî àìå õìåç àì åðéà ,äîç:åúùàì ïéîáéîå.zipeli`:÷"ôá åðùøéô äéðîéñ.delqt delraíåáéä ïî äøåèô àéäå ìéàåäù
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בסריס, דנה היא הקודמות למשניות וכהמשך וייבום, חליצה לדיני  חוזרת משנתנו
וייבום. חליצה לענין הוא מה להוליד, מסוגל ואינו אשכיו , שניטלו  מי היינו

,BzLàì ïéöìBçå ,õìBç ñéøqäL ézòîL :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÈÇÀÄÆÇÈÄÅÀÀÄÀÄÀ
BzLàì ïéöìBç àGå ,õìBç àG ñéøqäå הלכה שמעתי כלומר  – ÀÇÈÄÅÀÀÄÀÄÀ

חולצים  ואין  חולץ שאינו סריס ויש  לאשתו וחולצים שחולץ סריס שיש 

Løôìלאשתו , éì ïéàå בן הוא סריס איזה לפרש יודע ואיני – ÀÅÄÀÈÅ
לא. ואיזה Løôàחליצה éðà :àáé÷ò éaø øîà:הדברים את – ÈÇÇÄÂÄÈÂÄÂÈÅ

íãà ñéøñ,אדם ידי  על  שנסתרס מי –õìBçאבל אחיו, לאשת – ÀÄÈÈÅ
שפכה, וכרות דכא פצוע כדין  בקהל, לבוא פסול הוא שהרי מייבם, לא

BzLàì ïéöìBçå,מייבמים או  –kä úòL Bì äúéäL éðtîøL ÀÀÄÀÄÀÄÀÅÆÈÀÈÈÇÇÙÆ
וחליצה, ייבום מצוות ולקיים להוליד  ראוי  היה שנסתרס שקודם –

לאשתו . וחולצים חולץ, הוא שנסתרס , פי  על  אף änçהלכך ñéøñÀÄÇÈ
אמו , ממעי  סריס אפילו – חמה אותו ראתה שלא שם על כך ומכונה

בכושר אחת õìBç((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ),),),),שעה àG,אחיו לאשת –ïéöìBç àGå ÅÀÀÄ
kä úòL Bì äúéä àHL éðtî ,BzLàìøL בפרשת וכתוב – ÀÄÀÄÀÅÆÈÀÈÈÇÇÙÆ

וווו):):):):הייבום כהכהכהכה,,,, ששמו ((((דבריםדבריםדבריםדברים לסריס פרט – מישראל " שמו  ימחה "ולא

חליצה. אין ייבום שאין  ומאחר éëמחוי , àG :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄ
הדין, כן  לא –éðtî ,BzLàì ïéöìBçå ,õìBç änç ñéøñ àlàÆÈÀÄÇÈÅÀÀÄÀÄÀÄÀÅ

äàeôø Bì LiL, להוליד מסוגל שיהא לרפאותו, שאפשר  –ñéøñ ÆÆÀÈÀÄ
äàeôø Bì ïéàL éðtî ,BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG íãàÈÈÅÀÀÄÀÄÀÄÀÅÆÅÀÈ
פעם  לו שהיתה פי על  אף לרפאותו , סיכוי שאין סריס והוא הואיל  –

לאשתו. חולצים ואין חולץ אינו כושר, ïaשעת òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÆ
eîaéå ,íãà ñéøñ íéìLeøéa äéäL ,úñeâî ïa ìò àøéúaÀÅÈÇÆÀÇÆÈÈÄÈÇÄÀÄÈÈÀÄÀ

BzLà úàכדי זה, דבר להעיד  בתירא בן יהושע רבי ובא –íi÷ì ÆÄÀÀÇÅ
àáé÷ò éaø éøác.אותה מייבמים או  לאשתו  חולצים אדם שסריס – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

.dkld oke
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøqäחמה סריס היינו íaéî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– àGå ,õìBç àG כדעת – ÇÈÄÅÀÀÇÅ

הקודמת. במשנה עקיבא úéðBìéàרבי  ïëå מסוגלת שאינה אשה – ÀÅÇÀÄ
בריי מטבע úîaéúîתה,לילד àGå ,úöìBç àG שנאמר ((((דברים דברים דברים דברים – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

וווו):):):): הבכור כה כה כה כה ,,,, clz"והיה xy` ואף יולדת. שאינה לאיילונית פרט ,"
תלד אשר שהבכור  היבם, על הקבלה לפי מתפרש  זה שפסוק פי על 

תלד" "אשר וכתוב הואיל מקום מכל לייבם, עליו  מצוה האחים ֵאם
איילונית  היא שאם היבמה, על גם זה מפסוק דורשים ילדה" "אשר  ולא

החליצה. מן גם היא פטורה ייבום, בת שאינה וכיון ייבום, בת אינה
dìñt àG ,Bzîáéì õìçL ñéøqä חליצתו שאין  לכהונה, – ÇÈÄÆÈÇÄÄÀÀÈÈ

יבמתו ,dìòaחליצה. על הסריס בא –dìñt,הכהונה מן –éðtî ÀÈÈÀÈÈÄÀÅ
úeðæ úìéòa àéäL שלא אח אשת משום לו היא אסורה שהרי – ÆÄÀÄÇÀ

מצוה . äeìñtבמקום àG ,ïéçà dì eöìçL úéðBìéà ïëå– ÀÅÇÀÄÆÈÀÈÇÄÀÈÈ
חליצה; חליצתם שאין  הכהונה, אחים,äeìòaמן בעלוה  אם אבל – ÀÈÈ

äeìñt,הכהונה מן –úeðæ úìéòa dúìéòaL éðtî מהטעם – ÀÈÈÄÀÅÆÀÄÈÈÀÄÇÀ
אשת  על שבאו  נמצא הייבום, מן  פטורה והיא שהואיל  לעיל, שבארנו 

מצוה. במקום שלא אח
i p y m e i
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ïäk änç ñéøñלעיל שבארנו (כמו  אמו  ממעי  סריס שהוא כהן  – ÀÄÇÈÙÅ
ד), ìàøNéמשנה úa àNpL, מוליד שאינו פי  על אף –dìéëàî ÆÈÈÇÄÀÈÅÇÂÄÈ
äîeøza.בקהל לבוא כשר  שהוא מפני –ïBòîL éaøå éñBé éaø ÇÀÈÇÄÅÀÇÄÄÀ

ìàøNé úa àNpL ïäk ñBðéâBøcðà :íéøîBà–qepibexcp` ÀÄÇÀÀÄÙÅÆÈÈÇÄÀÈÅ
ורבי יוסי רבי  וסוברים נקבה, וסימני  זכר  סימני לו שיש  מי  היינו 

ישראל, בת ונשא כהן הוא אם ולכן  כזכר , שהוא dìéëàîÇÂÄÈשמעון
äîeøzaאומר בברייתא שכן בו, חזר יוסי שרבי  מובא, בגמרא – ÇÀÈ

חכמים  בו  הכריעו  ולא הוא עצמה בפני בריה "אנדרוגינוס יוסי : רבי
הוא  כהן הוא אם לפיכך  ה), ד , ביכורים (עיין  נקבה" אם זכר  אם

בתרומה. אשתו את מאכיל אינו  אבל בתרומה, dkld.אוכל  okeéaøÇÄ
íeèîè :øîBà äãeäéסימני ולא זכר סימני לא בו ניכרים שאין – ÀÈÅËÀ

שלו ,òø÷pLנקבה, המין אברי את המכסה העור –øëæ àöîðå ÆÄÀÇÀÄÀÈÈÈ
כן פי  על אף זכר, של  המין אבר  לו  שיש –õGçé àG נפלה אם – ÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn

התורה אינה ספר של סיפורי מעשיות – גם אם הם סיפורים יפים וטובים עם מוסר־השכל וכו', אלא כיוון ש"תורת אמת" קוראת אותם 
בשם "תורה", הרי פירוש תיבת "תורה" בלשון קודש הוא – מלשון הוראה ולימוד.

משיחת פורים, ה'תשכ"ט
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ãë:øôBL ìB÷-ék ïéîàé-àìå õøà-ànâé æâøå Lòøaäëäîçìî çéøé ÷Bçøîe çàä øîàé | øôL éãa §©´©§−Ÿ¤§©¤¨®¤§«Ÿ©¹£¦À¦¬¨«§¥³Ÿ¨̧Ÿ»©³¤À̈«−¥¨¨¦´©¦§¨¨®
:äòeøúe íéøN íòøåëNøôé õð-øáàé Eúðéaîä(åôðë):ïîéúì åéôðkæëét-ìò-íàéëå øLð déaâé E ©¬©¹̈¦§¨«£« −¦¦¨´§©«£¤¥®¦§−Ÿ§¨¨´§¥¨«¦©¦ −©§¦´©¨®¤§¹¦À

:Bp÷ íéøéçë:äãeöîe òìñ-ïL-ìò ïðìúéå ïkLé òìñèë:eèéaé åéðéò ÷Bçøîì ìëà-øôç íMî ¨¦¬¦«¤´©¦−§Ÿ§¦§Ÿ̈®©«¤¤¹À©§¨«¦¨¬¨«©®Ÿ¤§¹¥¨À¥¨¬©¦«
ì(åçøôàå):àeä íL íéììç øLàáe íã-eòìòé åéçøôàå§¤§Ÿ¨¬§©§¨®©£¤¬£¹¨¦À¨´«

i"yx
(„Î).õøà àîâé כמו יגמא ע"א ברגליו, גומות עושה

נא כד)הגמיאני ïéîàé.:(בראשית àìå שהוא שמחה מרוב
למלחמה: øôåù.מתאווה ìå÷ éë:מלחמה של

(‰Î).øôåù éãá:שופר בהרבה לו השיב די øîàéל'
.çàäשאומרים כמו (העוברים)לשון שמחין כשהן

צער: מחמת אהה õð.(ÂÎ)שאומרים øáàé הנץ יגדל
הרוח  קושי ומעמיד נץ לדמות דומה הוא ומלאך כנף
העולם: את תחריב שלא כנפיו בפרישות דרומית

ÊÎ)(.øùð äéáâé êéô ìò íà יעיר כנשר שנאמ' השכינה
לב)קינו לאהרן (דברים יזיקו שלא שלו פמליא מסלק היה

הכיפורים: ביום הקודש אל ïëùé(ÁÎ)בבואו òìñ

.ïðåìúéå על כשנתנ' הקטורת במחתת אהרן היה בטוח
שתיה: ìëà.(ËÎ)אבן øôç íùî כל צרכי על מתפלל

אפרוחיו  שני במיתת ראה הזה הכבוד כל ואחר השנה
אימתי  שנפלה בהם שמי להתקדש שמתו ואביהוא נדב

השאר: דם åòìòé.(Ï)על בלעו מדת כפי אלא ואינן
בלשון  וכן על על כאומר הרבה כבולע ונראה ומים

סוטה בהשקאת ע"א)חכמים כ אותה (סוטה מערערין
יעוערו שבר זעקת וכן כרחה על אותה (ישעיה ומשקין

הנביא:טו) דבר הדרך ולפי לכך דומה גרון קריאת ל'
.àåä íù íéììç øùàáå ענין כל דימו ורבותינו לאכול

מות: דאחרי בפסיקת' באהרן זה

cec zcevn
(„Î).˘Ú¯·כאלו רב  מרחק  ירוץ מהרה עד וברוגז  ברעש  אז 

מרחק יעבור  מהר  קל  איש כי ואיננה הארץ את ובלע שתה
ÔÈÓ‡È.רב: ‡ÏÂיריעו אשר שופר לקול יחוש  לא ר"ל

ממנו: יחרד  ולא  ˘ÙÂ¯.(Î‰)במלחמה È„·יאמר אפילו ועוד
שופר : הרבה ישמע בעת וישמח  ומסגולותיוÂÁ¯ÓÂ˜.האח

אנשי קול  ירגיש  ממרחק  ר "ל  מלחמה יריח מרחוק אשר
הצבא אנשי  יבינו עד  תרועה והמיית החיל  שרי ורעש  מלחמה

עליהם: בא החיל  אשר הסוס וכי‰Í˙È·Ó.(ÂÎ)מתנועות
לפאת לעוף  כנפיו ויפרוש  הנץ  יעוף מעמך  הבא מהבינה

החורף: בזמן לו יחם שם כי ÍÈÙ.(ÊÎ)הדרום  ÏÚ Ì‡וכי
כל  משאר  יותר השמים  לעוף  הנשר יגביה  מאמריך  ע"י
הכל : מן למעלה מדורו ירום מאמריך ע "י וכי העופות

(ÁÎ).ÔÂÎ˘È ÚÏÒ:לו יזיק  ולא הרוח  תשלט הרבה ברום כי ואף בלילה לקרח  יתלונן  ושם הרים סלע על  הוא ˘Ô.שוכן ÏÚ
במ "ש: ענין כפל  והוא  גבוה ממגדל היוצא  הזיז הוא  מצודה ישכון  אף  כשן הבולט הסלע  חדודי על  הוא Ì˘Ó.(ËÎ)שוכן

גבוה: במקום העומד וכדרך  עיניו  יביטו  למרחוק משם כי אוכל  למצוא  יחפש משם כי גבוה  במקום לשבת יבחר הנה ר"ל
(Ï).ÂÈÁ¯Ù‡Â:להם שיביא ממה  דם יבלעו  שאפרוחיו עד האוכל  לו מצוי  זה חלליםÂ·‡˘¯.ובעבור בה  ימצא אשר  ובמקום 

תשפוט  ואיך בהשגחתי אלה  כל  הנה  וכאומר  מעינו  ונכסה נעלם דבר ואין יביט למרחוק כי דם  ולשתות  בשר  לאכול  הוא  שם
בשפלים  משגיח  הנפלאות שאינני יספר אף מעשי כל תבין האם אחרי להרהר לגשת לבך ערבה איך לומר אלוה יוכיחנו כי ההיא מהמענה (העולה

הגמול  בדבר תלונתו א"כ וכלה להטבע מנגד שהוא עם בתח"ה לכחש אין כן ובהיות המה בהשגחה אבל המערכה מצד שבא לחשוב יתכן לא אשר

שאינני  שפט בצדק שלא עוד לו וישיב אחרי מלהרהר תירא לא א"כ ומדוע  לו באמור הנוראים מעשיו לספר ויוסף כמפעלו כ"א יקבל אז כי והעונש

בהם) ההשגחה אופן ויספר בבע"ח אף דבר בכל אני משגיח כי הוא כן לא כי בשפלים :משגיח

oeiv zcevn
(„Î).Ê‚Â¯Â: התנועה ומהירות חרדה בליעהÓ‚È‡.ענין ענין

נא  הגמיאיני כמו כד)ושתיה כמו·„È.(Î‰):(בראשית בהרבה 
אש כא)בדי נפשנו‰‡Á.:(ירמי' האח כמו שמחה ל ' (תהלים הוא

ירגיש:ÁÈ¯È.:לה) ור"ל  ריח  רעש:¯ÌÚ.מל ' È‡·¯.(ÂÎ)כמו
בכנפיו : יעוף ור"ל וכנף אברה עוף :ı.מל ' ˜Â.(ÊÎ)שם

ומדור: קן ÚÏÒ.(ÁÎ)מלשון  Ô˘מן הבולט החדוד יקרא כן
מזה  מהעבר  הסלע שן  וכן יד)הסלע משן(ש"א מושאל והוא 

הבולט : סלעיםÂˆÓÂ„‰.הפה מצודות כמו גבוה  (ישעיה מגדל 

ומחפש :ÙÁ¯.(ËÎ):לג) יקראוÂÈÁÂ¯Ù‡Â.(Ï)מרגל כן 
ביצים או אפרוחים  כמו  בקטנותם כב)העופות ÂÚÏÚÈ.:(דברים

בלועך  שכין ושמת כמו כג)יבלעו :(משלי
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„øîàòLBäé éaø:õìBç ñéøqäL ézòîL,BzLàì ïéöìBçå,õìBç àG ñéøqäå,BzLàì ïéöìBç àGå;éì ïéàå ¨©©¦§ª©¨©§¦¤©¨¦¥§§¦§¦§§©¨¦¥§§¦§¦§§¥¦
Løôì.øîààáé÷ò éaø:Løôà éðà:õìBç íãà ñéøñ,BzLàì ïéöìBçå,øLkä úòL Bì äúéäL éðtî.ñéøñ §¨¥¨©©¦£¦¨£¦£¨¥§¦¨¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¨§¨¨©©Ÿ¤§¦

BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG änç,øLkä úòL Bì äúéä àHL éðtî.à éaøøæòéìøîBà:éë àG,ñéøñ àlà ©¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¨§¨¨©©Ÿ¤©¦¡¦¤¤¥¦¤¨§¦
õìBç änç,BzLàì ïéöìBçå,äàeôø Bì LiL éðtî.BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG íãà ñéøñ,Bì ïéàL éðtî ©¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¤§¨§¦¨¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¥

äàeôø.ãéòäàøéúa ïa òLBäé éaøúñeâî ïa ìò,íãà ñéøñ íéìLeøéa äéäL,BzLà úà eîaéå;éøác íi÷ì §¨¥¦©¦§ª©¤§¥¨©¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨§¦§¤¦§§©¥¦§¥
àáé÷ò éaø. ©¦£¦¨

‰õìBç àG ñéøqä,íaéî àGå.úöìBç àG úéðBìéà ïëå,úîaéúî àGå.Bzîáéì õìçL ñéøqä–dìñt àG; ©¨¦¥§§©¥§¥©§¦¤¤§¦§©¤¤©¨¦¤¨©¦¦§§¨¨
dìòa–dìñt,úeðæ úìéòa àéäL éðtî.ïéçà dì eöìçL úéðBìéà ïëå–äeìñt àG;äeìòa–äeìñt,éðtî §¨¨§¨¨¦§¥¤¦§¦©§§¥©§¦¤¨§¨©¦§¨¨§¨¨§¨¨¦§¥

úeðæ úìéòa dúìéòaL. ¤§¦¨¨§¦©§
ÂìàøNé úa àNpL ïäk änç ñéøñ–äîeøza dìéëàî.ïBòîL éaøå éñBé éaøíéøîBà:ïäk ñBðéâBøcðà §¦©¨Ÿ¥¤¨¨©¦§¨¥©£¦¨©§¨©¦¥§©¦¦§§¦©§§¦Ÿ¥

ìàøNé úa àNpL–äîeøza dìéëàî.äãeäé éaøøîBà:øëæ àöîðå òø÷pL íeèîè–õGçé àG,àeäL éðtî ¤¨¨©¦§¨¥©£¦¨©§¨©¦§¨¥ª§¤¦§©§¦§¨¨¨©£¦§¥¤

cccc.qixqdy:åúùàì ïéöìåçå õìåçù ñéøñ ùé.'eke uleg `l qixqdeáéúëã(ä"ë íéøáã):éåçî åîùù äæì èøô ,åîù äçîé àìå.yxtl il oi`òãåé éðéà
:øåèô äæéàå äöéìç ïá ñéøñ äæéà ùøôì.mc` qixq:ãìåðù øçàì ñøúñðù.dng qixq,ïéùøåôî åéðîéñå .ñéøñ àåäùë àìà äîç äàø àìù åîà éòîî

ìåâò äùòéù ãò ÷åçøîì êìåä ïúùä çåìé÷ ïéàù äôéë äùåò åðéà íéî ìéèîùëå äçéúø ïéìòî åéìâø éîéî ïéàå ÷éìçî åøùáå éå÷ì åøòùå ï÷æ åì ïéàù ìë
ò"øë äëìäå .äùàì ùéà ïéá øëéð åðéàå éå÷ì åìå÷å ìáä äìòî åøùá ïéàå íéîùâä úåîéá õçåøå ïéöéîçî åéìâø éîéî ïéàå ääéã åòøæ úáëùå äôéë ïéîë

:ìä÷á àåáì ìåñô éøäù íáéî åðéà àåä ìáà .åúùàì ïéîáéîå åúùàì ïéöìåçå õìåç íãà ñéøñ øîåàù
dddd.qixqïéöìåç àìå ,íáéî àìå õìåç àì åðéà ,äîç:åúùàì ïéîáéîå.zipeli`:÷"ôá åðùøéô äéðîéñ.delqt delraíåáéä ïî äøåèô àéäå ìéàåäù

:çà úùà øåñéàá íäéìò úãîåò
eeee.'ek mixne` y"xe iqei iaxøëæ íà íéîëç åá åòéøëä àìå åîöò éðôá äéøá ñåðéâåøãðàù àúééøáá øîàå é"ø äéá øãäå .øëæë ñåðéâåøãðà åäì àøéáñã

`xephxa yexit
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בסריס, דנה היא הקודמות למשניות וכהמשך וייבום, חליצה לדיני  חוזרת משנתנו
וייבום. חליצה לענין הוא מה להוליד, מסוגל ואינו אשכיו , שניטלו  מי היינו

,BzLàì ïéöìBçå ,õìBç ñéøqäL ézòîL :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÈÇÀÄÆÇÈÄÅÀÀÄÀÄÀ
BzLàì ïéöìBç àGå ,õìBç àG ñéøqäå הלכה שמעתי כלומר  – ÀÇÈÄÅÀÀÄÀÄÀ

חולצים  ואין  חולץ שאינו סריס ויש  לאשתו וחולצים שחולץ סריס שיש 

Løôìלאשתו , éì ïéàå בן הוא סריס איזה לפרש יודע ואיני – ÀÅÄÀÈÅ
לא. ואיזה Løôàחליצה éðà :àáé÷ò éaø øîà:הדברים את – ÈÇÇÄÂÄÈÂÄÂÈÅ

íãà ñéøñ,אדם ידי  על  שנסתרס מי –õìBçאבל אחיו, לאשת – ÀÄÈÈÅ
שפכה, וכרות דכא פצוע כדין  בקהל, לבוא פסול הוא שהרי מייבם, לא

BzLàì ïéöìBçå,מייבמים או  –kä úòL Bì äúéäL éðtîøL ÀÀÄÀÄÀÄÀÅÆÈÀÈÈÇÇÙÆ
וחליצה, ייבום מצוות ולקיים להוליד  ראוי  היה שנסתרס שקודם –

לאשתו . וחולצים חולץ, הוא שנסתרס , פי  על  אף änçהלכך ñéøñÀÄÇÈ
אמו , ממעי  סריס אפילו – חמה אותו ראתה שלא שם על כך ומכונה

בכושר אחת õìBç((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ),),),),שעה àG,אחיו לאשת –ïéöìBç àGå ÅÀÀÄ
kä úòL Bì äúéä àHL éðtî ,BzLàìøL בפרשת וכתוב – ÀÄÀÄÀÅÆÈÀÈÈÇÇÙÆ

וווו):):):):הייבום כהכהכהכה,,,, ששמו ((((דבריםדבריםדבריםדברים לסריס פרט – מישראל " שמו  ימחה "ולא

חליצה. אין ייבום שאין  ומאחר éëמחוי , àG :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄ
הדין, כן  לא –éðtî ,BzLàì ïéöìBçå ,õìBç änç ñéøñ àlàÆÈÀÄÇÈÅÀÀÄÀÄÀÄÀÅ

äàeôø Bì LiL, להוליד מסוגל שיהא לרפאותו, שאפשר  –ñéøñ ÆÆÀÈÀÄ
äàeôø Bì ïéàL éðtî ,BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG íãàÈÈÅÀÀÄÀÄÀÄÀÅÆÅÀÈ
פעם  לו שהיתה פי על  אף לרפאותו , סיכוי שאין סריס והוא הואיל  –

לאשתו. חולצים ואין חולץ אינו כושר, ïaשעת òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÆ
eîaéå ,íãà ñéøñ íéìLeøéa äéäL ,úñeâî ïa ìò àøéúaÀÅÈÇÆÀÇÆÈÈÄÈÇÄÀÄÈÈÀÄÀ

BzLà úàכדי זה, דבר להעיד  בתירא בן יהושע רבי ובא –íi÷ì ÆÄÀÀÇÅ
àáé÷ò éaø éøác.אותה מייבמים או  לאשתו  חולצים אדם שסריס – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

.dkld oke
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøqäחמה סריס היינו íaéî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– àGå ,õìBç àG כדעת – ÇÈÄÅÀÀÇÅ

הקודמת. במשנה עקיבא úéðBìéàרבי  ïëå מסוגלת שאינה אשה – ÀÅÇÀÄ
בריי מטבע úîaéúîתה,לילד àGå ,úöìBç àG שנאמר ((((דברים דברים דברים דברים – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

וווו):):):): הבכור כה כה כה כה ,,,, clz"והיה xy` ואף יולדת. שאינה לאיילונית פרט ,"
תלד אשר שהבכור  היבם, על הקבלה לפי מתפרש  זה שפסוק פי על 

תלד" "אשר וכתוב הואיל מקום מכל לייבם, עליו  מצוה האחים ֵאם
איילונית  היא שאם היבמה, על גם זה מפסוק דורשים ילדה" "אשר  ולא

החליצה. מן גם היא פטורה ייבום, בת שאינה וכיון ייבום, בת אינה
dìñt àG ,Bzîáéì õìçL ñéøqä חליצתו שאין  לכהונה, – ÇÈÄÆÈÇÄÄÀÀÈÈ

יבמתו ,dìòaחליצה. על הסריס בא –dìñt,הכהונה מן –éðtî ÀÈÈÀÈÈÄÀÅ
úeðæ úìéòa àéäL שלא אח אשת משום לו היא אסורה שהרי – ÆÄÀÄÇÀ

מצוה . äeìñtבמקום àG ,ïéçà dì eöìçL úéðBìéà ïëå– ÀÅÇÀÄÆÈÀÈÇÄÀÈÈ
חליצה; חליצתם שאין  הכהונה, אחים,äeìòaמן בעלוה  אם אבל – ÀÈÈ

äeìñt,הכהונה מן –úeðæ úìéòa dúìéòaL éðtî מהטעם – ÀÈÈÄÀÅÆÀÄÈÈÀÄÇÀ
אשת  על שבאו  נמצא הייבום, מן  פטורה והיא שהואיל  לעיל, שבארנו 

מצוה. במקום שלא אח
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ïäk änç ñéøñלעיל שבארנו (כמו  אמו  ממעי  סריס שהוא כהן  – ÀÄÇÈÙÅ
ד), ìàøNéמשנה úa àNpL, מוליד שאינו פי  על אף –dìéëàî ÆÈÈÇÄÀÈÅÇÂÄÈ
äîeøza.בקהל לבוא כשר  שהוא מפני –ïBòîL éaøå éñBé éaø ÇÀÈÇÄÅÀÇÄÄÀ

ìàøNé úa àNpL ïäk ñBðéâBøcðà :íéøîBà–qepibexcp` ÀÄÇÀÀÄÙÅÆÈÈÇÄÀÈÅ
ורבי יוסי רבי  וסוברים נקבה, וסימני  זכר  סימני לו שיש  מי  היינו 

ישראל, בת ונשא כהן הוא אם ולכן  כזכר , שהוא dìéëàîÇÂÄÈשמעון
äîeøzaאומר בברייתא שכן בו, חזר יוסי שרבי  מובא, בגמרא – ÇÀÈ

חכמים  בו  הכריעו  ולא הוא עצמה בפני בריה "אנדרוגינוס יוסי : רבי
הוא  כהן הוא אם לפיכך  ה), ד , ביכורים (עיין  נקבה" אם זכר  אם

בתרומה. אשתו את מאכיל אינו  אבל בתרומה, dkld.אוכל  okeéaøÇÄ
íeèîè :øîBà äãeäéסימני ולא זכר סימני לא בו ניכרים שאין – ÀÈÅËÀ

שלו ,òø÷pLנקבה, המין אברי את המכסה העור –øëæ àöîðå ÆÄÀÇÀÄÀÈÈÈ
כן פי  על אף זכר, של  המין אבר  לו  שיש –õGçé àG נפלה אם – ÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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ñéøqk.àNBð ñBðéâBøcðà,àOð àG ìáà.øæòéìà éaøøîBà:øëfk äìé÷ñ åéìò íéáiç ñBðéâBøcðà. ©¨¦©§§¦¥£¨¦¨©¦¡¦¤¤¥©§§¦©¨¦¨¨§¦¨©¨¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî Lé,ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî,elàìå elàì úBøzî,úBøeñàå ¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤ª¨¨¥§¨¥©£
elàìå elàì.ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî elàå:äðîìàä úà àNpL èBéãä ïäk,ìBãb ïäk çà Bì Léå; ¨¥§¨¥§¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤Ÿ¥¤§¤¨¨¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¨

äøLk àNpL ììç,øLk çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL ìàøNé,øæîî çà Bì Léå;æîî àNpL øæîîúø,Léå ¨¨¤¨¨§¥¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©§¤¤§¤
ìàøNé çà Bì–ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî. ¨¦§¨¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤

·ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî elàå:äðîìàä úà LcwL ìBãb ïäk,èBéãä ïäk çà Bì Léå;øLk §¥ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¤§¨¥
äììç àNpL,ììç çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,øæîî çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL øæîî,Bì Léå ¤¨¨£¨¨§¤¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤

ìàøNé çà–ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî.elàìå elàì úBøeñà:äðîìàä úà àNpL ìBãb ïäk,Léå ¨¦§¨¥ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤£¨¥§¨¥Ÿ¥¨¤¨¨¤¨©§¨¨§¤
ìBãb ïäk çà Bì,èBéãä ïäk Bà;äììç àNpL øLk,øLk çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,çà Bì Léå ¨Ÿ¥¨Ÿ¥¤§¨¥¤¨¨£¨¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨

ìàøNé;ìàøNé úa àNpL øæîî,øæîî çà Bì Léå–elàìå elàì úBøeñà.ïäéìòáì úBøzî íéLpä ìk øàLe ¦§¨¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨©§¥£¨¥§¨¥§¨¨©¨¦ª¨§©£¥¤
ïäéîáéìe. §¦§¥¤

‚íéøôBñ éøácî úBiðL:áiì äiðL àGå ìòaì äiðLí–íáiì úøzîe ìòaì äøeñà.äiðL àGå íáiì äiðL §¦¦¦§¥§¦§¦¨©©©§§¦¨©¨¨£¨©©©ª¤¤©¨¨§¦¨©¨¨§§¦¨

:äîåøúá ìéëàî åðéà êëìä ,äá÷ð íà.'ek xne` dcedi iaxòø÷ðù íåèîåèå ,åúùàì íéöìåçå õìåç íãà ñéøñ ìéòì ì"éé÷ àäã ,äéúåë äúëìä úéìå
:íãà ñéøñë éåä.`yip `l la` `yep qepibexcp`:åìù úåá÷ðá ïéá åìù úåøëæá ïéá øåëæä ìò àá éåä åîò áëåùäå ,øëæë àåäù éðôîoiaiig xne` `"x

.xkfk dliwq eilr:à"øë äëìäå .åìù úåá÷ðá àìå åìù úåøëæ íå÷îá à÷åã
h`̀̀̀.dpnl` `ypy heicd odk .zexzen yiàùðù ìåãâ ïäë àôéñ éðúéîì éòáã íåùî äðîìà è÷ðå .äðîìà úéùòð úîùë éøäù ,äìåúá ïéãä àåäå

:äðîìà
aaaa.dpnl`d z` yciwy lecb odk:íáéìå ìòáì äøåñàå åúàéáá äììçúð äàùð ìáà
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לה, יחלוץ לא לייבום, אחיו אשת ñéøqkלפניו àeäL éðtî– ÄÀÅÆÇÈÄ
חולץ. ואינו  מייבם dcediשאינו  iaxk dkld oi`e ועיין ועיין ועיין ועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

איגר איגר איגר איגר ).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי àOðתוספותתוספותתוספותתוספות àG ìáà ,àNBð ñBðéâBøcðà– ÇÀÀÄÅÂÈÄÈ
כזכר . שהוא מפני  לאיש, נישא ואינו  אשה øîBà:נושא øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
øëfk äìé÷ñ åéìò íéáiç ñBðéâBøcðà אנדרוגינוס על הבא – ÇÀÀÄÇÈÄÈÈÀÄÈÇÈÈ

הזכר על  הבא כדין סקילה יג יג יג יג ););););חייב כ כ כ כ ,,,, דווקא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מבואר, ובגמרא

ממיתת  פטור  נקבותו , דרך עליו הבא אבל  זכרותו , דרך  עליו כשבא
דין, dkldבית oke.(.(.(.(טוטוטוטו אאאא,,,, ביאה ביאה ביאה ביאה  איסוריאיסוריאיסוריאיסורי הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ,,,,
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כדי קצרה, בלשון אותם ושונה חוזר המסכת, הלכות שפירש  לאחר התנא "דרך
ובלב" בפה ושמורים בידך, מסודרים .(zetqez)שיהיו

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî Lé שמותרות נשים יש – ÅËÈÀÇÂÅÆÇÂÀÄÀÅÆ
נשים  ויש  ליבמיהן ; הן אסורות בנים, בלא בעליהן מתו  ואם לבעליהן ,

ïäéìòáì,שהן  úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî שהן נשים úBøzîויש  ËÈÀÄÀÅÆÇÂÀÇÂÅÆËÈ
elàìå elàì, וליבמיהן לבעליהן  –úBøeñàå,שאסורות ויש – ÈÅÀÈÅÇÂ
elàìå elàì. וליבמיהן לבעליהן  –ïäéìòáì úBøzî elàå ÈÅÀÈÅÀÅËÈÀÇÂÅÆ

Léå ,äðîìàä úà àNpL èBéãä ïäk :ïäéîáéì úBøeñàåÇÂÀÄÀÅÆÙÅÆÀÆÈÈÆÈÇÀÈÈÀÆ
ìBãb ïäk çà Bì אסורה אבל  לבעלה, מותרת היתה זו הרי  – ÈÙÅÈ

הדיוט  בכהן הדין והוא גדול; לכהן אסורה אלמנה שהרי ליבמה,

גדול, לכהן ואסורה אלמנה, נעשית היא כשמת שהרי בתולה, שנשא
כהן  דין  שם ששונה ב), (משנה הסיפא אגב אלמנה התנא שנקט אלא

אלמנה; שקידש להינשא ììçגדול  הפסולה מאשה שנולד כהן – ÈÈ
לאביו, כשנישאה גרושה אמו  שהיתה כגון  äøLkלכהן , àNpL– ÆÈÈÀÅÈ

לכהונה, הכשרה øLkאשה çà Bì Léå שהיתה נמצא כשר ; כהן – ÀÆÈÈÅ
אסו  אבל  לפסולים, להינשא כשרות הוזהרו שלא לבעלה, רה מותרת

חלל בביאת לכהונה שנתחללה לפי לאחיו, להתייבם """"תוספות תוספות תוספות תוספות היא ((((עייןעייןעייןעיין

אחרתאחרתאחרתאחרת);););); גירסה גירסה גירסה גירסה  שם שם שם שם  שמובאת שמובאת שמובאת שמובאת  טובטובטובטוב"""" ìàøNé,יום יום יום יום  úa àNpL ìàøNéÄÀÈÅÆÈÈÇÄÀÈÅ
øæîî çà Bì Léåלעיל ששנינו  (כמו  לו להתייבם היא שאסורה – ÀÆÈÇÀÅ

ד); æîîב, àNpL øæîîìàøNé çà Bì Léå ,úø לו שאסור  – ÇÀÅÆÈÈÇÀÆÆÀÆÈÄÀÈÅ
אלו  כל  ממזרת; ïäéîáéìלייבם úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî– ËÈÀÇÂÅÆÇÂÀÄÀÅÆ

ואחד. אחד  בכל שבארנו  כמו 
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LcwL ìBãb ïäk :ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî elàåÀÅËÈÀÄÀÅÆÇÂÀÇÂÅÆÙÅÈÆÄÅ
èBéãä ïäk çà Bì Léå ,äðîìàä úà היתה שאסורה הרי  – ÆÈÇÀÈÈÀÆÈÙÅÆÀ

הגדול הכהן  נשאה כשלא ודווקא לייבמה. לאחיו  מותר  אבל  לבעלה,

מיתתו  לאחר היא מותרת משנתנו , שנקטה כפי  בלבד , קידשה אלא
ואסורה  בביאתו , נתחללה נשאה, אם אבל הדיוט, כהן לאחיו  להתייבם

הדיוט; לכהן  אף כשר,øLkהיא כהן –äììç àNpLוהרי – ÈÅÆÈÈÂÈÈ
לו, אסורה ììçהיא çà Bì Léå;לו להתייבם היא שמותרת – ÀÆÈÈÈ

æîî àNpL ìàøNéúø, לו האסורה –øæîî çà Bì Léå– ÄÀÈÅÆÈÈÇÀÆÆÀÆÈÇÀÅ
ממזרת; לייבם לממזר  ìàøNéומותר  úa àNpL øæîî,באיסור – ÇÀÅÆÈÈÇÄÀÈÅ

ìàøNé çà Bì Léåומותר לו ;– להתייבם היא `elת lkúBøzî ÀÆÈÄÀÈÅËÈ
ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì. שבארנו כמו  –elàì úBøeñà ÀÄÀÅÆÇÂÀÇÂÅÆÂÈÅ

elàìå:וליבמיהן לבעליהן אסורות ואלו  –úà àNpL ìBãb ïäk ÀÈÅÙÅÈÆÈÈÆ
èBéãä ïäk Bà ,ìBãb ïäk çà Bì Léå ,äðîìàä לכהן שאף – ÈÇÀÈÈÀÆÈÙÅÈÙÅÆÀ
ברישא; שהזכרנו  כמו שנתחללה, משום אסורה כהן øLkהדיוט – ÈÅ

äììçכשר, àNpL,באיסור –øLk çà Bì Léå לייבם שאסור – ÆÈÈÂÈÈÀÆÈÈÅ
æîîחללה; àNpL ìàøNéúø, באיסור –ìàøNé çà Bì Léå ÄÀÈÅÆÈÈÇÀÆÆÀÆÈÄÀÈÅ

ממזרת; לייבם לו שאסור –ìàøNé úa àNpL øæîî,באיסור – ÇÀÅÆÈÈÇÄÀÈÅ
øæîî çà Bì Léå; לו להתייבם היא שאסורה –el` lkúBøeñà ÀÆÈÇÀÅÂ

elàìå elàì. שבארנו כמו  ליבמיהן, וגם לבעליהן גם –øàLe ÈÅÀÈÅÀÈ
ïäéîáéìe ïäéìòáì úBøzî íéLpä ìk שמה מבואר, בגמרא – ÈÇÈÄËÈÀÇÂÅÆÀÄÀÅÆ

שכן דווקא, לאו  הנשים" כל  "ושאר המשנה נשים שנקטה עוד יש
או  דכא, פצוע היבם אם כגון  ליבמיהן , ואסורות לבעליהן  המותרות

מסכתנו  בתחילת שנישנו העריות עשרה הבעל((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))חמש ואם ;
וכו ' לייבם ומותרת לבעלה אסורה הרי  דכא, בבבב).).).).פצוע פדפדפדפד,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ((((עייןעייןעייןעיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéøôBñ éøácî úBiðL,"לעריות "שניות מדין האסורות נשים – ÀÄÄÄÀÅÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìòaì–ìòaì úøzîe íáiì äøeñà.äæìå äæì äiðL–äæìå äæì äøeñà.äaúk àG dì ïéà,úBøt àGå,àGå ©©©£¨©¨¨ª¤¤©©©§¦¨¨¤§¨¤£¨¨¤§¨¤¥¨§ª¨§¥§
úBðBæî,úBàìa àGå,øLk ãìeäå,àéöBäì BúBà ïéôBëå.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,úøæîî §§§¨§©¨¨¨¥§¦§¦©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðe,øæînìå ïéúpì ìàøNé úa–äaúk ïäì Lé. §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥©¨¦§©©§¥¥¨¤§ª¨
„ïäkì úñøàî ìàøNé úa,ïäkî úøaòî,ïäkì íáé úøîBL,ìàøNéì ïäk úa ïëå–äîeøza ìëàz àG. ©¦§¨¥§Ÿ¤¤©Ÿ¥§ª¤¤¦Ÿ¥¤¤¨¨©Ÿ¥§¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨

éålì úñøàî ìàøNé úa,éålî úøaòî,éålì íáé úøîBL,ìàøNéì éåì úa ïëå–øNòna ìëàz àG.éåì úa ©¦§¨¥§Ÿ¤¤©¥¦§ª¤¤¦¥¦¤¤¨¨©¥¦§¥©¥¦§¦§¨¥Ÿ©©©£¥©¥¦

bbbb.mail dipy `le lral dipy:íàä ïî àìå áàä ïî íéçà ïåâë ,íáé ìù àìå ìòá ìù åîà íà.daezk dl oi`àåä äáåúë ø÷éò íäù íéúàîå äðî
:äì ùé úôñåú ìáà ,äéðùì äì úéìã.zexit `leáééç ïéà åæå äðå÷øô úçú ïðáø åðé÷ú úåøéôã â"òàå ,äìù ìëàù âåìî éñëð úåøéô äì íìùî ïéà

äéðéî éáâú àìã ïðáø äåñð÷ éëä åìéôà ,äìù âåìî éñëð úåøéôî ìëàù äî äì íìùéù éåàø äéä êëéôìå åúðéàì éì êðéáúåàå äá ïðéø÷ àìã äúåãôì
:éîã äáåúëë äáåúë éàðúã ,äáåúë ø÷éò äéðéî éáâú àìã äåñð÷ã éëéä éë ,äáåúë éàðúá ìëàù úåøéô.zepefn `leïåæì áééç åðéàù øîåì êéøö ïéà

ìòáä áééç äìëàå äúåì íà äøùë äùàá åìéàã ,íìùî àì äìëàå äúåìå íéä úðéãîì êìä åìéôà àìà ,éà÷ àöåäå ãåîòá àäã ,åéúçú äãåòá äúåà
êìäù éî øîàã ïðçë äëìä úåáåúëá ïðéøîà äàåìä êøãá àìù äñðøôù éîá à÷åãã ,äìòáì úòáåú àéäå äì äåìäù äî äúåà òáåú äåìîäù ,íìùì
äúåì àì àéä ,òáú à÷ ïàîì íåìë äì äåìä àìå äñðøô äìòá ìéáùáù ïåéëã éáöä ïø÷ ìò åéúåòî çéðä åúùà úà ñðøôå ãçà ãîòå íéä úðéãîì
:íìùì áééç åðéà úåéðùä ïî àéä íàå ,äøùë àéä íà íìùì ìòáä áééç ,äì äåìä íà ìáà ,ãáòã àåä äåöî êëìä äñðøôéù åðîî ù÷éá àì ìòáäå

.ze`la `leíìùì áééç äìù âåìî éñëð ìòáä ìëà íà äáåúë äì ïéàå ìéàåä à"ãñã ,íìùì áééç åðéà åìáù ãò äìù âåìî éñëðá ìòáä ùîúùð íà
:ïúìèåð íéîéé÷ ïäî àöîéù äî ìáà .úåàìáä ìòáä íìùé àìù ïðáø äåñð÷ã ì"î÷ ,íäî äìáå ãáàù äî.'eke lecb odkl dpnl`úåøéôå äáåúë ïäì ùé

äéìò éîéé÷ àäã ,ïðåæì åúåà ïéôåë ïéà åééçá ìáà ,äúéî øçàì à÷åãå ,åéñëðî úåðåæéðù ïäì ùé úåðåæîå .ïäìù âåìî éñëðî ìëàù úåøéô ìòáä ïäì íìùîã
âåìî éñëðî ãáàå äìáù äî øéæçäì áééçù ,ïäì ùé éîð úåàìáå .äåìîì íìùì ìòáä áééç ïéà ,äìòá ééçá äéúåðåæîì ïäî úçà äúåì íàå .àöåäå ãåîòá
.åäééðéòá åäðúéàã úåàìáå úôñåú ïäì ùé ìáà ,úåàìá àìå úåðåæî àìå úåøéô àìå äáåúë àì ïäì ïéà ïäá øéëä àì ìáà ,ïäá øéëäùë éìéî éðäå .ïäìù

åéãä ïäëì äöåìçå äùåøâ ìåãâ ïäëì äðîìàå úåàìá àìå úåðåæî àìå úåøéô àìå äáåúë ïäì ïéà úåéðùã éàäå,úåàìáå úåðåæîå úåøéôå äáåúë ïäì ùé 'åëå è
â"òàå .àéä àúééøåàã ìåãâ ïäëì äöåìçã çëåî ïé÷åìä ïä åìà ÷øôáå .÷åæç íéëéøö ïéàå äøåú éøáãî åììäå ,÷åæç íéëéøöå íéøôåñ éøáãî åììäù éôì

:äæ ïéãì äøåú ìùë äåàùò ,íéøôåñ éøáãî àéä èåéãä ïäëì äöåìçã
cccc.dnexza lk`z `l:ïéìéëàî àìå ïéìñåô ïéñåøéàäå íáéäå øáåòä ,ìåãâ ïäëì äðîìà ÷øôá ïðúãë.xyrna lk`z `løîàã àéä î"ø ïéúéðúî äìåë

`xephxa yexit

בנו , בן  בת בנו , בת בת בתו , כלת בנו , כלת אביו, אם אמו , אם כגון
וכו' בתו בת וווו),),),),בת אאאא,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  סופרים,((((עייןעייןעייןעיין מדברי שאיסורן 

היא íáiìאם äiðL àGå ìòaì äiðLשל אמו אם שהיא כגון – ÀÄÈÇÇÇÀÀÄÈÇÈÈ
האם, מן  ולא האב מן אחים שהם היבם, של  ולא äøeñàÂÈהבעל

íáiì úøzîe ìòaì,לבעל אסורה שהיתה פי  על אף כלומר – ÇÇÇËÆÆÇÈÈ
שנייה  שאינה היבם, לפני  ונפלה בנים, בלא הבעל מת אם מקום מכל

לו. להתייבם היא מותרת ìòaì,עליו, äiðL àGå íáiì äiðLÀÄÈÇÈÈÀÀÄÈÇÇÇ
ìòaì úøzîe íáiì äøeñà אסורה היבמה שאם שנינו , וכבר – ÂÈÇÈÈËÆÆÇÇÇ

ג-ד ). ב, (לעיל מתייבמת ולא חולצת לעריות", "שניות מדין היבם על 
äæìå äæì äiðL,וליבם לבעל  –äæìå äæì äøeñà אסורה – ÀÄÈÈÆÀÈÆÂÈÈÆÀÈÆ

ליבם. היא ואסורה לבעל  ype`היא minkg ixac lr mc` xar m`e
,diipydì ïéà,זו לאשתו  –úBøt àGå ,äaúk àG, הזכרנו כבר – ÅÈÀËÈÀÅ

הבעל  כותב הנישואין  היא "daezk"שבשעת שעיקרה לאשתו ,
דינר מאה על או  לבתולה כסף דינר  מאתיים על כספית התחייבות

בעלה  על האסורה זו אבל  ימות; או  יגרשנה אם תקבל  שהיא לאלמנה,
שקנסוה  משום הכתובה, כסף מקבלת אינה לעריות" "שניות מדין

xitחכמים, `lezeמנכסי שאכל  הפירות בעד  לה משלם הבעל שאין  –
של מלוג נכסי  פירות על  הבעל של  שזכותו פי על  ואף שלה; מלוג

הנכרים, לבין נשבית כשהיא לפדותה שחייב משום אלא אינה אשתו 
שישלם  ראוי  היה ולכן לפדותה, חייב אינו עליו  האסורה זו אשתו והרי 

חכמים, קנסוה מקום מכל  שלה, מלוג נכסי מפירות שאכל מה לה
כתובתה גובה שאינה כשם שאכל , הפירות את ממנו תגבה ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;שלא

חייב ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); שאינו  כלומר פירות, דין לה שאין מפרשים, ויש 

שלה  מלוג נכסי  פירות אוכל  שהוא פי על אף נשבית, כשהיא לפדותה
בסוגייתנובסוגייתנובסוגייתנובסוגייתנו),),),), תוספות תוספות תוספות תוספות  בבבב;;;; עט עט עט עט ,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין úBðBæî((((רש רש רש רש """"יייי àGå חייב שאינו  – ÀÀ

מותו במזונותיה, לאחר ולא בחייו יום יום יום יום לא וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

úBàìaטובטובטובטוב");");");"); àGå א שבלו ,– עד שלה מלוג בנכסי  הבעל השתמש ם ÀÀÈ
כתובה  לה ואין  שהואיל אומרים ואין  דמיהם, את לה לשלם חייב אינו
לה  ישלם שלא חכמים קנסוה שכן  בלאות, דמי לה לשלם הוא חייב

הללו ; מהנכסים שקיים מה נוטלת היא אלא øLkהבלאות, ãìeäåÀÇÈÈÈÅ
לכהונה. אפילו –àéöBäì BúBà ïéôBëå.לגרשה –ïäëì äðîìà ÀÄÀÄÇÀÈÈÀÙÅ

ìBãb או באיסור, גדול  לכהן  שנישאה אלמנה אבל –äöeìçå äLeøb ÈÀÈÇÂÈ
,èBéãä ïäëì או,ìàøNéì äðéúðe úøæîî אוìàøNé úa ÀÙÅÆÀÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅÇÄÀÈÅ

äaúk ïäì Lé ,øæînìå ïéúpì המנויים הדברים שאר  וכן  – ÇÈÄÀÇÇÀÅÅÈÆÀËÈ
לפי בגמרא, הטעם ומבואר  ובלאות; ומזונות פירות היינו  לעיל ,

אבל חיזוק, צריכים אינם תורה ודברי  הם, התורה מן אלו  שאיסורים
סו  ודברי סופרים, מדברי איסורן לעריות" חיזוק."שניות צריכים פרים

מדברי אלא אסורה אינה היא אף הדיוט לכהן שחלוצה פי  על ואף
שאמנם  סוברים, ויש  זה. לענין  גרושה כדין  עשאוה מקום מכל  סופרים,

יחד חלוצה לנקוט התנא של שדרכו אלא שנייה, כדין דינה חלוצה
גרושה טובטובטובטוב").").").").עם יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

לה  יש וכו' הדיוט לכהן וחלוצה גרושה גדול, לכהן  שאלמנה שאמרנו בענין 
לתת  אותו כופים אין  בחייו אבל הבעל , של מיתתו לאחר  דווקא היינו מזונות,

לגרשה אותו מחייבים שהרי מזונות, (xnb`).לה
הבעל רגיל לאלמנה ומאה לבתולה דינר מאתיים שהוא הכתובה, עיקר  מלבד
הדברים  לרוב הוא התוספת ודין  כתובה", "תוספת הנקרא סכום עוד להוסיף
מבואר כתובה, ל "שנייה" שאין ששנינו  בענין ברם, הכתובה. עיקר כדין
לה, אין  כתובה עיקר  שדווקא א) קא, כתובות במסכת הגמרא (לפי במפרשים

חיבה. משום בלבד מתנה אלא שאינה לה, יש כתובה תוספת אבל

i r i a x m e i
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,ïäkì úñøàî ìàøNé úa או,ïäkî úøaòî אוíáé úøîBL ÇÄÀÈÅÀÙÆÆÇÙÅÀËÆÆÄÙÅÆÆÈÈ
ïäkì הכהן ליבמה ממתנת והיא בנים בלא הכהן בעלה שמת – ÇÙÅ

ìàøNéìשייבמנה, ïäk úa ïëå או לישראל  מאורסת כהן בת – ÀÅÇÙÅÀÄÀÈÅ
לישראל, יבם שומרת או  מישראל äîeøzaמעוברת ìëàz àG– ÙÇÇÀÈ

ולא  פוסלין והאירוסין... והיבם "העובר  ד ): ז , (לעיל ששנינו כמו 
éålì,מאכילין". úñøàî ìàøNé úaאו,éålî úøaòî או ÇÄÀÈÅÀÙÆÆÇÅÄÀËÆÆÄÅÄ

ìàøNéì éåì úa ïëå ,éålì íáé úøîBL מאורסת לוי בת – ÆÆÈÈÇÅÄÀÅÇÅÄÀÄÀÈÅ
לישראל , יבם שומרת או מישראל , מעוברת או ìëàzלישראל, àGÙÇ

øNònaמאיר רבי  לדעת היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא ראשון . – ÇÇÂÅ
שנאמר משום וטעמו לזרים, אסור ראשון שמעשר  ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הסובר,

izdw - zex`ean zeipyn
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ñéøqk.àNBð ñBðéâBøcðà,àOð àG ìáà.øæòéìà éaøøîBà:øëfk äìé÷ñ åéìò íéáiç ñBðéâBøcðà. ©¨¦©§§¦¥£¨¦¨©¦¡¦¤¤¥©§§¦©¨¦¨¨§¦¨©¨¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî Lé,ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî,elàìå elàì úBøzî,úBøeñàå ¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤ª¨¨¥§¨¥©£
elàìå elàì.ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî elàå:äðîìàä úà àNpL èBéãä ïäk,ìBãb ïäk çà Bì Léå; ¨¥§¨¥§¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤Ÿ¥¤§¤¨¨¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¨

äøLk àNpL ììç,øLk çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL ìàøNé,øæîî çà Bì Léå;æîî àNpL øæîîúø,Léå ¨¨¤¨¨§¥¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©§¤¤§¤
ìàøNé çà Bì–ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî. ¨¦§¨¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤

·ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî elàå:äðîìàä úà LcwL ìBãb ïäk,èBéãä ïäk çà Bì Léå;øLk §¥ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¤§¨¥
äììç àNpL,ììç çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,øæîî çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL øæîî,Bì Léå ¤¨¨£¨¨§¤¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤

ìàøNé çà–ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî.elàìå elàì úBøeñà:äðîìàä úà àNpL ìBãb ïäk,Léå ¨¦§¨¥ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤£¨¥§¨¥Ÿ¥¨¤¨¨¤¨©§¨¨§¤
ìBãb ïäk çà Bì,èBéãä ïäk Bà;äììç àNpL øLk,øLk çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,çà Bì Léå ¨Ÿ¥¨Ÿ¥¤§¨¥¤¨¨£¨¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨

ìàøNé;ìàøNé úa àNpL øæîî,øæîî çà Bì Léå–elàìå elàì úBøeñà.ïäéìòáì úBøzî íéLpä ìk øàLe ¦§¨¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨©§¥£¨¥§¨¥§¨¨©¨¦ª¨§©£¥¤
ïäéîáéìe. §¦§¥¤

‚íéøôBñ éøácî úBiðL:áiì äiðL àGå ìòaì äiðLí–íáiì úøzîe ìòaì äøeñà.äiðL àGå íáiì äiðL §¦¦¦§¥§¦§¦¨©©©§§¦¨©¨¨£¨©©©ª¤¤©¨¨§¦¨©¨¨§§¦¨

:äîåøúá ìéëàî åðéà êëìä ,äá÷ð íà.'ek xne` dcedi iaxòø÷ðù íåèîåèå ,åúùàì íéöìåçå õìåç íãà ñéøñ ìéòì ì"éé÷ àäã ,äéúåë äúëìä úéìå
:íãà ñéøñë éåä.`yip `l la` `yep qepibexcp`:åìù úåá÷ðá ïéá åìù úåøëæá ïéá øåëæä ìò àá éåä åîò áëåùäå ,øëæë àåäù éðôîoiaiig xne` `"x

.xkfk dliwq eilr:à"øë äëìäå .åìù úåá÷ðá àìå åìù úåøëæ íå÷îá à÷åã
h`̀̀̀.dpnl` `ypy heicd odk .zexzen yiàùðù ìåãâ ïäë àôéñ éðúéîì éòáã íåùî äðîìà è÷ðå .äðîìà úéùòð úîùë éøäù ,äìåúá ïéãä àåäå

:äðîìà
aaaa.dpnl`d z` yciwy lecb odk:íáéìå ìòáì äøåñàå åúàéáá äììçúð äàùð ìáà
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לה, יחלוץ לא לייבום, אחיו אשת ñéøqkלפניו àeäL éðtî– ÄÀÅÆÇÈÄ
חולץ. ואינו  מייבם dcediשאינו  iaxk dkld oi`e ועיין ועיין ועיין ועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

איגר איגר איגר איגר ).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי àOðתוספותתוספותתוספותתוספות àG ìáà ,àNBð ñBðéâBøcðà– ÇÀÀÄÅÂÈÄÈ
כזכר . שהוא מפני  לאיש, נישא ואינו  אשה øîBà:נושא øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
øëfk äìé÷ñ åéìò íéáiç ñBðéâBøcðà אנדרוגינוס על הבא – ÇÀÀÄÇÈÄÈÈÀÄÈÇÈÈ

הזכר על  הבא כדין סקילה יג יג יג יג ););););חייב כ כ כ כ ,,,, דווקא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מבואר, ובגמרא

ממיתת  פטור  נקבותו , דרך עליו הבא אבל  זכרותו , דרך  עליו כשבא
דין, dkldבית oke.(.(.(.(טוטוטוטו אאאא,,,, ביאה ביאה ביאה ביאה  איסוריאיסוריאיסוריאיסורי הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ,,,,
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כדי קצרה, בלשון אותם ושונה חוזר המסכת, הלכות שפירש  לאחר התנא "דרך
ובלב" בפה ושמורים בידך, מסודרים .(zetqez)שיהיו

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî Lé שמותרות נשים יש – ÅËÈÀÇÂÅÆÇÂÀÄÀÅÆ
נשים  ויש  ליבמיהן ; הן אסורות בנים, בלא בעליהן מתו  ואם לבעליהן ,

ïäéìòáì,שהן  úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî שהן נשים úBøzîויש  ËÈÀÄÀÅÆÇÂÀÇÂÅÆËÈ
elàìå elàì, וליבמיהן לבעליהן  –úBøeñàå,שאסורות ויש – ÈÅÀÈÅÇÂ
elàìå elàì. וליבמיהן לבעליהן  –ïäéìòáì úBøzî elàå ÈÅÀÈÅÀÅËÈÀÇÂÅÆ

Léå ,äðîìàä úà àNpL èBéãä ïäk :ïäéîáéì úBøeñàåÇÂÀÄÀÅÆÙÅÆÀÆÈÈÆÈÇÀÈÈÀÆ
ìBãb ïäk çà Bì אסורה אבל  לבעלה, מותרת היתה זו הרי  – ÈÙÅÈ

הדיוט  בכהן הדין והוא גדול; לכהן אסורה אלמנה שהרי ליבמה,

גדול, לכהן ואסורה אלמנה, נעשית היא כשמת שהרי בתולה, שנשא
כהן  דין  שם ששונה ב), (משנה הסיפא אגב אלמנה התנא שנקט אלא

אלמנה; שקידש להינשא ììçגדול  הפסולה מאשה שנולד כהן – ÈÈ
לאביו, כשנישאה גרושה אמו  שהיתה כגון  äøLkלכהן , àNpL– ÆÈÈÀÅÈ

לכהונה, הכשרה øLkאשה çà Bì Léå שהיתה נמצא כשר ; כהן – ÀÆÈÈÅ
אסו  אבל  לפסולים, להינשא כשרות הוזהרו שלא לבעלה, רה מותרת

חלל בביאת לכהונה שנתחללה לפי לאחיו, להתייבם """"תוספות תוספות תוספות תוספות היא ((((עייןעייןעייןעיין

אחרתאחרתאחרתאחרת);););); גירסה גירסה גירסה גירסה  שם שם שם שם  שמובאת שמובאת שמובאת שמובאת  טובטובטובטוב"""" ìàøNé,יום יום יום יום  úa àNpL ìàøNéÄÀÈÅÆÈÈÇÄÀÈÅ
øæîî çà Bì Léåלעיל ששנינו  (כמו  לו להתייבם היא שאסורה – ÀÆÈÇÀÅ

ד); æîîב, àNpL øæîîìàøNé çà Bì Léå ,úø לו שאסור  – ÇÀÅÆÈÈÇÀÆÆÀÆÈÄÀÈÅ
אלו  כל  ממזרת; ïäéîáéìלייבם úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî– ËÈÀÇÂÅÆÇÂÀÄÀÅÆ

ואחד. אחד  בכל שבארנו  כמו 

i y i l y m e i
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LcwL ìBãb ïäk :ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî elàåÀÅËÈÀÄÀÅÆÇÂÀÇÂÅÆÙÅÈÆÄÅ
èBéãä ïäk çà Bì Léå ,äðîìàä úà היתה שאסורה הרי  – ÆÈÇÀÈÈÀÆÈÙÅÆÀ

הגדול הכהן  נשאה כשלא ודווקא לייבמה. לאחיו  מותר  אבל  לבעלה,

מיתתו  לאחר היא מותרת משנתנו , שנקטה כפי  בלבד , קידשה אלא
ואסורה  בביאתו , נתחללה נשאה, אם אבל הדיוט, כהן לאחיו  להתייבם

הדיוט; לכהן  אף כשר,øLkהיא כהן –äììç àNpLוהרי – ÈÅÆÈÈÂÈÈ
לו, אסורה ììçהיא çà Bì Léå;לו להתייבם היא שמותרת – ÀÆÈÈÈ

æîî àNpL ìàøNéúø, לו האסורה –øæîî çà Bì Léå– ÄÀÈÅÆÈÈÇÀÆÆÀÆÈÇÀÅ
ממזרת; לייבם לממזר  ìàøNéומותר  úa àNpL øæîî,באיסור – ÇÀÅÆÈÈÇÄÀÈÅ

ìàøNé çà Bì Léåומותר לו ;– להתייבם היא `elת lkúBøzî ÀÆÈÄÀÈÅËÈ
ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì. שבארנו כמו  –elàì úBøeñà ÀÄÀÅÆÇÂÀÇÂÅÆÂÈÅ

elàìå:וליבמיהן לבעליהן אסורות ואלו  –úà àNpL ìBãb ïäk ÀÈÅÙÅÈÆÈÈÆ
èBéãä ïäk Bà ,ìBãb ïäk çà Bì Léå ,äðîìàä לכהן שאף – ÈÇÀÈÈÀÆÈÙÅÈÙÅÆÀ
ברישא; שהזכרנו  כמו שנתחללה, משום אסורה כהן øLkהדיוט – ÈÅ

äììçכשר, àNpL,באיסור –øLk çà Bì Léå לייבם שאסור – ÆÈÈÂÈÈÀÆÈÈÅ
æîîחללה; àNpL ìàøNéúø, באיסור –ìàøNé çà Bì Léå ÄÀÈÅÆÈÈÇÀÆÆÀÆÈÄÀÈÅ

ממזרת; לייבם לו שאסור –ìàøNé úa àNpL øæîî,באיסור – ÇÀÅÆÈÈÇÄÀÈÅ
øæîî çà Bì Léå; לו להתייבם היא שאסורה –el` lkúBøeñà ÀÆÈÇÀÅÂ

elàìå elàì. שבארנו כמו  ליבמיהן, וגם לבעליהן גם –øàLe ÈÅÀÈÅÀÈ
ïäéîáéìe ïäéìòáì úBøzî íéLpä ìk שמה מבואר, בגמרא – ÈÇÈÄËÈÀÇÂÅÆÀÄÀÅÆ

שכן דווקא, לאו  הנשים" כל  "ושאר המשנה נשים שנקטה עוד יש
או  דכא, פצוע היבם אם כגון  ליבמיהן , ואסורות לבעליהן  המותרות

מסכתנו  בתחילת שנישנו העריות עשרה הבעל((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))חמש ואם ;
וכו ' לייבם ומותרת לבעלה אסורה הרי  דכא, בבבב).).).).פצוע פדפדפדפד,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ((((עייןעייןעייןעיין
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íéøôBñ éøácî úBiðL,"לעריות "שניות מדין האסורות נשים – ÀÄÄÄÀÅÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriyz wxt zenai zkqn

ìòaì–ìòaì úøzîe íáiì äøeñà.äæìå äæì äiðL–äæìå äæì äøeñà.äaúk àG dì ïéà,úBøt àGå,àGå ©©©£¨©¨¨ª¤¤©©©§¦¨¨¤§¨¤£¨¨¤§¨¤¥¨§ª¨§¥§
úBðBæî,úBàìa àGå,øLk ãìeäå,àéöBäì BúBà ïéôBëå.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,úøæîî §§§¨§©¨¨¨¥§¦§¦©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðe,øæînìå ïéúpì ìàøNé úa–äaúk ïäì Lé. §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥©¨¦§©©§¥¥¨¤§ª¨
„ïäkì úñøàî ìàøNé úa,ïäkî úøaòî,ïäkì íáé úøîBL,ìàøNéì ïäk úa ïëå–äîeøza ìëàz àG. ©¦§¨¥§Ÿ¤¤©Ÿ¥§ª¤¤¦Ÿ¥¤¤¨¨©Ÿ¥§¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨

éålì úñøàî ìàøNé úa,éålî úøaòî,éålì íáé úøîBL,ìàøNéì éåì úa ïëå–øNòna ìëàz àG.éåì úa ©¦§¨¥§Ÿ¤¤©¥¦§ª¤¤¦¥¦¤¤¨¨©¥¦§¥©¥¦§¦§¨¥Ÿ©©©£¥©¥¦

bbbb.mail dipy `le lral dipy:íàä ïî àìå áàä ïî íéçà ïåâë ,íáé ìù àìå ìòá ìù åîà íà.daezk dl oi`àåä äáåúë ø÷éò íäù íéúàîå äðî
:äì ùé úôñåú ìáà ,äéðùì äì úéìã.zexit `leáééç ïéà åæå äðå÷øô úçú ïðáø åðé÷ú úåøéôã â"òàå ,äìù ìëàù âåìî éñëð úåøéô äì íìùî ïéà

äéðéî éáâú àìã ïðáø äåñð÷ éëä åìéôà ,äìù âåìî éñëð úåøéôî ìëàù äî äì íìùéù éåàø äéä êëéôìå åúðéàì éì êðéáúåàå äá ïðéø÷ àìã äúåãôì
:éîã äáåúëë äáåúë éàðúã ,äáåúë ø÷éò äéðéî éáâú àìã äåñð÷ã éëéä éë ,äáåúë éàðúá ìëàù úåøéô.zepefn `leïåæì áééç åðéàù øîåì êéøö ïéà

ìòáä áééç äìëàå äúåì íà äøùë äùàá åìéàã ,íìùî àì äìëàå äúåìå íéä úðéãîì êìä åìéôà àìà ,éà÷ àöåäå ãåîòá àäã ,åéúçú äãåòá äúåà
êìäù éî øîàã ïðçë äëìä úåáåúëá ïðéøîà äàåìä êøãá àìù äñðøôù éîá à÷åãã ,äìòáì úòáåú àéäå äì äåìäù äî äúåà òáåú äåìîäù ,íìùì
äúåì àì àéä ,òáú à÷ ïàîì íåìë äì äåìä àìå äñðøô äìòá ìéáùáù ïåéëã éáöä ïø÷ ìò åéúåòî çéðä åúùà úà ñðøôå ãçà ãîòå íéä úðéãîì
:íìùì áééç åðéà úåéðùä ïî àéä íàå ,äøùë àéä íà íìùì ìòáä áééç ,äì äåìä íà ìáà ,ãáòã àåä äåöî êëìä äñðøôéù åðîî ù÷éá àì ìòáäå

.ze`la `leíìùì áééç äìù âåìî éñëð ìòáä ìëà íà äáåúë äì ïéàå ìéàåä à"ãñã ,íìùì áééç åðéà åìáù ãò äìù âåìî éñëðá ìòáä ùîúùð íà
:ïúìèåð íéîéé÷ ïäî àöîéù äî ìáà .úåàìáä ìòáä íìùé àìù ïðáø äåñð÷ã ì"î÷ ,íäî äìáå ãáàù äî.'eke lecb odkl dpnl`úåøéôå äáåúë ïäì ùé

äéìò éîéé÷ àäã ,ïðåæì åúåà ïéôåë ïéà åééçá ìáà ,äúéî øçàì à÷åãå ,åéñëðî úåðåæéðù ïäì ùé úåðåæîå .ïäìù âåìî éñëðî ìëàù úåøéô ìòáä ïäì íìùîã
âåìî éñëðî ãáàå äìáù äî øéæçäì áééçù ,ïäì ùé éîð úåàìáå .äåìîì íìùì ìòáä áééç ïéà ,äìòá ééçá äéúåðåæîì ïäî úçà äúåì íàå .àöåäå ãåîòá
.åäééðéòá åäðúéàã úåàìáå úôñåú ïäì ùé ìáà ,úåàìá àìå úåðåæî àìå úåøéô àìå äáåúë àì ïäì ïéà ïäá øéëä àì ìáà ,ïäá øéëäùë éìéî éðäå .ïäìù

åéãä ïäëì äöåìçå äùåøâ ìåãâ ïäëì äðîìàå úåàìá àìå úåðåæî àìå úåøéô àìå äáåúë ïäì ïéà úåéðùã éàäå,úåàìáå úåðåæîå úåøéôå äáåúë ïäì ùé 'åëå è
â"òàå .àéä àúééøåàã ìåãâ ïäëì äöåìçã çëåî ïé÷åìä ïä åìà ÷øôáå .÷åæç íéëéøö ïéàå äøåú éøáãî åììäå ,÷åæç íéëéøöå íéøôåñ éøáãî åììäù éôì

:äæ ïéãì äøåú ìùë äåàùò ,íéøôåñ éøáãî àéä èåéãä ïäëì äöåìçã
cccc.dnexza lk`z `l:ïéìéëàî àìå ïéìñåô ïéñåøéàäå íáéäå øáåòä ,ìåãâ ïäëì äðîìà ÷øôá ïðúãë.xyrna lk`z `løîàã àéä î"ø ïéúéðúî äìåë
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בנו , בן  בת בנו , בת בת בתו , כלת בנו , כלת אביו, אם אמו , אם כגון
וכו' בתו בת וווו),),),),בת אאאא,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  סופרים,((((עייןעייןעייןעיין מדברי שאיסורן 

היא íáiìאם äiðL àGå ìòaì äiðLשל אמו אם שהיא כגון – ÀÄÈÇÇÇÀÀÄÈÇÈÈ
האם, מן  ולא האב מן אחים שהם היבם, של  ולא äøeñàÂÈהבעל

íáiì úøzîe ìòaì,לבעל אסורה שהיתה פי  על אף כלומר – ÇÇÇËÆÆÇÈÈ
שנייה  שאינה היבם, לפני  ונפלה בנים, בלא הבעל מת אם מקום מכל

לו. להתייבם היא מותרת ìòaì,עליו, äiðL àGå íáiì äiðLÀÄÈÇÈÈÀÀÄÈÇÇÇ
ìòaì úøzîe íáiì äøeñà אסורה היבמה שאם שנינו , וכבר – ÂÈÇÈÈËÆÆÇÇÇ

ג-ד ). ב, (לעיל מתייבמת ולא חולצת לעריות", "שניות מדין היבם על 
äæìå äæì äiðL,וליבם לבעל  –äæìå äæì äøeñà אסורה – ÀÄÈÈÆÀÈÆÂÈÈÆÀÈÆ

ליבם. היא ואסורה לבעל  ype`היא minkg ixac lr mc` xar m`e
,diipydì ïéà,זו לאשתו  –úBøt àGå ,äaúk àG, הזכרנו כבר – ÅÈÀËÈÀÅ

הבעל  כותב הנישואין  היא "daezk"שבשעת שעיקרה לאשתו ,
דינר מאה על או  לבתולה כסף דינר  מאתיים על כספית התחייבות

בעלה  על האסורה זו אבל  ימות; או  יגרשנה אם תקבל  שהיא לאלמנה,
שקנסוה  משום הכתובה, כסף מקבלת אינה לעריות" "שניות מדין

xitחכמים, `lezeמנכסי שאכל  הפירות בעד  לה משלם הבעל שאין  –
של מלוג נכסי  פירות על  הבעל של  שזכותו פי על  ואף שלה; מלוג

הנכרים, לבין נשבית כשהיא לפדותה שחייב משום אלא אינה אשתו 
שישלם  ראוי  היה ולכן לפדותה, חייב אינו עליו  האסורה זו אשתו והרי 

חכמים, קנסוה מקום מכל  שלה, מלוג נכסי מפירות שאכל מה לה
כתובתה גובה שאינה כשם שאכל , הפירות את ממנו תגבה ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;שלא

חייב ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); שאינו  כלומר פירות, דין לה שאין מפרשים, ויש 

שלה  מלוג נכסי  פירות אוכל  שהוא פי על אף נשבית, כשהיא לפדותה
בסוגייתנובסוגייתנובסוגייתנובסוגייתנו),),),), תוספות תוספות תוספות תוספות  בבבב;;;; עט עט עט עט ,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין úBðBæî((((רש רש רש רש """"יייי àGå חייב שאינו  – ÀÀ

מותו במזונותיה, לאחר ולא בחייו יום יום יום יום לא וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

úBàìaטובטובטובטוב");");");"); àGå א שבלו ,– עד שלה מלוג בנכסי  הבעל השתמש ם ÀÀÈ
כתובה  לה ואין  שהואיל אומרים ואין  דמיהם, את לה לשלם חייב אינו
לה  ישלם שלא חכמים קנסוה שכן  בלאות, דמי לה לשלם הוא חייב

הללו ; מהנכסים שקיים מה נוטלת היא אלא øLkהבלאות, ãìeäåÀÇÈÈÈÅ
לכהונה. אפילו –àéöBäì BúBà ïéôBëå.לגרשה –ïäëì äðîìà ÀÄÀÄÇÀÈÈÀÙÅ

ìBãb או באיסור, גדול  לכהן  שנישאה אלמנה אבל –äöeìçå äLeøb ÈÀÈÇÂÈ
,èBéãä ïäëì או,ìàøNéì äðéúðe úøæîî אוìàøNé úa ÀÙÅÆÀÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅÇÄÀÈÅ

äaúk ïäì Lé ,øæînìå ïéúpì המנויים הדברים שאר  וכן  – ÇÈÄÀÇÇÀÅÅÈÆÀËÈ
לפי בגמרא, הטעם ומבואר  ובלאות; ומזונות פירות היינו  לעיל ,

אבל חיזוק, צריכים אינם תורה ודברי  הם, התורה מן אלו  שאיסורים
סו  ודברי סופרים, מדברי איסורן לעריות" חיזוק."שניות צריכים פרים

מדברי אלא אסורה אינה היא אף הדיוט לכהן שחלוצה פי  על ואף
שאמנם  סוברים, ויש  זה. לענין  גרושה כדין  עשאוה מקום מכל  סופרים,

יחד חלוצה לנקוט התנא של שדרכו אלא שנייה, כדין דינה חלוצה
גרושה טובטובטובטוב").").").").עם יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

לה  יש וכו' הדיוט לכהן וחלוצה גרושה גדול, לכהן  שאלמנה שאמרנו בענין 
לתת  אותו כופים אין  בחייו אבל הבעל , של מיתתו לאחר  דווקא היינו מזונות,

לגרשה אותו מחייבים שהרי מזונות, (xnb`).לה
הבעל רגיל לאלמנה ומאה לבתולה דינר מאתיים שהוא הכתובה, עיקר  מלבד
הדברים  לרוב הוא התוספת ודין  כתובה", "תוספת הנקרא סכום עוד להוסיף
מבואר כתובה, ל "שנייה" שאין ששנינו  בענין ברם, הכתובה. עיקר כדין
לה, אין  כתובה עיקר  שדווקא א) קא, כתובות במסכת הגמרא (לפי במפרשים

חיבה. משום בלבד מתנה אלא שאינה לה, יש כתובה תוספת אבל
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,ïäkì úñøàî ìàøNé úa או,ïäkî úøaòî אוíáé úøîBL ÇÄÀÈÅÀÙÆÆÇÙÅÀËÆÆÄÙÅÆÆÈÈ
ïäkì הכהן ליבמה ממתנת והיא בנים בלא הכהן בעלה שמת – ÇÙÅ

ìàøNéìשייבמנה, ïäk úa ïëå או לישראל  מאורסת כהן בת – ÀÅÇÙÅÀÄÀÈÅ
לישראל, יבם שומרת או  מישראל äîeøzaמעוברת ìëàz àG– ÙÇÇÀÈ

ולא  פוסלין והאירוסין... והיבם "העובר  ד ): ז , (לעיל ששנינו כמו 
éålì,מאכילין". úñøàî ìàøNé úaאו,éålî úøaòî או ÇÄÀÈÅÀÙÆÆÇÅÄÀËÆÆÄÅÄ

ìàøNéì éåì úa ïëå ,éålì íáé úøîBL מאורסת לוי בת – ÆÆÈÈÇÅÄÀÅÇÅÄÀÄÀÈÅ
לישראל , יבם שומרת או מישראל , מעוברת או ìëàzלישראל, àGÙÇ

øNònaמאיר רבי  לדעת היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא ראשון . – ÇÇÂÅ
שנאמר משום וטעמו לזרים, אסור ראשון שמעשר  ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הסובר,

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäkì úñøàî,ïäkî úøaòî,ïäkì íáé úøîBL,éålì ïäk úa ïëå–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. §Ÿ¤¤©Ÿ¥§ª¤¤¦Ÿ¥¤¤¨¨©Ÿ¥§¥©Ÿ¥©¥¦Ÿ©©§¨§©©£¥
‰ïäkì úqpL ìàøNé úa–äîeøza ìëàz;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz.éålì úqð–ìëàz ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨¦¥©¥¦Ÿ©

øNòna;úî,ïa epîéä dìå–øNòna ìëàz.ìàøNéì úqð–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG;úî, ©©£¥¥§¨¥¤¥Ÿ©©©£¥¦¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨§©©£¥¥
ïa epîéä dìå–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG.ìàøNiî dða úî–øNòna ìëàz.éålî dða úî– §¨¥¤¥Ÿ©©§¨§©©£¥¥§¨¦¦§¨¥Ÿ©©©£¥¥§¨¦¥¦

äîeøza ìëàz.ïäkî dða úî–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. Ÿ©©§¨¥§¨¦Ÿ¥Ÿ©©§¨§©©£¥
ÂìàøNéì úàOpL ïäk úa–äîeøza ìëàz àG;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz àG.éålì úàOð– ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨¦¥©¥¦

øNòna ìëàz;úî,ïa epîéä dìå–øNòna ìëàz.ïäkì úàOð–äîeøza ìëàz;úî,ïa epîéä dìå– Ÿ©©©£¥¥§¨¥¤¥Ÿ©©©£¥¦¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥
äîeøza ìëàz.ïäkî dða úî–äîeøza ìëàz àG.éålî dða úî–øNòna ìëàz àG.ìàøNiî dða úî Ÿ©©§¨¥§¨¦Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¦¥¦Ÿ©©©£¥¥§¨¦¦§¨¥

:äëìä äðéàå ,íéøæì øåñà ïåùàø øùòî.xyrna `le dnexza `l lk`z `l iell odk zaàì úåðøâä úéáá øùòî àìå äîåøú ïé÷ìåç ïéà ,øîà÷ éëä
ìàøùé úáì ÷åìçì åàåáé úåðøâä úéáá øùòî äùàì å÷ìçé íàå ,øùòîá ìåëàì äøåñà àéäù ìàøùé úá äùåøâ íåùî äøéæâ ,éåì úáì àìå ïäë úáì
ïðúã àäå .éåì úáå ïäë úá åìéôà úåðøâä úéáá äùà ÷åìçú àìù î"ø øæâ êëéôì ,äì ïé÷ìçî åéä äìòá ìéáùáù ïéòãåé ìëä ïéàù éåìî äùøâúðù øçà
à÷åã íúäã ïäëì úñøåàîä ìàøùé úá éðúã àùéø íåùîå ,äàåùð åìéôà ïéãä àåä ,øùòîá àìå äîåøúá àì ìëàú àì 'åëå ïäëì úñøåàîä éåì úá

:úñøåàî éåì úá éáâ àôéñá éîð àðú ,ìëàú äàåùð äúéä íàù úñøåàî
dddd.dnexza lk`z oa epnn dle znáéúëã(á"ë àø÷éå):äîåøúá äìéëàî íéé÷ äðáù ïîæ ìëå .åìéëàé äéá éø÷ ,åîçìá åìëàé íä åúéá ãéìéåz`yp

.iell:ïäëî äãìéù øçà.xyrna zlke`:äøæ äì àéåä àøãäã ,ïäëî ïá äì ùéã áâ ìò óàå ,äîåøúá àìådle zn.xyrna zlke` oa epnnìéáùá
:øæä ïî òøæ äì ùé éøäù ,ïäëî äðá ìéáùá äîåøúá àì ìáà ,éåìî äðá

`xephxa yexit

כדכדכדכד):):):): הוקשיח יח יח יח ,,,, – תרומה" לה' ירימו  אשר  ישראל בני  מעשר את "כי 

אסור ראשון מעשר אף לזרים אסורה תרומה מה לתרומה, מעשר
שמעשר הסוברים כחכמים אלא מאיר  כרבי הלכה אין ברם, לזרים.

לענין  דלעיל  שבפסוק ההיקש  את דורשים והם לזרים, מותר  ראשון 
zlaeh,טבל, dnexz dn התבואה מן  תרומה הופרשה שלא זמן  שכל

שמים, בידי  מיתה עליה וחייבים טבל, משום אסורה היא `sהרי
,laeh oey`x xyrn זמן כל תרומה, ממנה הופרשה שכבר לאחר  שאף

עליה. טבל תורת עדיין  מעשר , ממנה הופרש  úñøàîשלא éåì úaÇÅÄÀÙÆÆ
,ïäkì או,ïäkî úøaòî אוïäk úa ïëå ,ïäkì íáé úøîBL ÇÙÅÀËÆÆÄÙÅÆÆÈÈÇÙÅÀÅÇÙÅ
éålì יבם שומרת או מלוי , מעוברת או  ללוי, מאורסת כהן  בת – ÇÅÄ
øNònaללוי , àGå äîeøza àG ìëàz àG,מבואר בגמרא – ÙÇÇÀÈÀÇÇÂÅ

מעשר ולא תרומה לא מחלקים שאין משנתנו, של  הסיפא שכוונת
לחלק  יבואו  שמא גזירה לוי , לבת ולא כהן לבת לא הגרנות בבית

ישראל לבת מעשר או מכהן שנתגרשה ישראל  לבת אף תרומה
קודם. לה מחלקים היו  בעלה שבשביל  ידעו שלא מלוי , שנתגרשה

גזירה, מאותה לנשואות אפילו הגרנות בבית מחלקים שאין הדין והוא
המשנה  נקטה במאורסת, דווקא בה שמדובר  הרישא, שמשום אלא

בסיפא. גם מאורסת
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äîeøza ìëàz ,ïäkì úqpL ìàøNé úa קניינו היא שהרי  – ÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅÙÇÇÀÈ
וכתוב הכהן , בעלה יא יא יא יא ):):):):של כב כב כב כב ,,,, כספו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קנין  נפש  יקנה כי "וכהן 

בו". יאכל הכהן ,úîהוא בעלה –ïa epîéä dìå,זרע כלומר – ÅÀÈÅÆÅ
בת, ממנו לה יש  äîeøzaואפילו ìëàz שנאמר "ויליד((((שם שם שם שם ):):):):– ÙÇÇÀÈ

ודרשו בלחמו ", יאכלו  הם elik`i,ביתו  ± "elk`i" כהן שזרע ומכאן 

בתרומה. אמו  את éålìמאכיל úqð,ללוי הכהן אלמנת נישאה – ÄÅÇÅÄ
øNòna ìëàz אף בתרומה, לא אבל לוי , אשת משום ראשון , – ÙÇÇÇÂÅ

ונישאה  הואיל  זרה, עכשיו שהיא לפי  קיים, הכהן  מן  שבנה פי על 
הלוי,úîללוי. בעלה –ïa epîéä dìå מבעלה גם בן לה ויש  – ÅÀÈÅÆÅ
øNònaהלוי, ìëàz אף בתרומה, לא אבל  הלוי , מן בנה משום – ÙÇÇÇÂÅ

פוסלה  הלוי  מן  לה שיש שהזרע לפי קיים, הכהן מן שזרעה פי על 
התרומה. ìàøNéìמן úqð, לישראל כך אחר  נישאה –ìëàz àG ÄÅÀÄÀÈÅÙÇ

øNòna àGå äîeøza àGשמעשר מאיר , רבי כדעת היא משנתנו  – ÇÀÈÀÇÇÂÅ
הקודמת. במשנה טעמו  שבארנו כמו לישראל, באכילה אסור ראשון 

úî,הישראל בעלה גם –ïa epîéä dìå, ממנו זרע לה ויש –àG ÅÀÈÅÆÅ
øNòna àGå äîeøza àG ìëàz אותה פוסל  מישראל שזרעה – ÙÇÇÀÈÀÇÇÂÅ

מן  וזרעה הכהן מן שזרעה פי  על אף ראשון , וממעשר התרומה מן

קיימים. øNònaהלוי ìëàz ,ìàøNiî dða úî זרעה משום – ÅÀÈÄÄÀÈÅÙÇÇÇÂÅ
הלוי. éålîמן dða úî,בלבד הכהן  מן  בנה אלא לה נשאר  ולא – ÅÀÈÄÅÄ

äîeøza ìëàz.בתרומה לאכול  היא חוזרת –,ïäkî dða úî ÙÇÇÀÈÅÀÈÄÙÅ
øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. עכשיו היא זרה שהרי  – ÙÇÇÀÈÀÇÇÂÅ

מעשר שאף הסובר , מאיר  כרבי  היא שמשנתנו לעיל , הזכרנו  וכבר 
לישראל. באכילה אסור  ראשון
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äîeøza ìëàz àG ,ìàøNéì úàOpL ïäk úaשנאמר כמו – ÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÙÇÇÀÈ
יביביביב):):):): כבכבכבכב,,,, הקדשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בתרומת היא זר, לאיש  תהיה כי כהן  "ובת

תאכל ". בעלה,úîלא –ïa epîéä dìå,בת ואפילו  זרע, היינו  – ÅÀÈÅÆÅ
äîeøza ìëàz àGשנאמר יגיגיגיג):):):):– שם שם שם שם ,,,, תהיה ((((שם שם שם שם  כי  כהן "ובת ÙÇÇÀÈ

dlאלמנה... oi` rxfeכנעוריה אביה בית אל  lk`zושבה dia` mgln,"
זמן  כל אביה בית בתרומת לאכול  אסורה ממנו, זרע לה יש  אם אבל 

קיים. éålìשהזרע úàOð, ללוי כך  אחר נישאה –øNòna ìëàz ÄÅÇÅÄÙÇÇÇÂÅ
בתרומה. לא אבל ראשון, –úî, הלוי בעלה גם –,ïa epîéä dìå ÅÀÈÅÆÅ

øNòna ìëàz. הלוי מן  בנה משום –ìëàz ,ïäkì úàOð ÙÇÇÇÂÅÄÅÇÙÅÙÇ
äîeøza,הישראל מן  זרע לה שיש  פי על  אף הכהן , בעלה משום – ÇÀÈ

בתרומה  אוכלת שהיא לכהן, שנישאה ישראל מבת גרועה שאינה
הכהן בעלה הכהן ,úî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).משום בעלה גם –epîéä dìå ÅÀÈÅÆ

äîeøza ìëàz ,ïaמאחר אותה, פוסל מהישראל  זרעה ואין – ÅÙÇÇÀÈ
ממנו . זרע לה ויש כהן היה האחרון  àGשבעלה ,ïäkî dða úîÅÀÈÄÙÅ

äîeøza ìëàz.אותה פוסל  הישראל מן  שזרעה –,éålî dða úî ÙÇÇÀÈÅÀÈÄÅÄ
øNòna ìëàz àG,מאיר כרבי היא שמשנתנו  דלעיל, מהטעם – ÙÇÇÇÂÅ

ראשון . מעשר מאכילת אף אותה פוסל מישראל  שהזרע úîÅהסובר 
ìàøNiî dða,זרע כל  לה ואין –äéáà úéáì úøæBç ואוכלת – ÀÈÄÄÀÈÅÆÆÀÅÈÄÈ

äéøeòðkבתרומה; äéáà úéa-ìà äáLå" :øîàð Bæ ìòåÀÇÆÁÇÀÈÈÆÅÈÄÈÄÀÆÈ
"ìëàz äéáà íçlî לחזה לא אבל  חוזרת, היא לתרומה ודווקא – ÄÆÆÈÄÈÙÅ

לה ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).ושוק ויש  ומת, תחילה לישראל שנישאה ישראל בת וכן 

בעלה. משום בתרומה אוכלת היא הרי  לכהן, ונישאה וחזרה בן, ממנו 
בנה  משום אוכלת היא הרי בן, ממנו  לה ויש  הכהן, בעלה גם מת

האכילה  שאביו  כשם בתרומה מאכילה הבן שכן  הכהן , שמן  האחרון
יט יט יט יט ).).).). וווו,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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–äéáà úéáì úøæBç;øîàð Bæ ìòå(âé ,áë àø÷éå):"ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå". ¤¤§¥¨¦¨§©¤¡©§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàä,dì eøîàå eàáe:éìòa úîC,úqðå,dìòa àa Ck øçàå–äfî àöz ¨¦¨¤¨©©£¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©£¦§¦¥§©©¨¨©£¨¥¥¦¤
äfîe,äfîe äfî èb äëéøöe;äaúk dì ïéàå,úBøt àGå,úBðBæî àGå,úBàìa àGå,äæ ìò àGå äæ ìò àG; ¦¤§¦¨¥¦¤¦¤§¥¨§ª¨§¥§§§§¨©¤§©¤

äfîe äfî äìèð íà–øéæçz.äfîe äfî øæîî ãìeäå.dì ïéànhî äæå äæ àGå.àG ïéàkæ äæå äæ àGå ¦¨§¨¦¤¦¤©£¦§©¨¨©§¥¦¤¦¤§¤¨¤¦©§¦¨§¤¨¤©¨¦
dúàéöîa,äéãé äNòîa àGå,äéøãð úøôäa àGå.ìàøNé úa äúéä–äpäkä ïî äìñôð,éåì úáe–ïî ¦§¦¨¨§§©£¥¨¤¨§©£¨©§¨¤¨¨§¨©¦§¨¥¦§§¨¦©§ª¨©¥¦¦

øNònä,ïäk úáe–äîeøzä ïî.aúk úà íéLøBé äæ ìL íéLøBéå äæ ìL íéLøBé ïéàådú.eúî íàå–åéçà ©©£¥©Ÿ¥¦©§¨§¥§¦¤¤§§¦¤¤§¦¤§ª¨¨§¦¥¨¦
ïéîaéî àGå ïéöìBç äæ ìL åéçàå äæ ìL.éñBé éaøøîBà:ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk.øæòìà éaøøîBà: ¤¤§¨¦¤¤§¦§§©§¦©¦¥¥§ª¨¨©¦§¥©£¨¨¦©¦¤§¨¨¥

i`̀̀̀.jilra zn dl exn`e .dy`dìòáì äøåñàù äúðæù ùéà úùà ïéãë äæîå äæî àöú êëéôìå .ãçà ãò éô ìò úàùðå êéìòá úî ãçà ãò äì øîàù
à÷ééã àìã êäå ,àáñðîå à÷ééã äôåâ àéäã íåùî éàî àîòè ,äðåâò íåùî äùàá ãçà ãòì ïðáø åäåðîéäã áâ ìò óàå ,àéä äñåðà åàìã ,ìòåáì äøåñàå
åéäù ïåéë ã"á øúéäì äëéøö äúéä àìù øîåìë ã"á éô ìò àìù úàùð àôéñá ïðéøîà àä ,êìòá úî äì åøîàù íéãò éðù éô ìò úàùð ìáà .äì ïðéñð÷
éô ìò úàùð àðù àì àìà ,éëä àúëìä úéìã çëåî àøîâáå .ãáòîì äì äåä éàîã ,àéä äñåðàã ,ïåùàøä äìòáì øåæçì úøúåî ,øáãá ïéãéòî íéãò éðù

:äá åìàä íéëøãä ìëå äæîå äæî àöú ïåùàøä äìòá àá íà íéãò éðù ô"ò úàùð àðù àìå ãçà ãòá ã"á.dfne dfn hb dkixveèâ àéòáã àîòè
:èâ àìá äàöåé ùéà úùà úàöîð èâ àìá äàéöåî íàå ,àéä äøåîâ åúùàå éðù äàùð ïë é"òå äùøâù íéøåáñ éç ïåùàøä úà íéàåøùëù ,éðùî`le

.ze`la:äãéñôä àì íéîéé÷ä äéúåàìá ìáà ,åãáàðù.dfne dfn xfnn cledeøæîî éåä ,äãìéå ïåùàøä äøéæçä íàå .øåîâ øæîî ,éðùä ïî äãìé íà
:íäéøáãî.dz`ivna oi`kf dfe df `l:äáéàå äáéà äì éåäéú àëä ,äáéà íåùî ,äìòáì äùà úàéöî ïðáø øåîà éàî àîòèã.dici dyrna `le

:äéìéã åàì äéãé äùòî ,äì úéì éðåæîã àëäå ,éðåæî íåùî äìòáì äéãé äùòî ïðáø øåîà éàî àîòèã.dixcp zxtda `leéøãð øôéî ìòá éàî àîòèã
:äðâúúå äðâúú àëä ,äìòá ìò äðâúú àìã éëéä éë ,åúùà.dpedkd on dlqtp:àéä äðåæã.xyrnd onïî äìñôð àì äúðæù éåì úáã .àéä àñð÷

:øùòîä.dnexzd on:ïðáøã äîåøú åìéôà.dzaezk miyxei:ïéøëã ïéðá úáåúë.oinain `le oivlegàìã øåæâ ïðáøå àúééøåàãî õìåç ïåùàø ìù åéçà
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א ה נ ש מ ר ו א ב
לאחר . בטעות שנישאה איש  באשת דנה משנתנו 

íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàä,רחוקה למדינה –eàáe ÈÄÈÆÈÇÇÂÈÄÀÄÇÇÈÈ
Céìòa úî :dì eøîàå, משנתנו של  הסיפא מתוך מדייקים בגמרא – ÀÈÀÈÅÇÂÄ

בעלה, מות על  לה שהעיד  אחד בעד מדובר פיúqðåשכאן  על  – ÀÄÅ
ח, א; ו, (עדיות אחד  עד  פי על האשה את משיאין  שהרי עד , אותו 

dìòaה). àa Ck øçàå,בטעות שנישאה ונמצא –äfî àöz ÀÇÇÈÈÇÂÈÅÅÄÆ
äfîe כדין לשניהם, היא שאסורה השני, ומבעלה הראשון  מבעלה – ÄÆ

סוטה  (משנה לבועל  ואסורה לבעל  היא שאסורה שזינתה, איש אשת
באשה אחד  לעד חכמים שהאמינו פי  על ואף א). zpwzה, meyn)

,(zepebrעד תינשא שלא האשה, על  חכמים שסמכו משום הוא הטעם
קנסוה  ונישאה, ביררה שלא וכיון  הדבר , את היטב ותברר  שתחקור 

ומזה; מזה שתצא äfîeחכמים, äfî èb äëéøöe שאין כלומר – ÀÄÈÅÄÆÄÆ
הראשון  מן מהם: אחד  מכל  גט שתקבל עד לאחר להינשא לה מתירים

משום  קידושין) היו  לא שקידושיו פי  על (אף השני ומן  התורה, כדין 
מתוך ונישאה מהראשון שנתגרשה ויאמרו הבריות יטעו  שמא גזירה,

גט  בלא יוצאת איש  אשת נמצאת גט בלא מוציאה ואם לשני , כך
äaúk((((גמרא גמרא גמרא גמרא );););); dì ïéàå שכותב דינר מאתיים היינו הכתובה, כסף – ÀÅÈÀËÈ

אלמנה, כשהיא מאה או  בתולה, כשהיא לאשתו הנישואין  בשעת הבעל 
לתוספת  הדין והוא ממנו ; לכשתתגרש  או  לכשתתאלמן שתגבם

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),הכתובה úBøt((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; àGå מנכסיה השני  שאכל מה כגון  – ÀÅ
הר שבא יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),אשון קודם úBðBæî("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי àGå מה אפילו  – ÀÀ

לשני , שנישאה קודם ואכלה úBàìaשלוותה àGå שבלה מה – ÀÀÈ
בעין , שקיים מה אלא מקבלת שאינה בהם; השימוש ידי על  מנכסיה

הפחת, דמי  לא äæאבל  ìò àGå äæ ìò àG שאינה כלומר  – ÇÆÀÇÆ
שאכלו  הפירות ולהחזרת הכתובה לתשלום בתביעה לבוא יכולה

ולבלאות ולמזונות lirl)מנכסיה epx`ay enk) ולא הראשון  על לא

השני. äfîeעל äfî äìèð íàלאחר וכו', פירות או הכתובה – ÄÈÀÈÄÆÄÆ
הראשון מה øéæçz((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),שבא ברם, להחזיר. אותה מחייבים – ÇÂÄ

מידה מוציאים אין הראשון, שבא קודם השני  מן ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),שנטלה

äfîe äfî øæîî ãìeäå;התורה מן ממזר הוא מהשני  הולד – ÀÇÈÈÇÀÅÄÆÄÆ
סופרים, מדברי ממזר הוא הולד  ממנו , וילדה הראשון  החזירה ואם
שגירשה  קודם החזירה אם ודווקא תורה. של  בממזרת הוא שאסור ודינו

וילדה  הראשון  החזירה כך ואחר תחילה השני  גירשה אם אבל  השני ,

סופרים  מדברי  אפילו ממזר  הולד  אין לו, שאסורה פי  על  אף ממנו ,
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); dì((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ïéànhî äæå äæ àGå כהנים הם אם – ÀÆÈÆÄÇÀÄÈ

לאשתו  מיטמא הכהן  שאין בקבורתה, לה להיטמא הם אסורים

dúàéöîaהפסולה; àG ïéàkæ äæå äæ àGå חכמים תיקנו  שלא – ÀÆÈÆÇÈÄÄÀÄÈÈ
חוששים  אין וכאן  איבה, משום אלא לבעלה האשה מציאת שתהא

Nòîaלאיבה, àGåäéãé ä האשה של ידיה שמעשה שהטעם – ÀÀÇÂÅÈÆÈ
מהם, מזונות לה שאין  וכאן מזונות, לה שנותן משום הוא לבעלה

שלה, ידיה מעשה לעיל, ששנינו äéøãðכמו  úøôäa àGå שלא – ÀÇÂÈÇÀÈÆÈ
עליו , תתגנה שלא כדי אלא נדריה להפר  הבעל  את התורה זיכתה

ותתגנה. תתגנה וזו  תתקשט, שלא או  תרחץ שלא נדרה אם äúéäÈÀÈכגון 
äpäkä ïî äìñôð ìàøNé úa,שנתגרשה קודם בעליה, מתו  אם – ÇÄÀÈÅÄÀÀÈÄÇÀËÈ

זונה; כדין לכהן , להינשא היא éåìאסורה úáe,לוי בת היתה אם – ÇÅÄ
øNònäנפסלה ïî הוא קנס במעשר, מותרת שזונה פי  על  ואף – ÄÇÇÂÅ

חכמים; ïäkשקנסוה úáeנפסלה כהן, בת היתה ואם –äîeøzä ïî ÇÙÅÄÇÀÈ
דרבנן. מתרומה אפילו  מבואר , בגמרא –äæ ìL íéLøBé ïéàåÀÅÀÄÆÆ
dúaúk úà íéLøBé äæ ìL íéLøBéåשמדובר מבואר, בגמרא – ÀÀÄÆÆÀÄÆÀËÈÈ

האשה  תמות שאם הכתובה, מתנאי  שכן  דכרין ", בנין  ב"כתובת כאן 

ואת  כתובתה כסף את לו שתלד  הזכרים בניה יירשו בעלה, בחיי
דכרין " בנין "כתובת נקרא וזה לו, שהכניסה mipaהנדוניה zaezk)

(mixkf והיו הבעלים, מתו  כך  ואחר שניהם, בחיי  מתה אם כאן ואילו ,
את  יקבלו  שלא קנסו בניה את אף השני , ומן  הראשון  מן  בנים לה

אמם. כתובת את יירשו  שלא היינו  דכרין ", בנין  eúî"כתובת íàåÀÄÅ
בנים, בלא הבעלים שני  –ïéöìBç äæ ìL åéçàå äæ ìL åéçàÈÄÆÆÀÈÄÆÆÀÄ

ïéîaéî àGå ואינו התורה, מדין לה חולץ הראשון של  אחיו – ÀÀÇÀÄ
ו  חכמים, שקנסוה משום סופרים,מייבמה מדברי  חולץ השני של  אחיו

סופרים. מדברי  גט לה ליתן  צריך היה שהשני øîBà:כשם éñBé éaøÇÄÅÅ
ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk שהראשון סובר  יוסי  רבי – ÀËÈÈÇÄÀÅÇÂÈÈÄ

שוגגת שהיתה מאחר כתובתה, כסף לה ליתן  éaøÇÄ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).חייב
,äéãé äNòîáe ,dúàéöîa éàkæ ïBLàøä :øîBà øæòìàÆÀÈÈÅÈÄÇÇÄÀÄÈÈÀÇÂÅÈÆÈ

äéøãð úøôäáe בדברים הראשון  הבעל  את חכמים קנסו  שלא – ÇÂÈÇÀÈÆÈ
לתועלתו, åéçàîשהם dúöéìç Bà dúàéa :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈÈÂÄÈÈÅÈÄ

dúøö úøèBt ïBLàø ìL הראשון של שאחיו  סובר , שמעון רבי – ÆÄÆÆÈÈÈ
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ïäkì úñøàî,ïäkî úøaòî,ïäkì íáé úøîBL,éålì ïäk úa ïëå–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. §Ÿ¤¤©Ÿ¥§ª¤¤¦Ÿ¥¤¤¨¨©Ÿ¥§¥©Ÿ¥©¥¦Ÿ©©§¨§©©£¥
‰ïäkì úqpL ìàøNé úa–äîeøza ìëàz;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz.éålì úqð–ìëàz ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨¦¥©¥¦Ÿ©

øNòna;úî,ïa epîéä dìå–øNòna ìëàz.ìàøNéì úqð–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG;úî, ©©£¥¥§¨¥¤¥Ÿ©©©£¥¦¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨§©©£¥¥
ïa epîéä dìå–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG.ìàøNiî dða úî–øNòna ìëàz.éålî dða úî– §¨¥¤¥Ÿ©©§¨§©©£¥¥§¨¦¦§¨¥Ÿ©©©£¥¥§¨¦¥¦

äîeøza ìëàz.ïäkî dða úî–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. Ÿ©©§¨¥§¨¦Ÿ¥Ÿ©©§¨§©©£¥
ÂìàøNéì úàOpL ïäk úa–äîeøza ìëàz àG;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz àG.éålì úàOð– ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨¦¥©¥¦

øNòna ìëàz;úî,ïa epîéä dìå–øNòna ìëàz.ïäkì úàOð–äîeøza ìëàz;úî,ïa epîéä dìå– Ÿ©©©£¥¥§¨¥¤¥Ÿ©©©£¥¦¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥
äîeøza ìëàz.ïäkî dða úî–äîeøza ìëàz àG.éålî dða úî–øNòna ìëàz àG.ìàøNiî dða úî Ÿ©©§¨¥§¨¦Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¦¥¦Ÿ©©©£¥¥§¨¦¦§¨¥

:äëìä äðéàå ,íéøæì øåñà ïåùàø øùòî.xyrna `le dnexza `l lk`z `l iell odk zaàì úåðøâä úéáá øùòî àìå äîåøú ïé÷ìåç ïéà ,øîà÷ éëä
ìàøùé úáì ÷åìçì åàåáé úåðøâä úéáá øùòî äùàì å÷ìçé íàå ,øùòîá ìåëàì äøåñà àéäù ìàøùé úá äùåøâ íåùî äøéæâ ,éåì úáì àìå ïäë úáì
ïðúã àäå .éåì úáå ïäë úá åìéôà úåðøâä úéáá äùà ÷åìçú àìù î"ø øæâ êëéôì ,äì ïé÷ìçî åéä äìòá ìéáùáù ïéòãåé ìëä ïéàù éåìî äùøâúðù øçà
à÷åã íúäã ïäëì úñøåàîä ìàøùé úá éðúã àùéø íåùîå ,äàåùð åìéôà ïéãä àåä ,øùòîá àìå äîåøúá àì ìëàú àì 'åëå ïäëì úñøåàîä éåì úá

:úñøåàî éåì úá éáâ àôéñá éîð àðú ,ìëàú äàåùð äúéä íàù úñøåàî
dddd.dnexza lk`z oa epnn dle znáéúëã(á"ë àø÷éå):äîåøúá äìéëàî íéé÷ äðáù ïîæ ìëå .åìéëàé äéá éø÷ ,åîçìá åìëàé íä åúéá ãéìéåz`yp

.iell:ïäëî äãìéù øçà.xyrna zlke`:äøæ äì àéåä àøãäã ,ïäëî ïá äì ùéã áâ ìò óàå ,äîåøúá àìådle zn.xyrna zlke` oa epnnìéáùá
:øæä ïî òøæ äì ùé éøäù ,ïäëî äðá ìéáùá äîåøúá àì ìáà ,éåìî äðá
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כדכדכדכד):):):): הוקשיח יח יח יח ,,,, – תרומה" לה' ירימו  אשר  ישראל בני  מעשר את "כי 

אסור ראשון מעשר אף לזרים אסורה תרומה מה לתרומה, מעשר
שמעשר הסוברים כחכמים אלא מאיר  כרבי הלכה אין ברם, לזרים.

לענין  דלעיל  שבפסוק ההיקש  את דורשים והם לזרים, מותר  ראשון 
zlaeh,טבל, dnexz dn התבואה מן  תרומה הופרשה שלא זמן  שכל

שמים, בידי  מיתה עליה וחייבים טבל, משום אסורה היא `sהרי
,laeh oey`x xyrn זמן כל תרומה, ממנה הופרשה שכבר לאחר  שאף

עליה. טבל תורת עדיין  מעשר , ממנה הופרש  úñøàîשלא éåì úaÇÅÄÀÙÆÆ
,ïäkì או,ïäkî úøaòî אוïäk úa ïëå ,ïäkì íáé úøîBL ÇÙÅÀËÆÆÄÙÅÆÆÈÈÇÙÅÀÅÇÙÅ
éålì יבם שומרת או מלוי , מעוברת או  ללוי, מאורסת כהן  בת – ÇÅÄ
øNònaללוי , àGå äîeøza àG ìëàz àG,מבואר בגמרא – ÙÇÇÀÈÀÇÇÂÅ

מעשר ולא תרומה לא מחלקים שאין משנתנו, של  הסיפא שכוונת
לחלק  יבואו  שמא גזירה לוי , לבת ולא כהן לבת לא הגרנות בבית

ישראל לבת מעשר או מכהן שנתגרשה ישראל  לבת אף תרומה
קודם. לה מחלקים היו  בעלה שבשביל  ידעו שלא מלוי , שנתגרשה

גזירה, מאותה לנשואות אפילו הגרנות בבית מחלקים שאין הדין והוא
המשנה  נקטה במאורסת, דווקא בה שמדובר  הרישא, שמשום אלא

בסיפא. גם מאורסת
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äîeøza ìëàz ,ïäkì úqpL ìàøNé úa קניינו היא שהרי  – ÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅÙÇÇÀÈ
וכתוב הכהן , בעלה יא יא יא יא ):):):):של כב כב כב כב ,,,, כספו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קנין  נפש  יקנה כי "וכהן 

בו". יאכל הכהן ,úîהוא בעלה –ïa epîéä dìå,זרע כלומר – ÅÀÈÅÆÅ
בת, ממנו לה יש  äîeøzaואפילו ìëàz שנאמר "ויליד((((שם שם שם שם ):):):):– ÙÇÇÀÈ

ודרשו בלחמו ", יאכלו  הם elik`i,ביתו  ± "elk`i" כהן שזרע ומכאן 

בתרומה. אמו  את éålìמאכיל úqð,ללוי הכהן אלמנת נישאה – ÄÅÇÅÄ
øNòna ìëàz אף בתרומה, לא אבל לוי , אשת משום ראשון , – ÙÇÇÇÂÅ

ונישאה  הואיל  זרה, עכשיו שהיא לפי  קיים, הכהן  מן  שבנה פי על 
הלוי,úîללוי. בעלה –ïa epîéä dìå מבעלה גם בן לה ויש  – ÅÀÈÅÆÅ
øNònaהלוי, ìëàz אף בתרומה, לא אבל  הלוי , מן בנה משום – ÙÇÇÇÂÅ

פוסלה  הלוי  מן  לה שיש שהזרע לפי קיים, הכהן מן שזרעה פי על 
התרומה. ìàøNéìמן úqð, לישראל כך אחר  נישאה –ìëàz àG ÄÅÀÄÀÈÅÙÇ

øNòna àGå äîeøza àGשמעשר מאיר , רבי כדעת היא משנתנו  – ÇÀÈÀÇÇÂÅ
הקודמת. במשנה טעמו  שבארנו כמו לישראל, באכילה אסור ראשון 

úî,הישראל בעלה גם –ïa epîéä dìå, ממנו זרע לה ויש –àG ÅÀÈÅÆÅ
øNòna àGå äîeøza àG ìëàz אותה פוסל  מישראל שזרעה – ÙÇÇÀÈÀÇÇÂÅ

מן  וזרעה הכהן מן שזרעה פי  על אף ראשון , וממעשר התרומה מן

קיימים. øNònaהלוי ìëàz ,ìàøNiî dða úî זרעה משום – ÅÀÈÄÄÀÈÅÙÇÇÇÂÅ
הלוי. éålîמן dða úî,בלבד הכהן  מן  בנה אלא לה נשאר  ולא – ÅÀÈÄÅÄ

äîeøza ìëàz.בתרומה לאכול  היא חוזרת –,ïäkî dða úî ÙÇÇÀÈÅÀÈÄÙÅ
øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. עכשיו היא זרה שהרי  – ÙÇÇÀÈÀÇÇÂÅ

מעשר שאף הסובר , מאיר  כרבי  היא שמשנתנו לעיל , הזכרנו  וכבר 
לישראל. באכילה אסור  ראשון

i y i n g m e i
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äîeøza ìëàz àG ,ìàøNéì úàOpL ïäk úaשנאמר כמו – ÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÙÇÇÀÈ
יביביביב):):):): כבכבכבכב,,,, הקדשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בתרומת היא זר, לאיש  תהיה כי כהן  "ובת

תאכל ". בעלה,úîלא –ïa epîéä dìå,בת ואפילו  זרע, היינו  – ÅÀÈÅÆÅ
äîeøza ìëàz àGשנאמר יגיגיגיג):):):):– שם שם שם שם ,,,, תהיה ((((שם שם שם שם  כי  כהן "ובת ÙÇÇÀÈ

dlאלמנה... oi` rxfeכנעוריה אביה בית אל  lk`zושבה dia` mgln,"
זמן  כל אביה בית בתרומת לאכול  אסורה ממנו, זרע לה יש  אם אבל 

קיים. éålìשהזרע úàOð, ללוי כך  אחר נישאה –øNòna ìëàz ÄÅÇÅÄÙÇÇÇÂÅ
בתרומה. לא אבל ראשון, –úî, הלוי בעלה גם –,ïa epîéä dìå ÅÀÈÅÆÅ

øNòna ìëàz. הלוי מן  בנה משום –ìëàz ,ïäkì úàOð ÙÇÇÇÂÅÄÅÇÙÅÙÇ
äîeøza,הישראל מן  זרע לה שיש  פי על  אף הכהן , בעלה משום – ÇÀÈ

בתרומה  אוכלת שהיא לכהן, שנישאה ישראל מבת גרועה שאינה
הכהן בעלה הכהן ,úî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).משום בעלה גם –epîéä dìå ÅÀÈÅÆ

äîeøza ìëàz ,ïaמאחר אותה, פוסל מהישראל  זרעה ואין – ÅÙÇÇÀÈ
ממנו . זרע לה ויש כהן היה האחרון  àGשבעלה ,ïäkî dða úîÅÀÈÄÙÅ

äîeøza ìëàz.אותה פוסל  הישראל מן  שזרעה –,éålî dða úî ÙÇÇÀÈÅÀÈÄÅÄ
øNòna ìëàz àG,מאיר כרבי היא שמשנתנו  דלעיל, מהטעם – ÙÇÇÇÂÅ

ראשון . מעשר מאכילת אף אותה פוסל מישראל  שהזרע úîÅהסובר 
ìàøNiî dða,זרע כל  לה ואין –äéáà úéáì úøæBç ואוכלת – ÀÈÄÄÀÈÅÆÆÀÅÈÄÈ

äéøeòðkבתרומה; äéáà úéa-ìà äáLå" :øîàð Bæ ìòåÀÇÆÁÇÀÈÈÆÅÈÄÈÄÀÆÈ
"ìëàz äéáà íçlî לחזה לא אבל  חוזרת, היא לתרומה ודווקא – ÄÆÆÈÄÈÙÅ

לה ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).ושוק ויש  ומת, תחילה לישראל שנישאה ישראל בת וכן 

בעלה. משום בתרומה אוכלת היא הרי  לכהן, ונישאה וחזרה בן, ממנו 
בנה  משום אוכלת היא הרי בן, ממנו  לה ויש  הכהן, בעלה גם מת

האכילה  שאביו  כשם בתרומה מאכילה הבן שכן  הכהן , שמן  האחרון
יט יט יט יט ).).).). וווו,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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לאחר . בטעות שנישאה איש  באשת דנה משנתנו 

íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàä,רחוקה למדינה –eàáe ÈÄÈÆÈÇÇÂÈÄÀÄÇÇÈÈ
Céìòa úî :dì eøîàå, משנתנו של  הסיפא מתוך מדייקים בגמרא – ÀÈÀÈÅÇÂÄ

בעלה, מות על  לה שהעיד  אחד בעד מדובר פיúqðåשכאן  על  – ÀÄÅ
ח, א; ו, (עדיות אחד  עד  פי על האשה את משיאין  שהרי עד , אותו 

dìòaה). àa Ck øçàå,בטעות שנישאה ונמצא –äfî àöz ÀÇÇÈÈÇÂÈÅÅÄÆ
äfîe כדין לשניהם, היא שאסורה השני, ומבעלה הראשון  מבעלה – ÄÆ

סוטה  (משנה לבועל  ואסורה לבעל  היא שאסורה שזינתה, איש אשת
באשה אחד  לעד חכמים שהאמינו פי  על ואף א). zpwzה, meyn)

,(zepebrעד תינשא שלא האשה, על  חכמים שסמכו משום הוא הטעם
קנסוה  ונישאה, ביררה שלא וכיון  הדבר , את היטב ותברר  שתחקור 

ומזה; מזה שתצא äfîeחכמים, äfî èb äëéøöe שאין כלומר – ÀÄÈÅÄÆÄÆ
הראשון  מן מהם: אחד  מכל  גט שתקבל עד לאחר להינשא לה מתירים

משום  קידושין) היו  לא שקידושיו פי  על (אף השני ומן  התורה, כדין 
מתוך ונישאה מהראשון שנתגרשה ויאמרו הבריות יטעו  שמא גזירה,

גט  בלא יוצאת איש  אשת נמצאת גט בלא מוציאה ואם לשני , כך
äaúk((((גמרא גמרא גמרא גמרא );););); dì ïéàå שכותב דינר מאתיים היינו הכתובה, כסף – ÀÅÈÀËÈ

אלמנה, כשהיא מאה או  בתולה, כשהיא לאשתו הנישואין  בשעת הבעל 
לתוספת  הדין והוא ממנו ; לכשתתגרש  או  לכשתתאלמן שתגבם

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),הכתובה úBøt((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; àGå מנכסיה השני  שאכל מה כגון  – ÀÅ
הר שבא יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),אשון קודם úBðBæî("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי àGå מה אפילו  – ÀÀ

לשני , שנישאה קודם ואכלה úBàìaשלוותה àGå שבלה מה – ÀÀÈ
בעין , שקיים מה אלא מקבלת שאינה בהם; השימוש ידי על  מנכסיה

הפחת, דמי  לא äæאבל  ìò àGå äæ ìò àG שאינה כלומר  – ÇÆÀÇÆ
שאכלו  הפירות ולהחזרת הכתובה לתשלום בתביעה לבוא יכולה

ולבלאות ולמזונות lirl)מנכסיה epx`ay enk) ולא הראשון  על לא

השני. äfîeעל äfî äìèð íàלאחר וכו', פירות או הכתובה – ÄÈÀÈÄÆÄÆ
הראשון מה øéæçz((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),שבא ברם, להחזיר. אותה מחייבים – ÇÂÄ

מידה מוציאים אין הראשון, שבא קודם השני  מן ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),שנטלה

äfîe äfî øæîî ãìeäå;התורה מן ממזר הוא מהשני  הולד – ÀÇÈÈÇÀÅÄÆÄÆ
סופרים, מדברי ממזר הוא הולד  ממנו , וילדה הראשון  החזירה ואם
שגירשה  קודם החזירה אם ודווקא תורה. של  בממזרת הוא שאסור ודינו

וילדה  הראשון  החזירה כך ואחר תחילה השני  גירשה אם אבל  השני ,

סופרים  מדברי  אפילו ממזר  הולד  אין לו, שאסורה פי  על  אף ממנו ,
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); dì((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ïéànhî äæå äæ àGå כהנים הם אם – ÀÆÈÆÄÇÀÄÈ

לאשתו  מיטמא הכהן  שאין בקבורתה, לה להיטמא הם אסורים

dúàéöîaהפסולה; àG ïéàkæ äæå äæ àGå חכמים תיקנו  שלא – ÀÆÈÆÇÈÄÄÀÄÈÈ
חוששים  אין וכאן  איבה, משום אלא לבעלה האשה מציאת שתהא

Nòîaלאיבה, àGåäéãé ä האשה של ידיה שמעשה שהטעם – ÀÀÇÂÅÈÆÈ
מהם, מזונות לה שאין  וכאן מזונות, לה שנותן משום הוא לבעלה

שלה, ידיה מעשה לעיל, ששנינו äéøãðכמו  úøôäa àGå שלא – ÀÇÂÈÇÀÈÆÈ
עליו , תתגנה שלא כדי אלא נדריה להפר  הבעל  את התורה זיכתה

ותתגנה. תתגנה וזו  תתקשט, שלא או  תרחץ שלא נדרה אם äúéäÈÀÈכגון 
äpäkä ïî äìñôð ìàøNé úa,שנתגרשה קודם בעליה, מתו  אם – ÇÄÀÈÅÄÀÀÈÄÇÀËÈ

זונה; כדין לכהן , להינשא היא éåìאסורה úáe,לוי בת היתה אם – ÇÅÄ
øNònäנפסלה ïî הוא קנס במעשר, מותרת שזונה פי  על  ואף – ÄÇÇÂÅ

חכמים; ïäkשקנסוה úáeנפסלה כהן, בת היתה ואם –äîeøzä ïî ÇÙÅÄÇÀÈ
דרבנן. מתרומה אפילו  מבואר , בגמרא –äæ ìL íéLøBé ïéàåÀÅÀÄÆÆ
dúaúk úà íéLøBé äæ ìL íéLøBéåשמדובר מבואר, בגמרא – ÀÀÄÆÆÀÄÆÀËÈÈ

האשה  תמות שאם הכתובה, מתנאי  שכן  דכרין ", בנין  ב"כתובת כאן 

ואת  כתובתה כסף את לו שתלד  הזכרים בניה יירשו בעלה, בחיי
דכרין " בנין "כתובת נקרא וזה לו, שהכניסה mipaהנדוניה zaezk)

(mixkf והיו הבעלים, מתו  כך  ואחר שניהם, בחיי  מתה אם כאן ואילו ,
את  יקבלו  שלא קנסו בניה את אף השני , ומן  הראשון  מן  בנים לה

אמם. כתובת את יירשו  שלא היינו  דכרין ", בנין  eúî"כתובת íàåÀÄÅ
בנים, בלא הבעלים שני  –ïéöìBç äæ ìL åéçàå äæ ìL åéçàÈÄÆÆÀÈÄÆÆÀÄ

ïéîaéî àGå ואינו התורה, מדין לה חולץ הראשון של  אחיו – ÀÀÇÀÄ
ו  חכמים, שקנסוה משום סופרים,מייבמה מדברי  חולץ השני של  אחיו

סופרים. מדברי  גט לה ליתן  צריך היה שהשני øîBà:כשם éñBé éaøÇÄÅÅ
ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk שהראשון סובר  יוסי  רבי – ÀËÈÈÇÄÀÅÇÂÈÈÄ

שוגגת שהיתה מאחר כתובתה, כסף לה ליתן  éaøÇÄ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).חייב
,äéãé äNòîáe ,dúàéöîa éàkæ ïBLàøä :øîBà øæòìàÆÀÈÈÅÈÄÇÇÄÀÄÈÈÀÇÂÅÈÆÈ

äéøãð úøôäáe בדברים הראשון  הבעל  את חכמים קנסו  שלא – ÇÂÈÇÀÈÆÈ
לתועלתו, åéçàîשהם dúöéìç Bà dúàéa :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈÈÂÄÈÈÅÈÄ

dúøö úøèBt ïBLàø ìL הראשון של שאחיו  סובר , שמעון רבי – ÆÄÆÆÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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dúàéöîa éàkæ ïBLàøä,äéãé äNòîáe,äéøãð úøôäáe.ïBòîL éaøøîBà:ìL åéçàî dúöéìç Bà dúàéa ¨¦©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨©¦¦§¥¦¨¨£¦¨¨¥¨¦¤
dúøö úøèBt ïBLàø,øæîî epnî ãìeä ïéàå.úeLøa àHL úqð íàå–Bì øBæçì úøzî. ¦¤¤¨¨¨§¥©¨¨¦¤©§¥§¦¦¥¤¦§ª¤¤©£

·ïéc úéa ét ìò úqð–àöz,ïaøwä ïî äøeèôe.ïéc úéa ét ìò úqð àG–àöz,ïaøwa úáiçå.çk äôé ¦¥©¦¥¦¥¥§¨¦©¨§¨¦¥©¦¥¦¥¥§©¤¤©¨§¨¨¤Ÿ©
ïéc úéa,ïaøwä ïî døèBtL.àNpì ïéc úéa äeøBä,äì÷ì÷å äëìäå–ïaøwa úáiç,àNpì àlà äeøézä àHL. ¥¦¤§¨¦©¨§¨¨¥¦¦¨¥§¨§¨§¦§§¨©¤¤©¨§¨¤¦¦¨¤¨¦¨¥

‚íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàä,dì eøîàå eàáe:éìòa úîða úî Ck øçàå CC,úàOðå;Ck øçàå ¨¦¨¤¨©©£¨§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¥§¦¥§©©¨
dì eøîà:íéøácä eéä óelç–àöz,øæîî ïBøçàå ïBLàø ãìeäå.dì eøîà:ða úîéìòa úî Ck øçàå CC, ¨§¨¦¨©§¨¦¥¥§©¨¨¦§©£©§¥¨§¨¥§¥§©©¨¥©£¦
äîaéúðå;dì eøîà Ck øçàå:íéøácä eéä óelç–àöz,øæîî ïBøçàäå ïBLàøä ãìeäå.dì eøîà:úî §¦§©§¨§©©¨¨§¨¦¨©§¨¦¥¥§©¨¨¨¦§¨©£©§¥¨§¨¥

éìòaC,úqðå,dì eøîà Ck øçàå:úîå äéä íi÷–àöz,øæîî ïBLàøä ãìeäå,øæîî Bðéà ïBøçàäå.eøîà ©£¦§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨¨¥¥¥§©¨¨¨¦©§¥§¨©£¥©§¥¨§
dì:éìòa úîC,äLc÷úðå,dìòa àa Ck øçàå–Bì øBæçì úøzî.èb ïBøçà dì ïúpL ét ìò óà,dìñt àG ¨¥©£¦§¦§©§¨§©©¨¨©£¨ª¤¤©£©©¦¤¨©¨©£¥§¨¨

äpäkä ïî.Løc Bæ úààéúî ïa øæòìà éaø:"dLéàî äLeøb äMàå"(æ ,àë àø÷éå)–dLéà BðéàL Léàî àGå. ¦©§ª¨¤¨©©¦¤§¨¨¤©§¨§¦¨§¨¥¦¨§¥¦¤¥¦¨

:ïðáøãî éðùî èâ àéòáã éëéä éë ïðáøãî ïéöìåç éðù ìù åéçàå ,íáéì.dzvilg e` dz`ia:ïéîáéî àìå éðú÷ã âéìô àùéøà.xfnn epnn cled oi`eíà
:ù"øë àìå øæòéìà 'øë àìå éñåé 'øë àì àúëìä úéìå .ïåùàø äøéæçä.zeyxa `ly z`ypäëéøö äðéàù êéìòá úî íéãò éðù äì åøîàù ïåâë ,ã"á

:ã"á øúéäì
aaaa.oaxwd on dxehte:ïáø÷ä ïî øåèô ïéã úéá úàøåäá äùòù ãéçéã.oic zia it lr `lyàúëìä úéìå .àéä úââåùã ,ïáø÷á úáééç ,íéãò éðùá àìà

:éðùä äìòáå àéä ïáø÷á ïéáééç ,íéãò éðù ô"ò ïéá ãçà ãòá ïéã úéá ô"ò úàùð ïéá àìà ,ïéúéðúî àä éë
bbbb.jpa zn jk xg`e:íåáéì ä÷÷æåä àìå.z`ype:÷åùì.oexg`e oey`xùé øîàã àî÷åúî ò"øëå .äòåîùä øçàìù ïåøçàå ,äòåîùä éðôìù ïåùàø

îî:äëìä äðéàå ,ïéåàì éáééçî øæ

`xephxa yexit

גם  פוטר  הוא הרי  לה חולץ או מייבם וכשהוא לייבמה, אף לו מותר
השני. של  מאחיו  חליצה צריכה היא שאין  סובר, הוא כן צרתה. את

øæîî epnî ãìeä ïéàå אין ממנו, וילדה הראשון  החזירה אם – ÀÅÇÈÈÄÆÇÀÅ
ממזר. úeLøaהולד  àHL úqð íàå לה שאמרו  היינו  דין, בית – ÀÄÄÅÆÄÀ

צריכה  אינה זה שבכגון פיהם, על  ונישאה בעלה שמת עדים שני 
דין , בית Bìלהוראת øBæçì úøzî שאנוסה הראשון , לבעלה – ËÆÆÇÂ

נישואין. השניים הנישואין ואין  היא, iqeiגמורה iaxk `l dkld oi`e
,`nw `pzk `l` ,oerny iaxk `le xfrl` iaxk `le ברשות שנישאה ובין

מזה  תצא עדים, שני  פי  על שנישאה בין אחד עד פי  על  דין בית
לעיל. שנפרטו  הדינים כל בה ונוהגים ומזה,

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéc úéa ét ìò úqð,בעלה שמת שאמר אחד עד אלא היה שלא – ÄÅÇÄÅÄ
בעלה, בא כך  ואחר  דין , בית הוראת פי על  לשני –àözונישאה ÅÅ

הקודמת, במשנה ששנינו  כמו השני , ומן הראשון ïîמן  äøeèôeÀÈÄ
ïaøwä.חטאת מקרבן פטור  דין בית בהוראת שהחוטא –úqð àG ÇÈÀÈÄÅ

ïéc úéa ét ìò שמת שהעידו עדים שני פי על  שנישאה כלומר  – ÇÄÅÄ
דין, בית להוראת שנזקקה מבלי  ïaøwaבעלה, úáiçå ,àöz– ÅÅÀÇÆÆÇÈÀÈ

היא; ששוגגת ïaøwäחטאת, ïî døèBtL ,ïéc úéa çk äôéÈÆÙÇÅÄÆÀÈÄÇÈÀÈ
מן  היא פטורה פיהם על שכשנישאה דין, בית של  כוחם גדול  –

epzpynk,הקרבן . dkld oi`e חייבים דין, בית פי  על  כשנישאה אף אלא

הוראה  זו שאין  לפי  בגמרא, הטעם ומבואר  השני; ובעלה היא בקרבן 
טעות איגר איגר איגר איגר ).).).).אלא עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות àNpì,((((ועיין ועיין ועיין ועיין  ïéc úéa äeøBäÈÅÄÄÈÅ

äì÷ì÷å äëìäå לכהן ונישאה אלמנה שהיא כגון  בנישואיה, – ÀÈÀÈÀÄÀÀÈ
הדיוט, לכהן ונישאה גרושה שהיא או ïaøwaגדול, úáiç,חטאת – ÇÆÆÇÈÀÈ

àNpì àlà äeøézä àHL שלא שעשתה וכיון  לה, שמותר  למי – ÆÄÄÈÆÈÄÈÅ
הקרבן . מן פטורה אינה דין, בית כהוראת

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:dì eøîàå eàáe ,íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàäÈÄÈÆÈÇÇÂÈÀÈÄÀÄÇÇÈÈÀÈÀÈ
Cða úî Ck øçàå Céìòa úî,לייבום זקוקה היא שאין  ונמצא – ÅÇÂÄÀÇÇÈÅÀÅ

קיים, הבן  היה בעלה כשמת פיúàOðåשהרי  על  ונישאה והלכה – ÀÄÅ

זו, ìעדות eøîà Ck øçàåíéøácä eéä óelç :dבנך "מת – ÀÇÇÈÈÀÈÄÈÇÀÈÄ
לה  היה ואסור  לייבום, זקוקה שהיתה ונמצא בעלך ", מת כך ואחר

הראשונים העדים שהוזמו  וכגון לאחר; יוסףיוסףיוסףיוסף"),"),"),"),להינשא àözÅÅ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי
השני , מבעלה –ïBøçàå ïBLàø ãìeäå לה שנולד  הולד  כלומר – ÀÇÈÈÄÀÇÂ

ונזדקקה  בעלה שמת לאחר  לה שנולד והולד  הראשון , בעלה מיתת לפני 
ד,øæîîלייבום, (לעיל הסובר עקיבא רבי כדעת היא משנתנו – ÇÀÅ

על אף ממזר, האחרון  אפילו  הלכך  לאווין, מחייבי  ממזר שיש יג),
ייבום בפרשת האמור הלאו על  אלא עברה לא שאמו כה כה כה כה ,,,,פי ((((דברים דברים דברים דברים 

זר";ה ה ה ה ):):):): לאיש  החוצה המת אשת תהיה oi`y"לא ,`id dkldd la`
.oiee`l iaiign xfnnCéìòa úî Ck øçàå Cða úî :dì eøîàÈÀÈÅÀÅÀÇÇÈÅÇÂÄ

לייבום, זקוקה שהיא ונמצא –äîaéúðå,בעלה של  לאחיו  –øçàå ÀÄÀÇÀÈÀÇÇ
íéøácä eéä óelç :dì eøîà Ckואחר תחילה מת שבעלה – ÈÈÀÈÄÈÇÀÈÄ

ליבם, אסורה שהיתה ונמצא בנה, ממנו ,àözכך –ïBLàøä ãìeäå ÅÅÀÇÈÈÈÄ
øæîî ïBøçàäå,הוא כריתות מחייבי  שהרי חכמים, לדעת אף – ÀÈÇÂÇÀÅ

כרת. חייב מצוה במקום שלא אחיו  אשת על  úîשהבא :dì eøîàÈÀÈÅ
úqðå ,Céìòa,זו עדות פי  על  –äéä íi÷ :dì eøîà Ck øçàå ÇÂÄÀÄÅÀÇÇÈÈÀÈÇÈÈÈ

שנישאת, בשעה –úîå, מכן לאחר –àöz שקנסוה מבעלה, – ÈÅÅÅ
בחיים, עוד  בעלה היה וכשנישאה בדבר, חקרה שלא מפני חכמים,

ïBLàøä ãìeäå, הראשון בעלה בחיי  בו  שנתעברה –øæîî– ÀÇÈÈÈÄÇÀÅ
הוא, איש מאשת בעלה ïBøçàäåשהרי שמת לאחר בו  שנתעברה – ÀÈÇÂ

øæîîהראשון , Bðéà,מפרשים ויש  איש . אשת כבר  היתה לא שהרי  – ÅÇÀÅ
קנס  מטעם ממזר, הוא סופרים מדברי אבל  התורה, מן  ממזר שאינו 

ישנים ישנים ישנים ישנים ).).).). äLc÷úðå((((תוספותתוספותתוספותתוספות ,Céìòa úî :dì eøîà לא ועדיין – ÈÀÈÅÇÂÄÀÄÀÇÀÈ
Bìנישאה, øBæçì úøzî ,dìòa àa Ck øçàå,מהשני גט בלא – ÀÇÇÈÈÇÂÈËÆÆÇÂ

הלכך חכמים. קנסוה לא איסור, עשתה לא ועדיין ìòשהואיל óàÇÇ
äpäkä ïî dìñt àG ,èb ïBøçà dì ïúpL ét שאינה לפי  – ÄÆÈÇÈÇÂÅÀÈÈÄÇÀËÈ

כלום. עושה גיטו אין ולכן גט, øæòìàצריכה éaø Løc Bæ úàÆÈÇÇÄÆÀÈÈ
"dLéàî äLeøb äMàå" :àéúî ïa תיבת והרי יקחו ", לא ÆÇÀÈÀÄÈÀÈÅÄÈ

"dyi`n":לדרשה היא ובאה dyi`nBðéàL,מיותרת, Léàî àGåÀÅÄÆÅ
dLéà;גרושה נקראת אינה אישה שאינו  ממי גט קיבלה שאם – ÄÈ

לא  הלכך גט. אינו וגיטו אישה, אינו  לו שנתקדשה השני  כאן  ואף

לו . כשרה היא הרי  כהן, הוא הראשון בעלה ואם הכהונה, מן נפסלה
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„íiä úðéãîì BzLà äëìäL éî,Bì eøîàå eàáe:EzLà äúî,dúBçà úà àNðå,BzLà úàa Ck øçàå– ¦¤¨§¨¦§¦§¦©©¨¨§¨§¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨¦§
Bì øBæçì úøzî.äiðL úBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî äiðLe.äðBLàø äúî íàå–äiðMa øzî.eøîà ª¤¤©£ª¨¦§§¦¨§¦¨ª¤¤¦§¨§¦¥¨¦¨ª¨©§¦¨¨§

Bì:EzLà äúî,dúBçà úà àNðå,Bì eøîà Ck øçàå:äúéä úîi÷,äúîå–øæîî ïBLàøä ãìeä,ïBøçàäå ¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨§©¤¤¨§¨¨¥¨©¨¨¨¦©§¥§¨©£
øæîî Bðéà.éñBé éaøøîBà:íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk–Bîöò éãé ìò ìñBt;íéøçà éãé ìò ìñBt BðéàL ìëå ¥©§¥©¦¥¥¨¤¥©§¥£¥¦¥©§¥©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦

–Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéà. ¥¥©§¥©§
‰Bì eøîà:EzLà äúî,äéáàî dúBçà àNðå;äúî,dnàî dúBçà àNðå;äúî,äéáàî dúBçà àNðå; ¨§¥¨¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨

äúî,dnàî dúBçà àNðå;îðåúBîi÷ ïlk eàö–äðBLàøa øzî,úéLéìMa,úéLéîçáe,ïäéúBøö úBøèBôe; ¥¨§¨¨£¨¥¦¨§¦§§ª¨©¨ª¨¨¦¨©§¦¦©£¦¦§¨¥¤

cccc.el xefgl zxzenäúåà ùéà áëùå àøîâá ïðéøîàå .äéìò àá úåðæáå íåìë ïðéà äéðù éùåã÷ã(ç øáãîá):äúøñåà äúåçà úáéëù ïéàå äúøñåà äúáéëù ,
.dipyd zeaexwa xzene:äúåôîä ìòå äñåðàä ìò íéàùåð ì"éé÷ã ,äúá àùéì.envr i"r lqet mixg` i"r lqety lk xne` iqei 'xäéòîù éñåé 'ø

êñéâ úîå êúùà äúî åì åøîàå åàáå ,åñéâå åúñåøà éì àðù àìå íéä úðéãîì åúùà úåçà ìòá àåäù åñéâå åúùà éìæàã àðù àì øîà÷ã àî÷ àðúì
ïéùåã÷á éåä äàðú øîéîì àëéàã åñéâå åúñåøà éñåé 'ø ì"àå .åì úøúåî åúùàå ,åñéâ ìò äøåñà åñéâ úùà ,åñéâå åúùà åàá ë"çàå äúåçà úà àùðå
àèéâá äéðéî à÷ôðã ïåéëã ,åñéâ åðééäã íéøçà é"ò äì ìéñôã ,èâ àìá úàöåé ùéà úùà åøîéì àìã äéðéî èâ àéòáå áéñð÷ øéôù äúåçàì áéñðã éàäå
äúåçàì äì áéñð à÷å íéä úðéãîì åñéâå åúùà éìæàã àëéä ìáà ,åúùåøâ úåçà àéåäã äéìò äéúúà äéì àøñúàå åîöò é"ò éîð ìñåô ,äìòáî äì àìñôà
úùà äìñô àì àäã íéøçà é"ò ìéñô÷ àìå äéðéî èâ àéòá àìå ,ïéñåøéàá øîéîì àëéàãë éàäì äì áéñð÷ øéôùå ïéàåùðá äéì äåä äàðú øîéîì àëéìã

:åúùåøâ úåçà äðéà éøäù äéúúéà äéì àéøùå ,åîöò é"ò ìñåô åðéà ,åñéâà åñéâ
dddd.dia`n dzeg` `ype jzy` dzn el exn`åæ úàöîðå ,äéáàî àìå äîàî äéðùä ìù äúåçà àùðå ,äéðùä äúî åì åøîàå åøæçå ,äîàî àìù

äéðùä ïî ä÷åçø úéòéáø úàöîð ,äîàî àìå äéáàî åæ úéùéìù ìù äúåçà àùðå ,úéùéìùä åæ äúî åì åøîàå åøæçå ,äðåùàøä ìöà äéøëð úéùéìùä
:úéòéáøä úàæ äúî åì åøîàå åøæçå ,äðåùàøä ïî ù"ëå.dn`n dzeg` `ypeåì åøîà êë øçàå ,äéðùä ïîå äðåùàøä ïî ïëå úéùéìùä ïî ä÷åçø àéäå

`xephxa yexit
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בטעות. אשתו  אחות שנשא במי  דנה משנתנו 

äúî :Bì eøîàå eàáe ,íiä úðéãîì BzLà äëìäL éîÄÆÈÀÈÄÀÄÀÄÇÇÈÈÀÈÀÅÈ
EzLà עדים שני  שבאו  בכגון  דווקא מדובר  שכאן  מפרשים, יש  – ÄÀÀ

אשתו שמתה לו  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),ואמרו  """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

dúBçà úà àNðå הוא מותר מתה אשתו  אם שהרי אשתו, של – ÀÈÈÆÂÈ
BzLàבאחותה, úàa Ck øçàå אסורה היתה שאחותה ונמצא – ÀÇÇÈÈÄÀ

אשתו ,úøzîעליו , –Bì øBæçì, קידושין אינם אחותה שקידושי  – ËÆÆÇÂ
כזנות  אלא נישואיה אין הלכך כריתות, בחייבי  תופסים קידושין שאין

סוטה בפרשת שנאמר  אשתו , את עליו  אוסרים יגיגיגיג):):):):ואינם ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

"dze` yi` akye" אוסרתה אחותה שכיבת ואין אוסרתה שכיבתה –

äiðL((((גמראגמראגמראגמרא),),),), úBáBø÷a øzî àeä, אשתו אחות של בקרובותיה – ËÈÄÀÀÄÈ
א): יא, (להלן  ששנו  כמו  בתה, את לישא dqep`dכגון lr oi`yep"

,"dzetnd lre.קרובותיה את לישא מותר אשה פתה או  אנס שאם כלומר
åéáBø÷a úøzî äiðLe כגון בקרוביו , אשתו  אחות מותרת וכן – ÀÄÈËÆÆÄÀÈ

לבנו . äðBLàøלהינשא äúî íàå,אשה אחות איסור ופקע –øzî ÀÄÅÈÄÈËÈ
äiðMa.באיסור עליה בא שכבר פי על  אף אחותה, את לישא מותר – ÇÀÄÈ

eøîà Ck øçàå ,dúBçà úà àNðå ,EzLà äúî :Bì eøîàÈÀÅÈÄÀÀÀÈÈÆÂÈÀÇÇÈÈÀ
äúéä úîi÷ :Bì,בחיים עוד  היתה אחותה את שנשאת בשעה – ÇÆÆÈÀÈ

äúîå, מכן לאחר –ïBLàøä ãìeä, אשתו בחיי ממנה שהוליד  – ÈÅÈÇÈÈÈÄ
øæîî,הוא כריתות מחייבי שהרי –øæîî Bðéà ïBøçàäåוהולד – ÇÀÅÀÈÇÂÅÇÀÅ

כשר. הוא הרי אשתו, שמתה לאחר  ממנה øîBà:שהוליד éñBé éaøÇÄÅÅ
Bîöò éãé ìò ìñBt ,íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk בגמרא – ÈÆÅÇÀÅÂÅÄÅÇÀÅÇÀ

ורחל, לאה אחיות, לשתי נשואים היו ומשה שראובן כגון  מבואר:

ומשה  לאה והלכו  רחל, של  בעלה ומשה לאה, של  בעלה היה ראובן
(eqibe oae`x zy`),שניהם שמתו לראובן  ואמרו ובאו הים, למדינת

רחל את ונשא `ezy)ועמד  zeg`) שבכגון ומשה, לאה באו כך  ואחר ,
ראובן  של  אשתו  היתה לאה אם שבין  קמא, מתנא יוסי רבי שמע זה

למשה  לחזור אסורה רחל לו, נישאה לא ועדיין ארוסתו שהיתה ובין
למדינת  בעלה שהלך "האשה כדין  לראובן, שנישאה מאחר בעלה,

לחזור מותרת ולאה בפרקנו ), א (במשנה ומזה" מזה שתצא הים
לחלוק  יוסי רבי ובא משנתנו ; של ברישא ששנינו  כמו בעלה, לראובן 

אלא  לבעליהן, חזרתן  לענין שווה דינן ורחל שלאה סובר , והוא עליו,
שאם  אשתו , שהיתה או  ראובן  של ארוסתו  היתה לאה אם הבדל  שיש 
לומר, שאפשר לפי  לבעליהן, לחזור  אסורות שתיהן ארוסתו , היתה

רחל את ראובן ונשא התנאי, נתקיים ולא בקידושין  לראובן  היה תנאי
ממנו , גט צריכה היא ולכן  משה, שגירשה לאחר  היינו  בדין , אחותה

על נאסרת היא כך ומתוך  גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו : שלא
ונתגרשה, שנישאה לאחר  גרושתו מחזיר  שהוא יאמרו  שלא בעלה, משה

הוא  הרי לה, שנותן הגט מפני משה על  רחל את ראובן שפוסל  וכמו
גרושת  אחות משום עצמו, על  ארוסתו לאה את גם אם פוסל  אבל ו.

בנישואין , היה תנאי  שמא לומר  שאין ראובן, של אשתו היתה לאה
כל אשתו , אחות משום לראובן  היא אסורה שרחל יודעים הכל אלא

בה; תופסים קידושין ואין בטעות, אלא נשאה ולא חיה, שאשתו זמן 
למשה  לחזור  היא מותרת ולכך מראובן , גט צריכה רחל שאין נמצא

הוא  אין בעלה, משה על רחל  את פוסל  ראובן שאין  וכמו בעלה,
יוסי: רבי  שאומר  וזהו  עצמו. על אשתו לאה את lrפוסל  lqety lk

mixg` ici היתה שלאה בכגון היינו אחרים, בשביל ראובן  שפוסל  –
כמו  בעלה, משה על  אשתו ) (אחות רחל  את אוסר שנמצא ארוסתו,

לעיל , envrשבארנו  ici lr lqet גם ראובן  שאוסר  עצמו, בשביל –
עצמו; על  ארוסתו לאה íéøçàאת éãé ìò ìñBt BðéàL ìëå– ÀÈÆÅÅÇÀÅÂÅÄ

רחל את אוסר  ראובן שאין ראובן , של  אשתו  היתה שלאה בכגון היינו 
גט, ממנו צריכה ואינה הואיל  בעלה, Bîöòעל éãé ìò ìñBt BðéàÅÅÇÀÅÇÀ
עצמו . על אשתו לאה את אוסר אינו  –

ה ה נ ש מ ר ו א ב

EzLà äúî :Bì eøîà, אשתו לאה שמתה לראובן, שאמרו כגון – ÈÀÅÈÄÀÀ
dúBçà àNðå, רחל –äéáàî מאביה לאה של אחותה שהיתה – ÀÈÈÂÈÅÈÄÈ

מאמה; אשתך ,äúîולא רחל מתה לו: ואמרו חזרו –dúBçà àNðå ÅÈÀÈÈÂÈ
שרה, –dnàî–,מאביה ולא מאמה רחל  של אחותה שהיתה ÅÄÈ

לאה; אצל נכרית שרה שרה äúîונמצאת מתה לו: ואמרו  חזרו – ÅÈ
dúBçàאשתך , àNðå,רבקה –äéáàî שרה של אחותה שהיתה – ÀÈÈÂÈÅÈÄÈ

ורחל , לאה אצל  נכרית רבקה ונמצאת מאמה, ולא –äúîמאביה ÅÈ
אשתך , רבקה מתה לו: ואמרו  dúBçàחזרו  àNðå,חנה –dnàî ÀÈÈÂÈÅÄÈ

נכרית  חנה ונמצאת מאביה, ולא מאמה רבקה של  אחותה שהיתה –
ושרה, ורחל לאה ÷úBîiאצל  ïlk eàöîðåכך אחר לו שנודע – ÀÄÀÀËÈÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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dúàéöîa éàkæ ïBLàøä,äéãé äNòîáe,äéøãð úøôäáe.ïBòîL éaøøîBà:ìL åéçàî dúöéìç Bà dúàéa ¨¦©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨©¦¦§¥¦¨¨£¦¨¨¥¨¦¤
dúøö úøèBt ïBLàø,øæîî epnî ãìeä ïéàå.úeLøa àHL úqð íàå–Bì øBæçì úøzî. ¦¤¤¨¨¨§¥©¨¨¦¤©§¥§¦¦¥¤¦§ª¤¤©£

·ïéc úéa ét ìò úqð–àöz,ïaøwä ïî äøeèôe.ïéc úéa ét ìò úqð àG–àöz,ïaøwa úáiçå.çk äôé ¦¥©¦¥¦¥¥§¨¦©¨§¨¦¥©¦¥¦¥¥§©¤¤©¨§¨¨¤Ÿ©
ïéc úéa,ïaøwä ïî døèBtL.àNpì ïéc úéa äeøBä,äì÷ì÷å äëìäå–ïaøwa úáiç,àNpì àlà äeøézä àHL. ¥¦¤§¨¦©¨§¨¨¥¦¦¨¥§¨§¨§¦§§¨©¤¤©¨§¨¤¦¦¨¤¨¦¨¥

‚íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàä,dì eøîàå eàáe:éìòa úîða úî Ck øçàå CC,úàOðå;Ck øçàå ¨¦¨¤¨©©£¨§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¥§¦¥§©©¨
dì eøîà:íéøácä eéä óelç–àöz,øæîî ïBøçàå ïBLàø ãìeäå.dì eøîà:ða úîéìòa úî Ck øçàå CC, ¨§¨¦¨©§¨¦¥¥§©¨¨¦§©£©§¥¨§¨¥§¥§©©¨¥©£¦
äîaéúðå;dì eøîà Ck øçàå:íéøácä eéä óelç–àöz,øæîî ïBøçàäå ïBLàøä ãìeäå.dì eøîà:úî §¦§©§¨§©©¨¨§¨¦¨©§¨¦¥¥§©¨¨¨¦§¨©£©§¥¨§¨¥

éìòaC,úqðå,dì eøîà Ck øçàå:úîå äéä íi÷–àöz,øæîî ïBLàøä ãìeäå,øæîî Bðéà ïBøçàäå.eøîà ©£¦§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨¨¥¥¥§©¨¨¨¦©§¥§¨©£¥©§¥¨§
dì:éìòa úîC,äLc÷úðå,dìòa àa Ck øçàå–Bì øBæçì úøzî.èb ïBøçà dì ïúpL ét ìò óà,dìñt àG ¨¥©£¦§¦§©§¨§©©¨¨©£¨ª¤¤©£©©¦¤¨©¨©£¥§¨¨

äpäkä ïî.Løc Bæ úààéúî ïa øæòìà éaø:"dLéàî äLeøb äMàå"(æ ,àë àø÷éå)–dLéà BðéàL Léàî àGå. ¦©§ª¨¤¨©©¦¤§¨¨¤©§¨§¦¨§¨¥¦¨§¥¦¤¥¦¨

:ïðáøãî éðùî èâ àéòáã éëéä éë ïðáøãî ïéöìåç éðù ìù åéçàå ,íáéì.dzvilg e` dz`ia:ïéîáéî àìå éðú÷ã âéìô àùéøà.xfnn epnn cled oi`eíà
:ù"øë àìå øæòéìà 'øë àìå éñåé 'øë àì àúëìä úéìå .ïåùàø äøéæçä.zeyxa `ly z`ypäëéøö äðéàù êéìòá úî íéãò éðù äì åøîàù ïåâë ,ã"á

:ã"á øúéäì
aaaa.oaxwd on dxehte:ïáø÷ä ïî øåèô ïéã úéá úàøåäá äùòù ãéçéã.oic zia it lr `lyàúëìä úéìå .àéä úââåùã ,ïáø÷á úáééç ,íéãò éðùá àìà

:éðùä äìòáå àéä ïáø÷á ïéáééç ,íéãò éðù ô"ò ïéá ãçà ãòá ïéã úéá ô"ò úàùð ïéá àìà ,ïéúéðúî àä éë
bbbb.jpa zn jk xg`e:íåáéì ä÷÷æåä àìå.z`ype:÷åùì.oexg`e oey`xùé øîàã àî÷åúî ò"øëå .äòåîùä øçàìù ïåøçàå ,äòåîùä éðôìù ïåùàø

îî:äëìä äðéàå ,ïéåàì éáééçî øæ
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גם  פוטר  הוא הרי  לה חולץ או מייבם וכשהוא לייבמה, אף לו מותר
השני. של  מאחיו  חליצה צריכה היא שאין  סובר, הוא כן צרתה. את

øæîî epnî ãìeä ïéàå אין ממנו, וילדה הראשון  החזירה אם – ÀÅÇÈÈÄÆÇÀÅ
ממזר. úeLøaהולד  àHL úqð íàå לה שאמרו  היינו  דין, בית – ÀÄÄÅÆÄÀ

צריכה  אינה זה שבכגון פיהם, על  ונישאה בעלה שמת עדים שני 
דין , בית Bìלהוראת øBæçì úøzî שאנוסה הראשון , לבעלה – ËÆÆÇÂ

נישואין. השניים הנישואין ואין  היא, iqeiגמורה iaxk `l dkld oi`e
,`nw `pzk `l` ,oerny iaxk `le xfrl` iaxk `le ברשות שנישאה ובין

מזה  תצא עדים, שני  פי  על שנישאה בין אחד עד פי  על  דין בית
לעיל. שנפרטו  הדינים כל בה ונוהגים ומזה,

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéc úéa ét ìò úqð,בעלה שמת שאמר אחד עד אלא היה שלא – ÄÅÇÄÅÄ
בעלה, בא כך  ואחר  דין , בית הוראת פי על  לשני –àözונישאה ÅÅ

הקודמת, במשנה ששנינו  כמו השני , ומן הראשון ïîמן  äøeèôeÀÈÄ
ïaøwä.חטאת מקרבן פטור  דין בית בהוראת שהחוטא –úqð àG ÇÈÀÈÄÅ

ïéc úéa ét ìò שמת שהעידו עדים שני פי על  שנישאה כלומר  – ÇÄÅÄ
דין, בית להוראת שנזקקה מבלי  ïaøwaבעלה, úáiçå ,àöz– ÅÅÀÇÆÆÇÈÀÈ

היא; ששוגגת ïaøwäחטאת, ïî døèBtL ,ïéc úéa çk äôéÈÆÙÇÅÄÆÀÈÄÇÈÀÈ
מן  היא פטורה פיהם על שכשנישאה דין, בית של  כוחם גדול  –

epzpynk,הקרבן . dkld oi`e חייבים דין, בית פי  על  כשנישאה אף אלא

הוראה  זו שאין  לפי  בגמרא, הטעם ומבואר  השני; ובעלה היא בקרבן 
טעות איגר איגר איגר איגר ).).).).אלא עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות àNpì,((((ועיין ועיין ועיין ועיין  ïéc úéa äeøBäÈÅÄÄÈÅ

äì÷ì÷å äëìäå לכהן ונישאה אלמנה שהיא כגון  בנישואיה, – ÀÈÀÈÀÄÀÀÈ
הדיוט, לכהן ונישאה גרושה שהיא או ïaøwaגדול, úáiç,חטאת – ÇÆÆÇÈÀÈ

àNpì àlà äeøézä àHL שלא שעשתה וכיון  לה, שמותר  למי – ÆÄÄÈÆÈÄÈÅ
הקרבן . מן פטורה אינה דין, בית כהוראת

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:dì eøîàå eàáe ,íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàäÈÄÈÆÈÇÇÂÈÀÈÄÀÄÇÇÈÈÀÈÀÈ
Cða úî Ck øçàå Céìòa úî,לייבום זקוקה היא שאין  ונמצא – ÅÇÂÄÀÇÇÈÅÀÅ

קיים, הבן  היה בעלה כשמת פיúàOðåשהרי  על  ונישאה והלכה – ÀÄÅ

זו, ìעדות eøîà Ck øçàåíéøácä eéä óelç :dבנך "מת – ÀÇÇÈÈÀÈÄÈÇÀÈÄ
לה  היה ואסור  לייבום, זקוקה שהיתה ונמצא בעלך ", מת כך ואחר

הראשונים העדים שהוזמו  וכגון לאחר; יוסףיוסףיוסףיוסף"),"),"),"),להינשא àözÅÅ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי
השני , מבעלה –ïBøçàå ïBLàø ãìeäå לה שנולד  הולד  כלומר – ÀÇÈÈÄÀÇÂ

ונזדקקה  בעלה שמת לאחר  לה שנולד והולד  הראשון , בעלה מיתת לפני 
ד,øæîîלייבום, (לעיל הסובר עקיבא רבי כדעת היא משנתנו – ÇÀÅ

על אף ממזר, האחרון  אפילו  הלכך  לאווין, מחייבי  ממזר שיש יג),
ייבום בפרשת האמור הלאו על  אלא עברה לא שאמו כה כה כה כה ,,,,פי ((((דברים דברים דברים דברים 

זר";ה ה ה ה ):):):): לאיש  החוצה המת אשת תהיה oi`y"לא ,`id dkldd la`
.oiee`l iaiign xfnnCéìòa úî Ck øçàå Cða úî :dì eøîàÈÀÈÅÀÅÀÇÇÈÅÇÂÄ

לייבום, זקוקה שהיא ונמצא –äîaéúðå,בעלה של  לאחיו  –øçàå ÀÄÀÇÀÈÀÇÇ
íéøácä eéä óelç :dì eøîà Ckואחר תחילה מת שבעלה – ÈÈÀÈÄÈÇÀÈÄ

ליבם, אסורה שהיתה ונמצא בנה, ממנו ,àözכך –ïBLàøä ãìeäå ÅÅÀÇÈÈÈÄ
øæîî ïBøçàäå,הוא כריתות מחייבי  שהרי חכמים, לדעת אף – ÀÈÇÂÇÀÅ

כרת. חייב מצוה במקום שלא אחיו  אשת על  úîשהבא :dì eøîàÈÀÈÅ
úqðå ,Céìòa,זו עדות פי  על  –äéä íi÷ :dì eøîà Ck øçàå ÇÂÄÀÄÅÀÇÇÈÈÀÈÇÈÈÈ

שנישאת, בשעה –úîå, מכן לאחר –àöz שקנסוה מבעלה, – ÈÅÅÅ
בחיים, עוד  בעלה היה וכשנישאה בדבר, חקרה שלא מפני חכמים,

ïBLàøä ãìeäå, הראשון בעלה בחיי  בו  שנתעברה –øæîî– ÀÇÈÈÈÄÇÀÅ
הוא, איש מאשת בעלה ïBøçàäåשהרי שמת לאחר בו  שנתעברה – ÀÈÇÂ

øæîîהראשון , Bðéà,מפרשים ויש  איש . אשת כבר  היתה לא שהרי  – ÅÇÀÅ
קנס  מטעם ממזר, הוא סופרים מדברי אבל  התורה, מן  ממזר שאינו 

ישנים ישנים ישנים ישנים ).).).). äLc÷úðå((((תוספותתוספותתוספותתוספות ,Céìòa úî :dì eøîà לא ועדיין – ÈÀÈÅÇÂÄÀÄÀÇÀÈ
Bìנישאה, øBæçì úøzî ,dìòa àa Ck øçàå,מהשני גט בלא – ÀÇÇÈÈÇÂÈËÆÆÇÂ

הלכך חכמים. קנסוה לא איסור, עשתה לא ועדיין ìòשהואיל óàÇÇ
äpäkä ïî dìñt àG ,èb ïBøçà dì ïúpL ét שאינה לפי  – ÄÆÈÇÈÇÂÅÀÈÈÄÇÀËÈ

כלום. עושה גיטו אין ולכן גט, øæòìàצריכה éaø Løc Bæ úàÆÈÇÇÄÆÀÈÈ
"dLéàî äLeøb äMàå" :àéúî ïa תיבת והרי יקחו ", לא ÆÇÀÈÀÄÈÀÈÅÄÈ

"dyi`n":לדרשה היא ובאה dyi`nBðéàL,מיותרת, Léàî àGåÀÅÄÆÅ
dLéà;גרושה נקראת אינה אישה שאינו  ממי גט קיבלה שאם – ÄÈ

לא  הלכך גט. אינו וגיטו אישה, אינו  לו שנתקדשה השני  כאן  ואף

לו . כשרה היא הרי  כהן, הוא הראשון בעלה ואם הכהונה, מן נפסלה
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„íiä úðéãîì BzLà äëìäL éî,Bì eøîàå eàáe:EzLà äúî,dúBçà úà àNðå,BzLà úàa Ck øçàå– ¦¤¨§¨¦§¦§¦©©¨¨§¨§¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨¦§
Bì øBæçì úøzî.äiðL úBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî äiðLe.äðBLàø äúî íàå–äiðMa øzî.eøîà ª¤¤©£ª¨¦§§¦¨§¦¨ª¤¤¦§¨§¦¥¨¦¨ª¨©§¦¨¨§

Bì:EzLà äúî,dúBçà úà àNðå,Bì eøîà Ck øçàå:äúéä úîi÷,äúîå–øæîî ïBLàøä ãìeä,ïBøçàäå ¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨§©¤¤¨§¨¨¥¨©¨¨¨¦©§¥§¨©£
øæîî Bðéà.éñBé éaøøîBà:íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk–Bîöò éãé ìò ìñBt;íéøçà éãé ìò ìñBt BðéàL ìëå ¥©§¥©¦¥¥¨¤¥©§¥£¥¦¥©§¥©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦

–Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéà. ¥¥©§¥©§
‰Bì eøîà:EzLà äúî,äéáàî dúBçà àNðå;äúî,dnàî dúBçà àNðå;äúî,äéáàî dúBçà àNðå; ¨§¥¨¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨

äúî,dnàî dúBçà àNðå;îðåúBîi÷ ïlk eàö–äðBLàøa øzî,úéLéìMa,úéLéîçáe,ïäéúBøö úBøèBôe; ¥¨§¨¨£¨¥¦¨§¦§§ª¨©¨ª¨¨¦¨©§¦¦©£¦¦§¨¥¤

cccc.el xefgl zxzenäúåà ùéà áëùå àøîâá ïðéøîàå .äéìò àá úåðæáå íåìë ïðéà äéðù éùåã÷ã(ç øáãîá):äúøñåà äúåçà úáéëù ïéàå äúøñåà äúáéëù ,
.dipyd zeaexwa xzene:äúåôîä ìòå äñåðàä ìò íéàùåð ì"éé÷ã ,äúá àùéì.envr i"r lqet mixg` i"r lqety lk xne` iqei 'xäéòîù éñåé 'ø

êñéâ úîå êúùà äúî åì åøîàå åàáå ,åñéâå åúñåøà éì àðù àìå íéä úðéãîì åúùà úåçà ìòá àåäù åñéâå åúùà éìæàã àðù àì øîà÷ã àî÷ àðúì
ïéùåã÷á éåä äàðú øîéîì àëéàã åñéâå åúñåøà éñåé 'ø ì"àå .åì úøúåî åúùàå ,åñéâ ìò äøåñà åñéâ úùà ,åñéâå åúùà åàá ë"çàå äúåçà úà àùðå
àèéâá äéðéî à÷ôðã ïåéëã ,åñéâ åðééäã íéøçà é"ò äì ìéñôã ,èâ àìá úàöåé ùéà úùà åøîéì àìã äéðéî èâ àéòáå áéñð÷ øéôù äúåçàì áéñðã éàäå
äúåçàì äì áéñð à÷å íéä úðéãîì åñéâå åúùà éìæàã àëéä ìáà ,åúùåøâ úåçà àéåäã äéìò äéúúà äéì àøñúàå åîöò é"ò éîð ìñåô ,äìòáî äì àìñôà
úùà äìñô àì àäã íéøçà é"ò ìéñô÷ àìå äéðéî èâ àéòá àìå ,ïéñåøéàá øîéîì àëéàãë éàäì äì áéñð÷ øéôùå ïéàåùðá äéì äåä äàðú øîéîì àëéìã

:åúùåøâ úåçà äðéà éøäù äéúúéà äéì àéøùå ,åîöò é"ò ìñåô åðéà ,åñéâà åñéâ
dddd.dia`n dzeg` `ype jzy` dzn el exn`åæ úàöîðå ,äéáàî àìå äîàî äéðùä ìù äúåçà àùðå ,äéðùä äúî åì åøîàå åøæçå ,äîàî àìù

äéðùä ïî ä÷åçø úéòéáø úàöîð ,äîàî àìå äéáàî åæ úéùéìù ìù äúåçà àùðå ,úéùéìùä åæ äúî åì åøîàå åøæçå ,äðåùàøä ìöà äéøëð úéùéìùä
:úéòéáøä úàæ äúî åì åøîàå åøæçå ,äðåùàøä ïî ù"ëå.dn`n dzeg` `ypeåì åøîà êë øçàå ,äéðùä ïîå äðåùàøä ïî ïëå úéùéìùä ïî ä÷åçø àéäå
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בטעות. אשתו  אחות שנשא במי  דנה משנתנו 

äúî :Bì eøîàå eàáe ,íiä úðéãîì BzLà äëìäL éîÄÆÈÀÈÄÀÄÀÄÇÇÈÈÀÈÀÅÈ
EzLà עדים שני  שבאו  בכגון  דווקא מדובר  שכאן  מפרשים, יש  – ÄÀÀ

אשתו שמתה לו  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),ואמרו  """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

dúBçà úà àNðå הוא מותר מתה אשתו  אם שהרי אשתו, של – ÀÈÈÆÂÈ
BzLàבאחותה, úàa Ck øçàå אסורה היתה שאחותה ונמצא – ÀÇÇÈÈÄÀ

אשתו ,úøzîעליו , –Bì øBæçì, קידושין אינם אחותה שקידושי  – ËÆÆÇÂ
כזנות  אלא נישואיה אין הלכך כריתות, בחייבי  תופסים קידושין שאין

סוטה בפרשת שנאמר  אשתו , את עליו  אוסרים יגיגיגיג):):):):ואינם ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

"dze` yi` akye" אוסרתה אחותה שכיבת ואין אוסרתה שכיבתה –

äiðL((((גמראגמראגמראגמרא),),),), úBáBø÷a øzî àeä, אשתו אחות של בקרובותיה – ËÈÄÀÀÄÈ
א): יא, (להלן  ששנו  כמו  בתה, את לישא dqep`dכגון lr oi`yep"

,"dzetnd lre.קרובותיה את לישא מותר אשה פתה או  אנס שאם כלומר
åéáBø÷a úøzî äiðLe כגון בקרוביו , אשתו  אחות מותרת וכן – ÀÄÈËÆÆÄÀÈ

לבנו . äðBLàøלהינשא äúî íàå,אשה אחות איסור ופקע –øzî ÀÄÅÈÄÈËÈ
äiðMa.באיסור עליה בא שכבר פי על  אף אחותה, את לישא מותר – ÇÀÄÈ

eøîà Ck øçàå ,dúBçà úà àNðå ,EzLà äúî :Bì eøîàÈÀÅÈÄÀÀÀÈÈÆÂÈÀÇÇÈÈÀ
äúéä úîi÷ :Bì,בחיים עוד  היתה אחותה את שנשאת בשעה – ÇÆÆÈÀÈ

äúîå, מכן לאחר –ïBLàøä ãìeä, אשתו בחיי ממנה שהוליד  – ÈÅÈÇÈÈÈÄ
øæîî,הוא כריתות מחייבי שהרי –øæîî Bðéà ïBøçàäåוהולד – ÇÀÅÀÈÇÂÅÇÀÅ

כשר. הוא הרי אשתו, שמתה לאחר  ממנה øîBà:שהוליד éñBé éaøÇÄÅÅ
Bîöò éãé ìò ìñBt ,íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk בגמרא – ÈÆÅÇÀÅÂÅÄÅÇÀÅÇÀ

ורחל, לאה אחיות, לשתי נשואים היו ומשה שראובן כגון  מבואר:

ומשה  לאה והלכו  רחל, של  בעלה ומשה לאה, של  בעלה היה ראובן
(eqibe oae`x zy`),שניהם שמתו לראובן  ואמרו ובאו הים, למדינת

רחל את ונשא `ezy)ועמד  zeg`) שבכגון ומשה, לאה באו כך  ואחר ,
ראובן  של  אשתו  היתה לאה אם שבין  קמא, מתנא יוסי רבי שמע זה

למשה  לחזור אסורה רחל לו, נישאה לא ועדיין ארוסתו שהיתה ובין
למדינת  בעלה שהלך "האשה כדין  לראובן, שנישאה מאחר בעלה,

לחזור מותרת ולאה בפרקנו ), א (במשנה ומזה" מזה שתצא הים
לחלוק  יוסי רבי ובא משנתנו ; של ברישא ששנינו  כמו בעלה, לראובן 

אלא  לבעליהן, חזרתן  לענין שווה דינן ורחל שלאה סובר , והוא עליו,
שאם  אשתו , שהיתה או  ראובן  של ארוסתו  היתה לאה אם הבדל  שיש 
לומר, שאפשר לפי  לבעליהן, לחזור  אסורות שתיהן ארוסתו , היתה

רחל את ראובן ונשא התנאי, נתקיים ולא בקידושין  לראובן  היה תנאי
ממנו , גט צריכה היא ולכן  משה, שגירשה לאחר  היינו  בדין , אחותה

על נאסרת היא כך ומתוך  גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו : שלא
ונתגרשה, שנישאה לאחר  גרושתו מחזיר  שהוא יאמרו  שלא בעלה, משה

הוא  הרי לה, שנותן הגט מפני משה על  רחל את ראובן שפוסל  וכמו
גרושת  אחות משום עצמו, על  ארוסתו לאה את גם אם פוסל  אבל ו.

בנישואין , היה תנאי  שמא לומר  שאין ראובן, של אשתו היתה לאה
כל אשתו , אחות משום לראובן  היא אסורה שרחל יודעים הכל אלא

בה; תופסים קידושין ואין בטעות, אלא נשאה ולא חיה, שאשתו זמן 
למשה  לחזור  היא מותרת ולכך מראובן , גט צריכה רחל שאין נמצא

הוא  אין בעלה, משה על רחל  את פוסל  ראובן שאין  וכמו בעלה,
יוסי: רבי  שאומר  וזהו  עצמו. על אשתו לאה את lrפוסל  lqety lk

mixg` ici היתה שלאה בכגון היינו אחרים, בשביל ראובן  שפוסל  –
כמו  בעלה, משה על  אשתו ) (אחות רחל  את אוסר שנמצא ארוסתו,

לעיל , envrשבארנו  ici lr lqet גם ראובן  שאוסר  עצמו, בשביל –
עצמו; על  ארוסתו לאה íéøçàאת éãé ìò ìñBt BðéàL ìëå– ÀÈÆÅÅÇÀÅÂÅÄ

רחל את אוסר  ראובן שאין ראובן , של  אשתו  היתה שלאה בכגון היינו 
גט, ממנו צריכה ואינה הואיל  בעלה, Bîöòעל éãé ìò ìñBt BðéàÅÅÇÀÅÇÀ
עצמו . על אשתו לאה את אוסר אינו  –
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EzLà äúî :Bì eøîà, אשתו לאה שמתה לראובן, שאמרו כגון – ÈÀÅÈÄÀÀ
dúBçà àNðå, רחל –äéáàî מאביה לאה של אחותה שהיתה – ÀÈÈÂÈÅÈÄÈ

מאמה; אשתך ,äúîולא רחל מתה לו: ואמרו חזרו –dúBçà àNðå ÅÈÀÈÈÂÈ
שרה, –dnàî–,מאביה ולא מאמה רחל  של אחותה שהיתה ÅÄÈ

לאה; אצל נכרית שרה שרה äúîונמצאת מתה לו: ואמרו  חזרו – ÅÈ
dúBçàאשתך , àNðå,רבקה –äéáàî שרה של אחותה שהיתה – ÀÈÈÂÈÅÈÄÈ

ורחל , לאה אצל  נכרית רבקה ונמצאת מאמה, ולא –äúîמאביה ÅÈ
אשתך , רבקה מתה לו: ואמרו  dúBçàחזרו  àNðå,חנה –dnàî ÀÈÈÂÈÅÄÈ

נכרית  חנה ונמצאת מאביה, ולא מאמה רבקה של  אחותה שהיתה –
ושרה, ורחל לאה ÷úBîiאצל  ïlk eàöîðåכך אחר לו שנודע – ÀÄÀÀËÈÇÈ
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úéòéáøáe äiðMa øeñàå,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå.äðBLàøä úúéî øçàì äiðMä ìò àa íàå– §¨©§¦¨¨§¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨§¦¨©©§¦¨§©©¦©¨¦¨
äiðMa øzî,úéòéáøáe,ïäéúBøö úBøèBôe;úéLéìMa øeñàå,úéLéîçáe,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå. ª¨©§¦¨¨§¦¦§¨¥¤§¨©§¦¦©£¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨

:úåîéé÷ ïìåë.ziyingae ziyilya dpey`xa xzenéðù éùåã÷ã ,àéøù ,äéðùä úåçà úéùéìùäù éô ìò óàå .åæì åæ úåáåø÷ ïðéàùúåçàã ,éñôú àì ä
àëéäå ,ãáìá äùà úåçà àìà äøåú äøñà àìã ,äúá àùéì øúåî äùà ñðà ,àéðúå ,äúåôîå äñåðàë äì àéåäå ,íãå÷î äç÷ìù äðåùàøì àéä äùà
àéäù úéòéáø úàéá úàöîð úéùéìùá ïéùåã÷ éñôúå ìéàåäã ,úøúåî ,úéòéáøä úåçà àéäù ô"òà úéùéîçä ïëå .àéä äùà úåçà åàì ïéùåã÷ éñôú àìã

:åéìò úéùéîç äøñà àìå úåðæ úàéá úéùéìù úåçà.odizexv zexhete:äúøö úøèåô ïäî úçà íáéå íáé àáå úî íà.dipya xeq`e.äðåùàøä éðôî
:úéùéìùä éðôî úéòéáøáå.dpey`xd zzin xg`l dipyd lr `a m`eéðôî úéùéìùá øåñà ,åéä ø÷ù íéøáãä øàùå ,äðåùàø ìù íéøáãä åéä úîàù

:úéòéáøä éðôî úéùéîçáå äéðùä
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שקר, עדויות היו העדויות שכל היינו  בחיים, נמצאות הנשים שכל 
úéLéîçáe ,úéLéìMa ,äðBLàøa øzî,ובחנה ובשרה בלאה – ËÈÈÄÈÇÀÄÄÇÂÄÄ

מקום  מכל  רחל , אחות היא ששרה פי  על  ואף לזו . זו  קרובות שאינן 
לאה, של אחותה שהיא מפני תפסו לא רחל  שקידושי לו , היא מותרת

חנה, וכן  בקרובותיה; שמותר כמפותה דינה ולכן הראשונה, אשתו 
שהואיל לו , היא מותרת מקום מכל רבקה, של אחותה שהיא פי  על  אף

שרה, של אחותה שהיא רבקה, ביאת נמצאת בשרה, קידושיו ותפסו 
עליו , חנה את אסרה ולא זנות, ïäéúBøöבעילת úBøèBôe שאם – ÀÈÅÆ

לו , המותרות השלש מאותן  אחת אחיו  וייבם בנים, בלא ראובן מת
החליצה; ומן  הייבום מן השתיים, שאר היינו  צרותיה, øeñàåÀÈנפטרו 

ראובן, –äiðMa,לאה של אחותה שהיא מפני  ברחל, היינו – ÇÀÄÈ
úéòéáøáe.שרה של אחותה שהיא מפני ברבקה, היינו –úàéa ïéàå ÈÀÄÄÀÅÄÇ
î úçàdúøö úøèBt ïäרחל את אחיו וייבם ראובן , מת שאם – ÇÇÅÆÆÆÈÈÈ

של נשיו אינן שהן לפי  מייבום, נפטרות האחרות אין  רבקה, את או

לייבום. כלל זקוקות ואינן  øçàìראובן , äiðMä ìò àa íàåÀÄÈÇÇÀÄÈÀÇÇ
äðBLàøä úúéî היתה לאה של  מיתתה על  העדות אם כלומר  – ÄÇÈÄÈ

רחל את שנשא ונמצא שקר , עדויות היו העדויות שאר  ורק אמת,
לאה, מיתת äiðMaלאחר  øzî אשתו מיתת שלאחר  ברחל , היינו – ËÈÇÀÄÈ

באחותה, הוא שרה úéòéáøáeמותר שאחותה לפי ברבקה, היינו  – ÈÀÄÄ
לעיל, שבארנו כמו כמפותה, ïäéúBøöדינה úBøèBôe מת אם – ÀÈÅÆ

נפטרה  רבקה, את או רחל את מהן, אחת אחיו  וייבם בנים, בלא ראובן
הייבום; מן  ראובן ,øeñàåהשנייה –úéLéìMaמפני בשרה, – ÀÈÇÀÄÄ

רחל, של  אחותה שהיא úéLéîçáeשהיא מפני  בחנה, היינו – ÇÂÄÄ
רבקה, של dúøöאחותה úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå אם – ÀÅÄÇÇÇÅÆÆÆÈÈÈ

השאר אין  חנה, את או  שרה את אחיו  וייבם בנים בלא ראובן מת
נופלות  ואינן ראובן , של  נשיו  אינן  שאלו לפי  הייבום, מן נפטרות

לייבום. כלל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מיום ב' העבר... יתן השי"ת הצלחה בלימודו ברבים, ועי"ז שמקרב לבב בנ"י 

לאביהם שבשמים בודאי יומשך לו תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים הן בגשמיות והן ברוחניות.

בכל  להשתדל  שיש  בפועל,  העשי'  ענין  בגודל  בדא"ח  בכ"מ  המובא  ע"פ  דעתי  ידוע  וכבר 

דינים  ללימוד  רגעים  איזה  עכ"פ  ברבים להקדיש  על הלומד  ולכן  דינים המצוים,  לדעת  האפשריות 

אלו אשר רובם ככולם הם בשו"ע אורח חיים וע"ד הצחות י"ל גם בזה דרשת רז"ל על הפסוק אורח 

חיים פן תפלס וגו' אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה כו' ודלא כדעת העולם אשר לימוד בשו"ע 

או"ח הוא שייך רק לאנשים פחותים במדריגה וכו'.

בברכה לבריאות הנכונה ובפ"ש אנ"ש שיחיו 
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מקום  מכל  רחל , אחות היא ששרה פי  על  ואף לזו . זו  קרובות שאינן 
לאה, של אחותה שהיא מפני תפסו לא רחל  שקידושי לו , היא מותרת

חנה, וכן  בקרובותיה; שמותר כמפותה דינה ולכן הראשונה, אשתו 
שהואיל לו , היא מותרת מקום מכל רבקה, של אחותה שהיא פי  על  אף

שרה, של אחותה שהיא רבקה, ביאת נמצאת בשרה, קידושיו ותפסו 
עליו , חנה את אסרה ולא זנות, ïäéúBøöבעילת úBøèBôe שאם – ÀÈÅÆ

לו , המותרות השלש מאותן  אחת אחיו  וייבם בנים, בלא ראובן מת
החליצה; ומן  הייבום מן השתיים, שאר היינו  צרותיה, øeñàåÀÈנפטרו 

ראובן, –äiðMa,לאה של אחותה שהיא מפני  ברחל, היינו – ÇÀÄÈ
úéòéáøáe.שרה של אחותה שהיא מפני ברבקה, היינו –úàéa ïéàå ÈÀÄÄÀÅÄÇ
î úçàdúøö úøèBt ïäרחל את אחיו וייבם ראובן , מת שאם – ÇÇÅÆÆÆÈÈÈ

של נשיו אינן שהן לפי  מייבום, נפטרות האחרות אין  רבקה, את או

לייבום. כלל זקוקות ואינן  øçàìראובן , äiðMä ìò àa íàåÀÄÈÇÇÀÄÈÀÇÇ
äðBLàøä úúéî היתה לאה של  מיתתה על  העדות אם כלומר  – ÄÇÈÄÈ

רחל את שנשא ונמצא שקר , עדויות היו העדויות שאר  ורק אמת,
לאה, מיתת äiðMaלאחר  øzî אשתו מיתת שלאחר  ברחל , היינו – ËÈÇÀÄÈ

באחותה, הוא שרה úéòéáøáeמותר שאחותה לפי ברבקה, היינו  – ÈÀÄÄ
לעיל, שבארנו כמו כמפותה, ïäéúBøöדינה úBøèBôe מת אם – ÀÈÅÆ

נפטרה  רבקה, את או רחל את מהן, אחת אחיו  וייבם בנים, בלא ראובן
הייבום; מן  ראובן ,øeñàåהשנייה –úéLéìMaמפני בשרה, – ÀÈÇÀÄÄ

רחל, של  אחותה שהיא úéLéîçáeשהיא מפני  בחנה, היינו – ÇÂÄÄ
רבקה, של dúøöאחותה úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå אם – ÀÅÄÇÇÇÅÆÆÆÈÈÈ

השאר אין  חנה, את או  שרה את אחיו  וייבם בנים בלא ראובן מת
נופלות  ואינן ראובן , של  נשיו  אינן  שאלו לפי  הייבום, מן נפטרות

לייבום. כלל 
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא המעשה:דף úéçðהמשך ék,הגג מן כשירד -eäì øîà חלקיה אבא ¦¨¦¨©§

ïðaøלחכמים, eúà éànà.החכמים באו מדוע -éaâì ïðaø ïì éøcL ,déì eøîà ©©¨©¨¨¨§¥©©¥¨©¨¨§©¥
àøèéîà éîçø éòaéîì øîc.הגשמים על שתתפלל לבקש אליך חכמים שלחונו - §©§¦¨¥©£¥©¦§¨

éøöä àlL íB÷nä Ceøa ,eäì øîà,äi÷ìç àaàì íëúà C בקשתכם שקודם ¨©§¨©¨¤Ÿ¦§¦¤§¤§©¨¦§¦¨
גשם. לרדת החל àúàcכבר àeä øî úîçî àøèéîc ïðéòãé ,déì eøîà- ¨§¥©§¦©§¦§¨©£©©§¨¨

תפילתך, מחמת בא שהגשם אנו ïìיודעים àäéîúc éléî éðä øî ïì àîéì àlà¤¨¥¨¨©¨¥¦¥¦§¦¨¨
לנו. התמוהים דברים כמה הרב לנו יבאר -

ותשובותיו: שאלותיהם àìשאלוהו,ואלו àîìL øîì àðáéäé ék àîòè éàî©©£¨¦¨¦§¨§©§¨¨Ÿ
détà øî ïì øañà.פניך לנו הסברת לא בשדה בשלומך כששאלנו  מדוע -øîà ©§©¨©©¥¨©

éàåä íBé øéëN ,eäì,השדה בעל אצל יום שכיר הייתי -øbtéà àì àðéîàå- §§¦£©©£¦¨Ÿ¤©©
שאלוהו, עוד לכם. להשיב ממלאכתי להתבטל רשאי שאיני àøcואמרתי àîòè éàîe©©£¨¨¨

détúk ãçà àîéìâe détúk ãçà éáéö øî כתפך על העצים את סחבת ומדוע - ©¦¥©©©§¥§¦¨©©©§¥
להקל  העצים תחת הגלימא את הנחת ולא השניה, הכתף על הגלימא ואת האחת

éìàLמשאך. àì éëäìe éìàL éëäì ,äúéä äìeàL úélè ,eäì øîà ורק - ¨©§©¦§¨¨§¨§¨¦¨£¦§¨¦Ÿ¨£¦
שאלוהו, עוד ולקורעה. עצים עליה להניח ולא שאלתיה, dleëללובשה àîòè éàî©©£¨¨

déðàñî íééñ àiîì éèî éëå déðàñî øî íééñ àì àçøBà הדרך כל ומדוע - §¨Ÿ¨¥©§¨¥§¦¨¥§©¨¨¥§¨¥
במים. לעבור כשהגעת רק ונעלתם נעליך, נעלת eäì,לא øîà בàðéæç àçøBà dleë ¨©§¨§¨£¦¨

ו  נעלים, בלא גם מתקלות ונזהר דרכי את אני רואה הדרך בכל -àðéæç à÷ àì àiîá§©¨Ÿ¨£¦¨
שאלוהו, עוד לנשכני. שעלול דג או נחש יש ושמא דרכי, את רואה איני במים אך -

déðîì eäðéìc éâéäå éîæéäì øî àèî éë àîòè éàî לקוצים כשהגעת ומדוע - ©©£¨¦¨¨©§¦§¥§¦¥§¦§§¨¥
בקוצים. גופך לפציעת חששת ולא יקרעו, שלא בגדיך äæהגבהת ,eäì øîà פציעת - ¨©§¤

äëeøàהגוף äìòî,כך הבגדיםäæåאחר קריעת -,äëeøà äìòî dðéà אוכל שלא ©£¤£¨§¤¥¨©£¨£¨
כראוי. לתקנם

שאלוהו, àèMwéîעוד ék øîc eäúéáã à÷ôð àúîì øî àèî éë àîòè éàî©©£¨¦¨¨©§¨¨©§¨§¦§§©¦¦©§¨
מקושטת. כשהיא לקראתך אשתך יצאה לעיר כשהגעת מדוע -àlL éãk ,eäì øîà̈©§§¥¤Ÿ

.úøçà äMàa éðéò ïzà,שאלוהו ãäåעוד àLéøa àéä àìéiò àîòè éàîø ¤¥¥©§¦¨©¤¤©©£¨©§¨¦§¥¨§¨©
døúáà øî ìééò,אחריה נכנסת ואתה תחילה נכנסה אשתך לביתך כשנכנסת ומדוע - ¨¥©©©§¨

ïðà ïðéìééò øãäåאשתו אחרי לילך אסור הרי נכנסנו, אנו מכן לאחר ורק סא.)- él.(ברכות ezé÷ãa àìc íeMî ,eäì øîà §¨©©§¦©£¨¨©§¦§Ÿ§¦¦¦
עבירה. לידי תבואו שמא לכם, סמוך לילך הנחתיה לא ולכן פרוצים, או כשרים אתם אם לי בדוקים שאינכם -

שאלוהו, éøkעוד éë àîòè éàîeëeøk Búéà ïì øîà àì àzôéø øî C.עמי ואיכלו בואו לנו אמר לא לחם הרב כשאכל מדוע - ©©£¨¦¨¦©¦§¨Ÿ¨©¨¥§
להם, àzôéøאמר àLéôð àìc íeMî על טובה לי מחזיקים רק אוכלים הייתם לא מזמינכם הייתי אם ואף בבית, לחם הרבה שאין - ¦§Ÿ§¦¨¦§¨

ípçaהזמנתי, àúeáéè ïðaøa eäa ÷éæçà àì àðéîàå,שאלוהו עוד בחינם. טובה חכמים לי יחזיקו שלא ואמרתי -àîòè éàî ©£¦¨Ÿ©§¦§§©¨¨¦¨§¦¨©©£¨
éøz àøèeæìe àzôéø àãç àLéL÷ à÷eðéì øî áéäé מרובה הגדול אכילת הרי שתים, ולקטן אחת לחם פרוסת לגדול נתת מדוע - ¨¦©¦¨©¦¨£¨¦§¨§§¨§¥

àúéáaיותר. éà÷ éàä ,eäì øîà,היום במשך לאכול ובידו היום כל בבית נמצא הגדול -àzLéðk éáa áéúé éàäå יושב והקטן - ¨©§©¨¥§¥¨§©¨¦§¥§¦§¨
וחוז  רבו, אצל הכנסת בבית היום יותר.כל לאכול צריך עתה ולכן היום, בסוף רק ר

שאלוהו, déãécעוד àððòì øîc eäúéáã àîéé÷ úååäc àúéåæ Cäî éððò ÷eìñ íéã÷ àîòè éàîe העננים עלו ומדוע - ©©£¨¨¦¨£¨¥¥©¨¦¨§£©©§¨§¦§§©©£¨¨¦¥
יותר, רבה זכותה להם, השיב מצידו. עלו מכן לאחר ורק אשתו מצד àúéáaתחילה àçéëL àúzéàc íeMî מצויה שהאשה - ¦§¦§¨§¦¨§¥¨

היום, כל éiðòìבבית àzôéø àáäéå,לעניים לחם ונותנת -dúééðä àáøwîe צריכים שאינם מאכל דברי לעניים ונותנת - §©£¨¦§¨©£¦¥¦¨§¨£¨¨©
קרובה, והנאתם בהם déúééðäאילו [åלטרוח àáøwî àìå àæeæ [àðáéäé àðà,קרובה הנאתו שאין כסף רק לעניים נותן אני - §£¨¨¦§¨¨§Ÿ¦¨§¨£¨¨¥

אוכל. בו ולקנות לטרוח עליהם énðשהרי éàמשום אחר, מטעם רבה שזכותה יתכן גם או -ïúeááéLa eåäc éðBéøéa eäðä ¦©¦©§¦§¥£©§¦§¨
בשכנותינו, שדרו ארצות ועמי בורים אותם -eúeîéìc éîçø éòa [àðà],לחטוא ויפסיקו שימותו רחמים בקשתי ואני -àéäå £¨¨¥©£¥§¥§¦

àzáeéúa eøcäéìc éîçø àéòa,ויחיו בתשובה שיחזרו רחמים ביקשה -eøãäàå] בתשובה חזרו ואכן מדה,],- כנגד ומדה ¨£¨©£¥§¦§§¦§§¨§©£¨
תחילה. מצידה העננים עלו ולכן שחטאו, אף ישראל על ה' ריחם בזכותה
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dxf dcear(oey`x meil)

xi`n iax ewlgp minlv dfi`a ztqep drc d`ian `xnbd
:minkge,äaø øîàdú÷Bìçî,epizpyna minkge xi`n iax ly ¨©©¨©£¤

`weec zwqeraminlvíéøôk ìLmdy xaeq xi`n iaxy , §¤§¨¦
`l` micarp mpi`y mixaeq minkge ,mixeq` jkle ,micarp

,mixzen jkle ,iepl miieyríékøk ìLa ìáàmiievnd minlva ± £¨§¤§©¦
,mixraïéøzeî ìkä éøác,d`pdaòè éàîàîmeyn ,mrhde ± ¦§¥©Ÿ¨¦©©£¨

mikxkay el`yeäì éãáò éBðì`le ,mixrd iepl wx miieyr - §¨§¦§
.dxf dcearl

:`xnbd dywníéøôkãåmixtk ly minlvae ±ïàîì àkéà éî §¦§¨¦¦¦¨§©
eäì éãáò÷ éBðì øîàcipa ly minlvy xne`y in yiy okzi ike ± §¨©§¨¨§¦§
,iepl miyrp mixtkíéøôkcmixtk ly minlvd `ld ±éàcå ¦§¨¦©©

eäì éãáò eäðéçìôéîì.iepl eyrp `le mze` cearl eyrp i`ce ± §¦§§¦§¨§¦§
:xg` ote`a dax ixac z` dcinrn `xnbdéëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦

øîzà,exn`p md jk dax ixac exn`p m` ±äaø øîàdú÷Bìçî ¦§©¨©©¨©£¤
`weec zwqer epizpyna minkge xi`n iax lyaminlvìL §¤

,íékøkzg` mrt micaer eid xi`n iax ly enewna ,xnelk §©¦
minlvd z` d`pda xeq`l xfbe ,mixra eidy minlvl dpya
e`eai `ly ick ,llk micarp mpi`y el` s` mixrd x`yay
herinl eyyg `l minkge .enewnay minlvd z` xizdl
x`yay minlvd z` mzngn exq` `le ,micarpd minlvd

.mixrdíéøôk ìLa ìáàmixtka miievnd minlv ±ìkä éøác £¨§¤§¨¦¦§¥©Ÿ
,íéøeñàmicarp mleky iptn. £¦

:dpyna epipy,'åëå ïéøeñà ïðéà íéøîBà íéîëçåyiy mlv `l` ©£¨¦§¦¥¨£¦
eciay el` mivtgy meyn z`fe ,xeck e` xetv e` lwn ecia

.carp `edy migikenzx`an `xnbd:el` mivtg `weec recn
ìwî,eze` micaerd zrcl ,ezernyn mlvd ciayLmlvdäãBø ©¥¤¤

Blek íìBòä ìk úçz Bîöò úà,[ìwna] (ì÷îë),jtidl xnelk ¤©§©©¨¨¨©©¥
df mlvy xazqn jkle ,eciay lwna elek mlerd lka dcex

carpøBtö .,eze` micaerd zrcl ,dzernyn mlvd ciay ¦
Lmlvd,øBtvk Blek íìBòä ìk úçz Bîöò úà NôBzxnelk ¤¥¤©§©©¨¨¨©¦

z` miytezy miciivd jxck elek mlerd lk z` ytez ,jtidl
carp df mlvy xazqn jkle ,mcia xetvdøeck .mlvd ciay ©

,eze` micaerd zrcl ,ezernynLmlvdúçz Bîöò úà NôBz ¤¥¤©§©©
,øeckk Blek íìBòä ìkmlerd lk z` ytez ,jtidl xnelk ¨¨¨©©

.carp df mlvy xazqn jkle ,eci jeza ,[xeckl dnecd]
,carpd mlvd ciay mivtg dtiqend `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna epyp `lyàðzzxge`n dtewza ,`ziixaa epipy ± ¨¨
ïäéìò eôéñBämlv minkg itly epizpyna miiepyd mivtgd lr ± ¦£¥¤

wifgna mb ok oicdy ,carp i`ce ecia mze` wifgndééñó,axg ± ©¦
äøèò,xzk ±úòaèåmzeg ly. £¨¨§©©©

:el` mivtg dzpn `l dpynd recn zx`an `xnbdééñóepn `l ©¦
c meyn ,mlvd ciay mivtgd oia dpyna eze`øeáñ àøwéòî± ¥¦¨¨¨

`ed ,ecia axg mr mlvy minkgd exaq [dpynd onfa] dligzn
ly zencóBqáìe ,àîìòa íéèñìzxge`n dtewzae ±øeáñ± ¦§¦§¨§¨§©¨

`id dpeekdy epiad,Blek íìBòä ìk úçz Bîöò úà âøBäLxnelk ¤¥¤©§©©¨¨¨
xazqn jkle ,eciay axga mlerd lk z` bexdl eciay ,jtidl

oke .carp mlvdyäøèòmivtgd oia dpyna dze` epn `l £¨¨
,ecia wifgn mlvdyc meynøeáñ àøwéòîexaq dligzny ± ¥¦¨¨¨

ly zenc `ed ,ecia xzky mlvy minkgdìéãbxveid one` ± §¦
àîìòa éìéìk,mixzke zexhr ±øeáñ óBqáìedpeekdy epiad ± §¦¥§¨§¨§©¨

didiy,Cìnì äøèòkoke .carp mlvdy xazqn jkleúòaè`l ©£¨¨©¤¤©©©
,ecia wifgn mlvdy mivtgd oia dpyna dze` epnmeyn

càîìòa àîéézLéà øeáñ àøwéòîminkgd exaq dligzny ± ¥¦¨¨¨¦§©§¨§¨§¨
zrah z` `yepd gily ly zenc `ed ,ecia zrahy mlvy

,eglyn ly mzegdøeáñ óBqáìedpeekdy epiad ±úà íúBçL §©¨¤¥¤
,äúéîì Blek íìBòä ìk úçz Bîöòmzeg epevxay ,jtidl xnelk ©§©©¨¨¨§¦¨

dzinl elek mlerd lk z`.
:dpyna epipy'åë ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,xac lk ecia yiy lk s` ©¨¦§¤©§¦¥

edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .carp mlvdy oniq df ixd

:l`ilnb oa oerny oax xikfdy 'xac lk'àðz,`ziixaa epipy ± ¨¨
l`ilnb oa oerny oax zrcleléôàecia wifgn mlvd m`øBøö £¦§

e ,xtr yebeléôàecia wifgn m`,íñé÷dgked ef.carp `edy £¦¥¨
éòawtzqd -Nôz ,éMà áømlvdeäî ,äàBö Bãéaitl epic dn ± ¨¥©©¦¨©§¨¨©

.carp `edy oniq dfa ze`xl xyt` m`d ,l`ilnb oa oerny oax
,`ed wtqdedétàa eìéæ àîìò élek ïðéøîà éîxn`p m`d ± ¦¨§¦©¥¨§¨¦§©¥

dfap mlerd lky cr aeyg dk `edy mixeaq eze` micaerdy
eipiraékenk ±,äàBö.carp `edy oniq ,jk df m`eàîìéc Bà± ¦¨¦§¨

y dpeekd `ny e`àeä[eäéð] (åäéî)df `ed envr mlvdy ±ìéæc ¦§¦
àîìò élek étàamlerd lk ipira dfapy ±,äàBökepi` mzqd one §©¥¥¨§¨§¨

,carpe÷éz.hytp `le cner wtqd ± ¥

äðùî
,minily minlvn d`pd xeqi` oica x`azd zncewd dpyna
oigadl yi .minlv ixayn d`pd xeqi` oic zx`an oldl dpynd
reci oi`y dxev e` lqt `ed ,mlv .miakek zcear oial mlv oia
`ny wtqd zngn df ixd ,d`pda edexq` m`e ,el ecar m`
,dl ecary reciy dxev e` lqt `id ,miakek zcear .el ecar

.dxez oicn d`pda dxeq`e
,íéîìö éøáL àöBnä,minily eidyk d`pda mixeq` eidyéøä ©¥¦§¥§¨¦£¥

ïéøzeî elàecarp md m` xacd wtqy meyn mrhde ,d`pda ¥¨¦
mxay iebdy okzi ,minily eidyk ecarp m` mbe ,minily eidyk
o`k yiy `vnpe ,mdilr dxf dcear my oi` aeye ,mlhiae dpeeka

.xzene ,lwdl '`witq wtq'
m` mle`úéðáz àöî[zxev-]ìâø úéðáz Bà ãémlvn wlg mde ¨¨©§¦¨©§¦¤¤

xaypyïéøeñà elà éøä ,,d`pdaãáòð ïäa àöBikL éðtîyiy ± £¥¥£¦¦§¥¤©¥¨¤¤¡¨
micaere ,lbx e` ci ly zexev dligzkln mipeay milil` icaer
lr dcarp ,z`fd lbxd e` cid zipaz mb `ny yeygl yie ,mdl

iebd ici.

àøîâ
ly mpica dpc `xnbd .minlv ixay d`pda dxizn dpynd

:dxf dcear ixay,ìàeîL øîàxacd wtqy minlv ixay wx `l ¨©§¥
`l` ,d`pda mixzen ,minily oiicr eidyk mdl ecar m`eléôà£¦

,íéáëBk úãBáò éøáLoiicr eidyk mdl ecar i`cey epiidc ¦§¥£©¨¦
,xacd mrhe .d`pda mixzen mixayd ,exaypy dzr ,minily
mzqd one ,cer dl caer iebd oi` ,dxaypy dxf dceary meyn

.zxzene dze` lhia
:`xnbd dywnïðz ïðàäå`vend ,dpyna epipy `lde ±éøáL §¨£©§©¦§¥

íéîìö,mixzen minlv ixay `weecy rnyne ,mixzen el` ixd §¨¦
dpynd dzid ok `l m`y ,mixeq` miakek zcear ixay la`
.mixzen miakek zcear ixay elit`y xzei lecb yecig drinyn

:`xnbd zvxzn,íéáëBk úãBáò éøáL eléôàc ïécä àeäepiide ©¦©£¦¦§¥£©¨¦
mixayd exaypy dzr ,minily eidyk mdl ecary epi`xy

,mixzenéðz÷c àäåa dpic z` dazk dpyndy mrhde -éøáL §¨§¨¨¥¦§¥
íéîìömiakek zcear ixaya `leàðúéîì éòa÷c íeMî ,± §¨¦¦§¨¨¥§¦§¨

a zepyl dzvxyïéøeñà elà éøä ìâø úéðáz ãé úéðáz àöî ,àôéñ¥¨¨¨©§¦¨©§¦¤¤£¥¥£¦
î,ãáòð ïäa àöBikL éðtmipey eid m` `tiqd ly df oic z`e ¦§¥¤©¥¨¤¤¡¨

dcear ly ci `weecy xeaq iziid ,miakek zcear ly ci zipaza
zxzen minlv ly j` ,dligzn decar i`cey meyn dxeq` dxf
oic z` zepyl ekxved jkl ,dligzn decary ze`ce oi`y meyn
ixaya `yixd oic z` s` epy jk ab`e ,minlv ly cia `tiqd

.minlv
:dxeq` lbxe ci zipaz recn zx`an `xnbdïðz,epizpynaàöî §©¨¨

ïéøeñà elà éøä ìâø úéðáz ãé úéðáz,d`pdaãáòð Ba àöBikL éðtî ©§¦¨©§¦¤¤£¥¥£¦¦§¥¤©¥¤¡¨
lbxe ci ly zexev dligzkln mipead milil` icaer yiy ±

:`xnbd dywn .mdl micaereéànà,d`pda mixeq` md recn ± ©©
,carp ea `veiky jka dne
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oifge` mipy` cenr `n sc ± iying wxtzereay
'åëå øîàã ïàîì àëéà éîopax exy in -?ipac ,edl icar edpigltnl mixtkc i`ce `d

.iepl icar `l xtkåìåë íìåòä ìë úçú.lk lr dcexy xnelk ,hiwp i`pb oeyl -ìéãâ
éìéìë.dxhr il my one` -àîééúùéà.eglynd mzeg `yepd gily =äðùîéøä

ïéøúåî åìàxnel ivnz m`e ,mecar `l wtq minily eed ikc ,`xnba yxtn `nrh -

wtq ied ,mexaiy jkl melha xeni` - mecar

.`lewe `witqãáòð ïäá àöåéëùci zipaz -

.oicaer od dcalàøîâåìéôà ìàåîù øîà
äøæ äãåáò éøáùminlv ixay :`niz `l -

elit` mlern mecar `l `nyc meyn ,`wec

,dxf dcear ixay elit`c .oinily eidyk

dnily dzidyk decary mepi`xy,oixzen -

.dze` oicaer oi` aey dxaypc oeikcíåùî
'åë àôéñ éðúéîì éòá÷ã,dxf dcear `pz i`c -

ci zipaz `vnc dxf dcear `wec :`pin` ded

elit` minlv la` ,dxeq`c lbx zipaz e`

ixy ci zipaz,minlv `yixa `pz ikdl -

elit` ,mecar `l `nyc ab lr s`c xninl

,opiyiig ci zipaz oebk aeyg xayl ikd

.onwl dil miwenck oqiqa lr oicneryke
ìò
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rnyn oke .mzq ihxcp`a xn`w `le ,mikln ly ihxcp`a `kd hwpc `gip ikdae

,xzei oicarp mikln lyc inlyexiaixac - mikln ly `edy ixa xac m` :mzd xn`wc

,mzqa oiniiw op` `l` ,xzen lkd ixac - zephley ly `edy ixa xac m` ,xeq` lkd

mz epiax yexitle .zephley ly onzq mixne` minkge mikln ly onzq xaq xi`n iax

- xi`n iaxk `nzq onwl xn`w ikc ,zvw dyw

`l ixdy ,opaxk elit` `nzq xninl ivn ded

.ihxcp` `l` exizd

øîàmetl - 'eke mixtk lya zwelgn dax

iaxc ediizbelt iwenc rnyn `hdix

,mewn eze` eh` zenewn x`y zxfba opaxe xi`n

oicarp ody mixtk lya zwelgn :eyexit ikde

,mewn eze` eh` mixtkd lka opixfbc ,enewna

`l` edl iglt `l zenewn x`yc ab lr s`c

x`y ixfb `l opaxe ,ixiq` - edl icar iepl

lkd ixac mikxk lya la` .mixtkc zenewn

edl icar `l edlekac ,mikxkd lka mixzen

.mixtk eh` mikxk opixfb `le ,`nlra iepl `l`

in mixtk lye :jixtc ,oeyld dyw zvw la`

?jixt i`ne ?edl icar ieplc xn`c o`nl `ki`

ly mixtk opaxl oia xi`n iaxl oiac i`ce `d

iax eda xq` `le ,iepl edl icar zenewn x`y

!zenewn x`y ly eh` xfbc meyn `l` xi`n

ixac mikxk ly la` :xn`wc `d ,dyw cere

ediiexz ecen mzd :rnyn ,edl icar iepl lkd

icar i` ibilt mixtk lya `d ,edl icar ieplc

ecen edlekc ,dizile .edpigltnl i` iepl

,edpigltnl edl icar xi`n iax ly enewnac

iax ,mixtk lya zwelgn :xninl dil ded ikde

opaxe ,mewn eze` eh` zenewn x`y xfb xi`n

icar iepl i`ce mikxk lya la` ,opixfb `l ixaq

elit` mikxkae ,mewn lka oixzene :yexit ,edl

:d`xp jkl !edl icar ieplc xi`n iax ly enewna

lka edl xq` xi`n iaxc - mixtk lya zwelgn

lka exy opaxe ,edl icar edpigltnlc mewn

cinrdl jzrc lr dlrz j`id ,xnelk ?edl icar iepl xn`c o`nl `ki` in mixtk lye :jixte .xzene ,edl icar `nlra iepl lkd ixac mikxk lya la` ,edl icar iepl ixaqc mewn

`l` ,iepl iciar edpdc ,mikxk lya zwelgn :xnz` ikd xnz` i` `l` !edl icar edpigltnl i`ce `d ?edl icar iepl mixtkac xnel xi`n iax lr opax ewlgie ,mixtk lya mzewlgn

lkd ixac mixtk lya la` .`herin eh` `aex ixfb `l opaxe ,dpya zg` mrt mikxka s` oicarpc zenewn eh` llk oicarp oi`y zenewn x`yc `aex xfbc ,mikxkd lka xq` xi`n iax

.cear edpigltnl mixtk edlekc ,oixeq`åãëëøqepiwe` mi :yexit ,dxrwk mid z`e xeckk mlerd lk d`xy cr dlrnl dlr oecwen qexcpqkl`y inlyexia `zi`ck ,lebr mlerdy -

.mlerd lk z` siwnyøîàdili`n dxazypy dxf dcear inp dil zi` - oixzen dxf dcear ixay xaeqy l`eny ik wgvi epiaxl d`xp - oixzen dxf dcear ixay elit`e l`eny

rnyn oke .edl zi` `nrh cg ediiexze ,oixzen dxf dcear ixay `vnc inp dil zi` - zxzen dili`n dxazypy dxf dcear xn`wc yiwl oa oerny iaxe ,yiwl oa oerny iaxk zxzen

.dxeq` dili`n dxazypy dxf dcearc dipin gkene ,oixeq` dxf dcear ixay `d :rnyn ,oixzen el` ixd minlv ixay `vendc oizipznn yiwl oa oerny iaxl aizen opgei iaxc ,jenqa

ixay `wec e`l :xnelk ,dxf dcear ixay elit`e :l`enyc dizlinc `yexit ikde .zxzen dxazypy dxf dcear xaqc meyn mixzen dxf dcear ixayc dil zi` yiwl oa oerny iaxe

py i`cea irci i`c oeikc ,oixzen decar i`cec dxf dcear ixay s` `l` ,melha xni` mecar xnel ivnz m`e mecar `l xeni`c `witq wtq meyn ixy minlvzxzen dili`n dxazy

did `l` my dgipn did `l l`xyi dxaiy eli` :ixn` i`cec ,l`xyi dxaiyyn dili`n dxazyp e` ieb zxiay giky ithc ,lehia eed dizexiay aexc ,oixzen mixay mzq ok m` -

,oixzen inp dxf dcear ixay jzrc `wlq i`c !dxf dcear ixay `l la` ,`witq wtq `ki`c minlv `wec rnync ,opz minlv ixay op`de :`cenlz dil jixte .mlerd on ixnbl dxran

.delhac xnii ine decar i`cec meyn mixeq` dxf dcear ixaye ,ipzw `wec - minlv ixay hwpe dxf dcear ixayl edpiwaycn i`ce `l` !ith yecig eedc dxf dcear ixay zepyl el did

mixay rcil yi ahide ,oixeq` minlv ly lbx e` ci zipaz `vn :`tiq ipzinl irawc meyn - minlv ixay ipzwc `de .mixaya wlgl oi`e ,oixzen dxf dcear ixay s`c oicd `ed :wiqne

zipaz `wec :`pin` ded ,`yixa dxf dcear ixay hwp m`e .oqiqa lr oicnera l`eny dl iwenck mixenb mixay mpi`y meyn xi`n iaxl oixeq`e ,ediicia icin ihwp `lcn minlv ly

`edy xg`n lhazp `l cxtpyk mb jkld ,mixaegn eidyk onvr ipta lbxl e` cil miegzyn eidy od daxde xicz zcarp dzid dnily dzidyky iptn ,oixeq` dxf dcearc lbxe ci

ecxtpyk ok m` ,llk xaegna s` mcal oicarp eid `ly lbxde cidy xninl `ki`e ,dpya zg` mrt `l` xi`n iaxl elit` oicarp opi`y minlv la` ,oqiqa lr mlv cnery mly xac

lbxe ci zipazc `xeqi`c gk i`ce o`kc :xnel yie !sicr `xizidc gkc ,dxf dcear ixay xzid eprinydl el did mewn lkn :xn`z m`e .minlv ixay hwp ikd meyne ,ixnbl elhazp

`l dxf dcear ixay xzid epzpyna llk d`py `ly dnae .mlern oicarp eid `l oxeaiga s`e li`ed oilheanl edl opiwifgnc ,opiyxtck xizdl epl did lecb mrh ik ,sicr minlvc

.l`eny ixaca mrhd yxity enk wlgl oi`y ,epzpynn ecnll yi ik ,melk epcqtdàåäiaxc `zaeiz lr jenqa uxizy enk `kd ipyn `lc `d - 'eke dxf dcear ixay elit`c oicd

iwene ,i`w oizipzn` l`enyc ,l`enyl epiywdy dn lr o`k jiiy `l uexiz eze`c .xi`n iaxk `nzqe ,oixeq` onvr minlv `d wcinl iz`c meyn :yiwl oa oerny iax ipync ,opgei

zewitq dnk inp `ki`c ,mixzen dnvr dxf dcear ixaya s`c i`ce `l` ,minlv ixaya jk lk `ed yecig e`l ,xzen mixayc `ed yecigc ab lr s` xi`n iaxlc xne`e ,xi`n iaxk dl

`lc minlv xeqi` yecig eprinydl oda opixii`c mixay xzid yecig gipdl el oi` i`cec ?minlv ixay hwpe edpiway i`n` ,mixzen dxf dcear ixay s`c oeik :dil opiywne .ziyixtck
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'åëå øîàã ïàîì àëéà éîopax exy in -?ipac ,edl icar edpigltnl mixtkc i`ce `d

.iepl icar `l xtkåìåë íìåòä ìë úçú.lk lr dcexy xnelk ,hiwp i`pb oeyl -ìéãâ
éìéìë.dxhr il my one` -àîééúùéà.eglynd mzeg `yepd gily =äðùîéøä

ïéøúåî åìàxnel ivnz m`e ,mecar `l wtq minily eed ikc ,`xnba yxtn `nrh -

wtq ied ,mexaiy jkl melha xeni` - mecar

.`lewe `witqãáòð ïäá àöåéëùci zipaz -

.oicaer od dcalàøîâåìéôà ìàåîù øîà
äøæ äãåáò éøáùminlv ixay :`niz `l -

elit` mlern mecar `l `nyc meyn ,`wec

,dxf dcear ixay elit`c .oinily eidyk

dnily dzidyk decary mepi`xy,oixzen -

.dze` oicaer oi` aey dxaypc oeikcíåùî
'åë àôéñ éðúéîì éòá÷ã,dxf dcear `pz i`c -

ci zipaz `vnc dxf dcear `wec :`pin` ded

elit` minlv la` ,dxeq`c lbx zipaz e`

ixy ci zipaz,minlv `yixa `pz ikdl -

elit` ,mecar `l `nyc ab lr s`c xninl

,opiyiig ci zipaz oebk aeyg xayl ikd

.onwl dil miwenck oqiqa lr oicneryke
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rnyn oke .mzq ihxcp`a xn`w `le ,mikln ly ihxcp`a `kd hwpc `gip ikdae

,xzei oicarp mikln lyc inlyexiaixac - mikln ly `edy ixa xac m` :mzd xn`wc

,mzqa oiniiw op` `l` ,xzen lkd ixac - zephley ly `edy ixa xac m` ,xeq` lkd

mz epiax yexitle .zephley ly onzq mixne` minkge mikln ly onzq xaq xi`n iax

- xi`n iaxk `nzq onwl xn`w ikc ,zvw dyw

`l ixdy ,opaxk elit` `nzq xninl ivn ded

.ihxcp` `l` exizd

øîàmetl - 'eke mixtk lya zwelgn dax

iaxc ediizbelt iwenc rnyn `hdix

,mewn eze` eh` zenewn x`y zxfba opaxe xi`n

oicarp ody mixtk lya zwelgn :eyexit ikde

,mewn eze` eh` mixtkd lka opixfbc ,enewna

`l` edl iglt `l zenewn x`yc ab lr s`c

x`y ixfb `l opaxe ,ixiq` - edl icar iepl

lkd ixac mikxk lya la` .mixtkc zenewn

edl icar `l edlekac ,mikxkd lka mixzen

.mixtk eh` mikxk opixfb `le ,`nlra iepl `l`

in mixtk lye :jixtc ,oeyld dyw zvw la`

?jixt i`ne ?edl icar ieplc xn`c o`nl `ki`

ly mixtk opaxl oia xi`n iaxl oiac i`ce `d

iax eda xq` `le ,iepl edl icar zenewn x`y

!zenewn x`y ly eh` xfbc meyn `l` xi`n

ixac mikxk ly la` :xn`wc `d ,dyw cere

ediiexz ecen mzd :rnyn ,edl icar iepl lkd

icar i` ibilt mixtk lya `d ,edl icar ieplc

ecen edlekc ,dizile .edpigltnl i` iepl

,edpigltnl edl icar xi`n iax ly enewnac

iax ,mixtk lya zwelgn :xninl dil ded ikde

opaxe ,mewn eze` eh` zenewn x`y xfb xi`n

icar iepl i`ce mikxk lya la` ,opixfb `l ixaq

elit` mikxkae ,mewn lka oixzene :yexit ,edl

:d`xp jkl !edl icar ieplc xi`n iax ly enewna

lka edl xq` xi`n iaxc - mixtk lya zwelgn

lka exy opaxe ,edl icar edpigltnlc mewn

cinrdl jzrc lr dlrz j`id ,xnelk ?edl icar iepl xn`c o`nl `ki` in mixtk lye :jixte .xzene ,edl icar `nlra iepl lkd ixac mikxk lya la` ,edl icar iepl ixaqc mewn

`l` ,iepl iciar edpdc ,mikxk lya zwelgn :xnz` ikd xnz` i` `l` !edl icar edpigltnl i`ce `d ?edl icar iepl mixtkac xnel xi`n iax lr opax ewlgie ,mixtk lya mzewlgn

lkd ixac mixtk lya la` .`herin eh` `aex ixfb `l opaxe ,dpya zg` mrt mikxka s` oicarpc zenewn eh` llk oicarp oi`y zenewn x`yc `aex xfbc ,mikxkd lka xq` xi`n iax

.cear edpigltnl mixtk edlekc ,oixeq`åãëëøqepiwe` mi :yexit ,dxrwk mid z`e xeckk mlerd lk d`xy cr dlrnl dlr oecwen qexcpqkl`y inlyexia `zi`ck ,lebr mlerdy -
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ïñéñá ìò.edl iglt i`ce mzd edpiaze`c oeik .dl oweznd mewn ,opk lr -åëøãé àì
ïåâã ïúôî ìò ïåâã éðäë.mixay edl iaiyg `nl` -äéàø íùî.dinza -íúäe`l -

.oztn lr ely oiaeyg mixa` e`xy oeik ,xeaq edpi`c ,dl iaiygw dxeay dxf dcear

ïåâãì äéøñéà äé÷áùdixqi` .oztnd lr dayie dklde ezafr mlvd zxxye zxeab -

zhigya) "`zeiprc dixqi`" :enk ,ely xy =

iaxr"a] ((dw sc) "xyad lk" wxta oileg

.[a ,`iw migqt ,"migqtøéàî éáøë àîúñå-

.odixaya dcen minlva xq`c ab lr s`e

iax dcen `kd xn`wc opgei iaxle :opiywne

xi`n iaxcn ,oixzen minlv ixayc xi`n

.dxf dcear ixaya exy inp opaxc ,opaxl rnyp

opaxl dxf dceark xi`n iaxl minlv `dc

ikid ikc ,opaxl rnyp xi`n iaxcne ,edpip

i`ce inp ikd oixzen minlv ixay xn`wc

e` lwn ocia yiy minlv opaxl dil `xiaq

:xninl ivn dede .oixzen odixayc xetv

yiy minlv ixq` `dc ,opaxl rnyp opaxcn

.oixzen odixay mewn lkne xetv e` lwn ocia

`icda `pifg `lc meyn ,ikd xn`w `lc i`de

ody minlv oze` ixay ixy `wc oizipzna

.oixeq`'åëå øéàî éáø øîà åàìoeyl -

.`iyewéàãåå ÷ôñ éåäi`cee xzidl wtq -

.xeq`éàãå éãéî àéöåî ÷ôñ ïéàwfgedy -

.xeqi`l dlgzéìéáè éàãåã àëä àäåoeik -

zwfga i`ce ozk`ln dxnbpy oi`ex ep`y

.cin eid lahàåä éàãåå éàãå íúäikid ik -

jl `hiyt inp ikd ,lah eidy jl `hiytc

.jka wfgeny ,cin xagd oxyiryúéòáéàå
àåä ÷ôñå ÷ôñ àîéàol `wtqnc ikid ik -

eid m` ol `wtqn inp ,e`l m` oxyir m`

dxnbpc ab lr s`c ,e`l m` lah mlern

xninl `ki` ,ixka egxnzpe `zyd ozk`ln

.mlern lah llkl e`a `léáøë åäì ãáòã
àéòùåàipt d`x `le dly uena dqipkdc -

ziad ipt d`x `ly lahc ab lr s`e .ziad

edl opiwfgn `kde ,raw zlik`a xqzin

- raw zlik`a edl opixye oipwezn zwfga

raw zlik`c ,i`ce icin `iven wtq o`k oi`

`ed opaxcne ,opigky` `l `ziixe`ca

`zpwzl xag zwfgl opax depnide ,xqzinc

mcew edpigxnc dil opifg ded i` la` .edcic

iwtp `l - lah llkl e`ae ziad ipt e`xy

.onw edpixyrnc cr i`ce icin ezäñéðëîå-

oxeba ixka dpgxni `le ,dly uena exivgl

ezqpkde ,dk`ln xnb `ed gexinc .dcyay

zlik` ea xeq`l xyrnl ezraew `ed zial

`aa) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck i`xr

xnb mcew dqipkdc oeike ,(` ,gt `rivn

iptc ,irawn `l ziad jeza edl gxnne edl xcdn ike ,jkl dil draw `l dk`ln

egxin elit`e ,"jixrya elk`e"n mzd silick ,ziad jez `le irawc `ed ziad

.irawn `lc (a ,l) zekxaa opixn` zetitxwe zebb jxc eqipkde dcyaàäúù éãë
úìëåà åúîäáa lk`nc ,"eznda" hwp ikdl -,i`xr zlik` dil aiygw eznd

dndal lik`n :(e dpyn ` wxt) d`t zkqna opzck ,opaxc `xeqi` elit` `kile

,mc` iab eli`c .dil ixw i`xr dnda lk`n `nl` ,ixka gxniy cr zeterle digl

inp ziad ipt d`x `l iable .i`xr `l` raw lek`l xeq` egxnp `lc ab lr s`

ipt d`x i` la` ,i`xr `l` raw lek`l opaxcn xeq` edi` la` ,`ixy eznda

gweld :(b dpyn ` wxt i`nc) opzc `dc ,xyrna aiig dnda lk`n elit` - ziad

.dl opipz i`nca ,xeht dndale rxfl
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àäåixay `yix ,`tiql `yix iywz inp l`enyc dizln `la :xn`z m`e - edpip mixay

dizln e`l i`c :xnel yie !oixeq` lbxe ci zipaz `tiqe ,oixzen minlvl`enyc

.dxf dcear ixaya xity rnzyn `tiqe ,oixeq` dxf dcear ixay `pin` ded

ïéãîåòáweya rnync ,`iyw "`vn" oeyle .odly qenia lr :qxhpewdyxit - oqiqa lr

mz epiaxl d`xp jkl !dcya e`

eilr oiayeiy agx ayen zia mdl yiy :yxtl

od jky d`xp `l` mixayk mi`xp mpi`e ,mcal

.miyrp dlgznäéáéúéàixay `vend

dxf dcear ixay `d oixzen el` ixd minlv

`nzqdpyn jd :jixt ikdcyxtld`xp - oixeq`

lkep ok m`e ,da xkfed `l xi`n iaxe diepy

mcia oi`y minlv mzqae ,opaxk s` cinrdl

ikde .`kd ixiin opaxe xi`n iax ewlgpy melk

- mnvr minlv xq`c xi`n iaxl `nlya :wiic

`zyd opaxl `l` ,mixaya xzid zepyl jxved

rny `l` ?`iran mixay exy mnvr minlv

dxf dcear ly mixay `d :`z` wcinl dpin

`ed :lirl ipyck iiepyl `kil `zyde .oixeq`

`wc meyne ,oixzen dxf dcear ixay elit` oicd

`l`vexiz jdc ,'eke "ci zipaz `vn" ipzinl ira

,minlv mzq xq`c xi`n iaxc `ail` `l` jiiy

ipz i`n` :dzkeca `iyewd oiicr opaxl la`

dxf dcear ixay `d wcwcl `l m` minlv ixay

ixay `d wecize opaxk dnwez `l :ipyne .oixeq`

xi`n iaxk dnwez `l` ,oixeq` dxf dcear

ixay la` ,oixeq` mnvr minlv `d :wecize

`ay xg`ne .oixzen mlerl dxf dcear

dn zeywdl oi` ,xi`n iaxk `nzq eprinydl

dxf dcear ixay ipzil :l`enyl lirl epiywdy

dxf dcear ixay `pz i`c ,minlv ixay oky lke

,oixeq` mnvr minlv `d :wcwcl oileki epiid `l

ilek `dae ,dxeq` dnvr dxf dcear `d :`l`

iaxk dl iwenc xg`n :zeywdl oi`e .ecen `nlr

.lirl ipyck `tiq ipznl irac meyn`nil ,xi`n

opireny`l `a ik zeida wgec zvw d`xp ik

meyn dxf dcear ixay gipne ,mixaya yecig

opireny`l `a `lc xn`w `zyd la` .`tiq

`ail` la` .weicl `l` `a `le ,llk mixaya

xzen mixayc ricedl `ac rnyn l`enyc

.lirl ziyixtck

éáøãî,mz epiax yexitl - opaxl rnyp xi`n

oi` s` minlv lk ixq`c opaxl yxitc

,dpicn gzt lr cner ihxcp`n ueg melk mcia

mlerlc ,ediiteb opaxn jxtnl ivn dedc d`xp

ixayk mdixaya xingdl yi mixeq`d minlva

xacc ,oixzen mdixay opaxle .dnvr dxf dcear

recim`e ,xi`n iaxn xzei oixingn mpi`y `ed

dxf dcear ixayc rnyp ediiteb opaxn `nil ok

.oixzen dixay dxeq` dxf dcear inp ikd ,oixzen mdixay oixeq` minlv `dc ,oixzen

xetv e` lwn mcia yiy minlvne ediiteb opaxn jxtinl ivn dedc wcwc inp qxhpewae

.oixeq` ody minlv ixay exyc oizipzna `icda opifg `lc meyn `l` ,oixzen mdixaye

ïéàåi`c ?i`ce icin `iven libxd xzid wtq oi`e :yexit ,dinza - i`ce icin `iven wtq

`nw wxta gkenck ,xzid i`ce icin `iven epi` xeqi` wtq elit` - libx epi`ya

.'eke mbet wtq xer iab (` ,i) oilegc

ä÷æç.zrcd aeyiia :yexit ,aeyiid jeza znya xztz :xn`w inlyexia - 'eke xag lr

äñéðëîå,xyrna aiigzz `ly ick ziad ipt obca d`xz `ly :yexit - dly uena

ipt d`xiy cr xyrna aiigzn lahd oi` :(` ,gt `rivn `aa) opixn`c

`ipzcke ,i`xr lek`l lkei f` dly uena dqipkd m`e ,obc dyrpy xg`l :yexit ,ziad

mdn lke` dqir mdn lek`l oilay qipkd :dl iziin (` ,bi) dviac `nw wxtae ,`ztqeza

.ixka gxnziy cr zeterle digl dndal lik`n :(e dpyn ` wxt d`t) opixn`cke ,i`xr `ed aeyg dly raw elit` dnda zlik` lkc meyn ,`kd hwpc eznda zlik`e .xehte i`xr

.laha dxeq` ielk ly d`pdc ,eznda lik`dl `l s`e i`xr lek`l lkei `le ,xyrnl `ed rawp - zial e`iadl ezrc oi`e dcya e` ixka gexna s` e` ,obca ziad ipt d`x m` la`

.opaxc i`ce icin `ivene xyrn wtq iz` - raw lek`l xeq` opaxcnc ab lr s`e ,uena dqipkd `nya opilz mzde
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.ïñéña ìò ïéãîBòa :ìàeîL dîbøz !eäðéð íéøáL àäå§¨§¨¦¦§¦§§¨§¥§§¦©§¦¨
äéìéàî äøazLpL äøæ äãBáò :øîzà¯ïðçBé éaø ¦§©£¨¨¨¤¦§©§¨¥¥¤¨©¦¨¨

.úøzeî :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ,äøeñà :øîà̈©£¨©¦¦§¤¨¦¨©¤¤
ïBòîL éaø ;dìha àì àäc ,äøeñà øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©£¨§¨¨¦§¨©¦¦§
,dì ìéháî éìeha àîúqî ,úøzeî øîà Lé÷ì ïa¤¨¦¨©¤¤¦§¨¨©¥§©¥¨
àøáb àeääì ,äìöà àì dLôð éäéà :øîà øîéî¥©¨©¦¦©§¨¨©§¨§©©§¨
:Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà ?déì äìöî©§¨¥¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
:áéúëe ,'åâå "úBúøk åéãé úBtk ézLe ïBâc Làøå"§Ÿ¨§¥©¨¨§ª§¦
íMî :Bì øîà !'åâå "ïBâã éðäë eëøãé àì ïk ìò"©¥Ÿ¦§§Ÿ£¥¨¨©¦¨
,ïzônä úà ïéãáBòå ïBâcä úà ïéçépnL íúä ?äéàø§¨¨¨¨¤©¦¦¤©¨§§¦¤©¦§¨
déì áéúéà àúàå ïBâãì déøqéà dé÷áL :éëä éøîàc§¨§¦¨¦§©¥¦¨¥§¨©£¨¥¦¥

íéîìö éøáL àöBnä :déáéúéà .ïzônä ìò¯éøä ©©¦§¨¥¦¥©¥¦§¥§¨¦£¥
äøæ äãBáò éøáL àä ,ïéøzeî elà¯!ïéøeñà¯àì ¥¨¦¨¦§¥£¨¨¨£¦¨

àä :àîéà àlà ,ïéøeñà äøæ äãBáò éøáL àîéz¥¨¦§¥£¨¨¨£¦¤¨¥¨¨
,ïðçBé éaøå .øéàî éaøk àîúñe ,ïéøeñà ïîöò íéîìö§¨¦©§¨£¦§¨¨§©¦¥¦§©¦¨¨

;ïðaøì eäì òîLð øéàî éaøcî:øéàî éaø øîà åàì ¦§©¦¥¦¦§©§§©¨©¨¨©©¦¥¦
äãBáò ïðaøì ?ïéøzeî íéîìö éøáL ,ïéøeñà íéîìö§¨¦£¦¦§¥§¨¦¨¦§©¨©£¨

!ïéøzeî äéøáLe äøeñà àéä ,éîð äøæ¯?àzLä éëä ¨¨©¦¦£¨§¨¤¨¨¦¨¦¨§¨
øîBì éöîz íàå ,íeãáò àì øîéà íeãáò øîéà íúä̈¨¥©£¨¥©Ÿ£¨§¦¦§¥©

íeãáò¯éî ,äeãáò éàcå äøæ äãBáò ;íeìha øîéà £¨¥©¦§£¨¨¨©©£¨¨¦
éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,éàcåe ÷ôñ éåä ?dìhác øîéé¥©§¦§¨¨¥¨¥©©§¥¨¥¦¦¥

!éàcå¯øáç :àéðúäå ?éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ©©§¥¨¥¦¦¥©©§¨©§¨¨¥
ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàìî äøeâî çépäå únL¤¥§¦¦©§¨§¥¨¥£¦¥§¥¨

¯,éìéáè éàcåc àëä àäå ;ïéðweúî ú÷æça ïä éøä£¥¥§¤§©§¨¦§¨¨¨§©©§¦¦
àéöBîe ÷ôñ éúà÷å ,eäðéøOò àì ÷ôñ eäðéøOò ÷ôñ̈¥©§¦§¨¥¨©§¦§§¨¨¥¨¥¦

!éàcå éãéî¯,eäðéøOò éàcåc ,àeä éàcåe éàcå íúä ¦¥©©¨¨©©©©§©©©§¦§
ä÷æç :äàæBç àðéðç éaø øîàc ,äàæBç àðéðç éaøãk¦§©¦£¦¨¨¨§¨©©¦£¦¨¨¨£¨¨
.Bãé úçzî ïweúî BðéàL øác àéöBî BðéàL øáç ìò©¨¥¤¥¦¨¨¤¥§¨¦©©¨
,àeä ÷ôñå ÷ôñ éìéáè àì àøwéòî :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¥¦¨¨¨§¦¦¨¥§¨¥
íãà íéøòî :øîàc ,àéòLBà éaøãk ãáòc øLôà¤§¨©£©¦§©¦©£¨§¨©©£¦¨¨
Bzîäa àäzL éãk ,dlL õBna dñéðëîe Búàeáz ìò©§¨©§¦¨©¤¨§¥¤§¥§¤§
éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå .øNònä ïî äøeèôe úìëBà¤¤§¨¦©©£¥§¥¨¥¦¦¥
BúçôLa äNòî :äãeäé éaø øîà ,àéðúäå ?éàcå©©§¨©§¨¨©©¦§¨©£¤§¦§¨
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עבודה זרה. כל הצלמים - פרק שלישי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dxf dcear(oey`x meil)

eäðéð íéøáL àäå,minlv ixay md lbx e` ci zipaz `lde ± §¨§¨¦¦§
dpynd recn ,mixzen dxf dcear ixay elit`y l`eny zrcle

:`xnbd zvxzn .mzxqe`dîbøzyxit ±ìàeîL,dpynd z` ¦§§¨§¥
xaecnyïéãîBòalbxd e` cid zipazïñéña ìòcgeind oM lr ± §§¦©§¦¨©

.ody zenk odl car i`ce my ogipdy oeike ,odl
:dil`n dxazypy dxf dcear oica zwelgn d`ian `xnbd
äøeñà øîà ïðçBé éaø ,äéìéàî äøazLpL íéáëBk úãBáò ,øîzà¦§©£©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨©¦¨¨¨©£¨

,d`pdaúøzeî øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø.d`pda ©¦¦§¤¨¦¨©¤¤
:mzwelgn z` zx`an `xnbdîà ïðçBé éaøàì àäc ,äøeñà ø ©¦¨¨¨©£¨§¨Ÿ

y epi`xdìha.dxf dcear oiicr `ide ,iebdLé÷ì ïa ïBòîL éaø ¦§¨©¦¦§¤¨¦
,úøzeî øîàydì ìéháî éìeha àîzñîdze` lhia mzqd on ± ¨©¤¤¦§¨¨©¥§©¥¨

,dxaypy xg`l eala iebdøîà øîéî,envrl iebd xn` ±éäéà ¥©¨©¦¦
äìvà àì dLôð,livdl dgilvd `l dxf dceard dnvr z` m` ± ©§¨Ÿ©§¨

,dxayp ixdydéì äìvî àøáb àeääì.livz `id ize` ike ± §©©§¨©§¨¥
:`iapa weqtn yiwl yix lr dywn opgei iaxdéáéúéàdywd - ¥¦¥

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaøoipra `iapa `aend dyrndn ©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
egipde ,l`xyi mr dnglna eay mizyltdy miwel`d oex`

my xn`pe ,oebc lqt cil eze`(c d '` l`eny)xwAa EnMWIe'©©§¦©Ÿ¤
'd oFx` iptl dvx` eiptl ltp oFbc dPde zxgOnézLe ïBâc Làøå ¦¨¢¨§¦¥¨Ÿ¥§¨¨©§¨¦§¥£§Ÿ¨§¥

'åâå úBúeøk åéãé úBtkoztn lr migpen me`vny ,'oYtOd l` ©¨¨§¤©¦§¨
,xcgdáéúëeixg`y weqtadf(d weqt my)éðäë eëøãé àì ïk ìò' §¦©¥Ÿ¦§§Ÿ£¥

'åâå ïBâãy`xdy myn gkene .'oFbC oYtn lr oFbC ziA mi`Ad lke ¨§¨©¨¦¥¨©¦§©¨
ekxc `l jk meyne mdl miaeyg eid lqtd ly zexeayd micide
xg`y xn`y yiwl yix lr dywe ,e`vnp myy oztnd lr

.dze` lhan iebd dxayp dxf dceardy
Bì øîàike ,yiwl yixíMîyiäéàø,ixack `lyíúädn my ± ¨©¦¨§¨¨¨¨

,mixayd z` eaiygdy meyn `l `ed ,oztnd lr ekxc `ly
meyn `l`ïéçépnLeidïBâcä úàcer edecar `leúà ïéãáBòå ¤©¦¦¤©¨§§¦¤

,ïzônälr migpen eid xaypy lqtd ly miaeyg miwlge xg`n ©¦§¨
,oztndéëä éøîàc,mnvrl exn` jky ±ïBâãì déøqéà dé÷áL± §¨§¦¨¦©§¥¦¨¥§¨

,xaypyk oebc z` afr dxxyde gkd lra xyddéì áéúéà àúàå©£¨¥¥¥
ayie `ae ±.ïzônä ìò©©¦§¨

:epizpynn yiwl yix lr dywn opgei iax,déáéúéà,dpyna epipy ¥¦¥
ïéøzeî elà éøä íéîìö éøáL àöBnädpynd ixace .d`pda ©¥¦§¥§¨¦£¥¥¨¦

minkg zrcl `ld ,df oica yecigd dn ,mipaen mpi` dxe`kl
(:n lirl)`l` .minlv ixay oky lke oixzen minily minlv elit`

mixzen minlv ixay `weecy xnel dpynd zpeeky gxkdaàä̈
la` ±,ïéøeñà íéáëBk úãBáò éøáLxaeqd yiwl yix lr dywe ¦§¥£©¨¦£¦

.mixzen miakek zcear ixayy
:`xnbd zvxznàîéz àìy dpyndn wiicz l` ±úãBáò éøáL Ÿ¥¨¦§¥£©

àîéà àlà ,ïéøeñà íéáëBkminlv ixay `weec wiicz jk ± ¨¦£¦¤¨¥¨
,mixzenàäd mle` -ïîöò íéîìö,minily mdykïéøeñà ¨§¨¦©§¨£¦
,d`pdaàîúñezipyp epizpyn mzqe ±øéàî éaøklr wlegd §¨¨§©¦¥¦

zycgne ,oixeq` minlvd lky xaeqe ,zncewd dpyna minkg
dcen `ed ,minlvd z` xqe` xi`n iaxy s`y dpynd

.mixzen mdixayy
:opgei iax lr ddnz `xnbdåixdïðçBé éaøyiwl yixl dywdy §©¦¨¨

lkn ,mixeq` minlvy s` lr xi`n iax zrcly dcen ,epizpynn
ok m` ,mixzen minlv ixay mewnïðaøì eäì òîLð øéàî éaøãî¦§©¦¥¦¦§©§§©¨¨

minlva minkg zhiyl cnlp ,mzq minlva xi`n iax zhiyn ±
,mixeq`y minkg micen mday ,xetiv e` lwn mcia yiyåàì± ¨

`l ikeî éaø øîàïéøeñà íéîìö øéàe,ïéøzeî íéîìö éøáLok m` ¨©©¦¥¦§¨¦£¦¦§¥§¨¦¨¦
mb,ïðaøìmlvdy dgked efy ,xetiv e` lwn ecia wifgnd mlv §©¨¨

`edénð ,íéáëBk úãBáòy oicd didi mb ±äéøáLe äøeñà àéä £©¨¦©¦¦£¨§¨¤¨
,ïéøzeîmiakek zcear ixayy xaeqd opgei iax lr dywe ¨¦

.mixeq`
:`xnbd zvxznàzLä éëäzencl dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

zcearl ,mdixay z` xizne mxqe` xi`n iaxy minlv mzq
,mdipia wlgl yi `ld ,dxaypy miakekíúäminlv mzqa my ± ¨¨

,zewitq ipy yiíeãáò àì øîéà íeãáò øîéàmdl ecary okzi ± ¥©£¨¥©Ÿ£¨
,ecarp `l llky okzie minily mzeidaåmbøîBì éöîz íà §¦¦§¥©

yíeãáò,minily eidykíeìha øîéà,exaypy xg`ly okzi ± £¨¥©¦§
mle` .xi`n iax xizn `witq wtqae ,mixayd z` lhia iebd

aäeãáò éàcå íéáëBk úãBáò,dxq`pe dnily dzidyk dligzn £©¨¦©©£¨¨
dxaypy xg`eäìèác øîéé éîz` lhia iebd m` xacd wtq ± ¦¥©§¨§¨

,dxzede mixaydéåäepiptl ixd ±÷ôñlwdléàcåå,xeqi`lïéàå ¨¥¨¥§©©§¥
÷ôñlwdléàcå éãéî àéöBî`ny wtqd gka oi` xnelk ,xeqi` ¨¥¦¦¥©©

,[dlhia `edy i`cel aexwy s`] dxf dceard z` lhia iebd
.dxaypy mcew dxf dceara didy xeqi`d zwfg z` zepyl

xen`d llkd z` zxzeq `id m` dpce `ziixa d`ian `xnbd
:`xnbd dywn .xeqi` i`ce icin `iven xzid wtq oi`yåikïéà §¥

ôñøáç ,àéðúäå ,éàcå éãéî àéöBî ÷zeidl envr lr laiwy in-] ¨¥¦¦¥©©§¨©§¨¨¥
[zexyrnd lr on`pçépäå ,únLeziaaäøeâî,d`eaz ly xve` - ¤¥§¦¦©§¨

,ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàìîdxnbpy reci m` s` xnelk §¥¨¥£¦¥§¥¨
`vnpe ,zny mei eze`a dxebnl mqipkde ,dcya mzk`ln
lkn ,dxezdn zexyrna eaiigzde ,ziad ipt z` e`x zexitdy

mewnïéðweúî ú÷æça ïä éøämeyn ,dlik`a mixzene mixyern ± £¥¥§¤§©§¨¦
mcew zexyrne zenexz mdn yixtd xagdy i`cel aexwy

.znyàëä àäå,`ziixad ly df oica ixde ±éìéáè éàcåc± §¨¨¨§©©§¦¥
e ,lah i`ce eid zexitdy,eäðéøOò àì ÷ôñ eäðéøOò ÷ôñaexwe ¨¥©§¦§¨¥Ÿ©§¦§

,mze` xyir xagdy ,[xenb i`ce `l ik m`] i`celéúà÷å`ae ± §¨¨¥
÷ôñxyir `ny dféàcå éãéî àéöBîerecn ok m`e .lah xeqi` ¨¥¦¦¥©©

i`ce eid dligzay s` lr ,miakek zcear ixay opgei iax xq`
.mixzen mde ,mlhia iebdy i`cel aexw `ld ,mixeq`

:`xnbd zvxzníúä,zny xag oipra my ±àeä éàcåå éàcå± ¨¨©©§©©
,`ed i`ce icin `iveny i`ceeäðéøOò éàcåc,zny mcew xagd §©©©§¦§

øáç ìò ä÷æç ,äàæBç àðéðç éaø øîàc ,äàæBç àðéðç éaøãk± §§©¦£¦¨¨¨§¨©©¦£¦¨¨¨£¨¨©¨¥
xeqi` ilk`na mixg` elyki `ly xdfpy xaga ep` migeha

,el mikiiyd,Bãé úçzî ïweúî BðéàL øác àéöBî BðéàLi`ceae ¤¥¦¨¨¤¥§¨¦©©¨
.cin mpwiz

:xg` ote`a dgec `xnbd(éìéáè àì àø÷éòî) àîéà úéòa éàå± §¦¨¥¥¨¥¦¨¨Ÿ§¦¥
xagdy ze`ce oi` m` s` ,jk mb z`f ayiil lkez dvxz m`
zexitd `ny] lwdl wtq o`k oi` mewn lkn ,zexitd z` xyir

df `l` ,lah xeqi` i`ce icin `iveny [epwzp÷ôñzexitd `ny ¨¥
epwzp÷ôñålah llka m`.àeämi`ex ep`y s` lr ,xnelk §¨¥

cv yi mewn lkn ,dzk`ln dxnbpe ixka dgxnzp d`eazdy
meyn ,lah aeig llkl mlern d`a `ly xnel]cãáòc øLôà± ¤§¨§¨©

bdp xagdy okziyBúàeáz ìò íãà íéøòî øîàc ,àéòLBà éaøãk [§§©¦©§¨§¨©©£¦¨¨©§¨
`l ez`eazy ick dnxrd ly jxca lertl mc`l xzen ±

,dxezdn xyrna aiigzzdñéðëîezialdlL õBîa`idyk ± ©§¦¨©¤¨
.ziaa dzk`ln z` xnebe ,dzk`ln dxnbpy mcew ,uena oiicr

z`feúìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnnøNònä ïî äøeèôe`le ± §¥¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥
d`eazy meyn mrhde .dzlik` mcew zexitd z` xyrl jxhvi
on dlik`l zxzen ziad ipt dz`x `le dzk`ln dxnbpy
dpnn lek`l mc`l exq` minkgy `l` ,xyrn `la dxezd
z` mle`e .i`xr zlik` dpnn lek`l el exizde raw zlik`
dlik`dl el xzen o`k ,xenb lah dlik`dl xeq`y s` ,eznda
zaygp ,`idy zenk lka dnda zlik`y itl ,dlecb zenka s`

i`xr zlik`lzny xagd mb `ny wtzqdl yiy oeik ,dzrn .
,ziad ipt zii`x xg`l wx zexitd zk`ln z` xnbe ,jk bdp
icin `iven xyir `ny wtqd jkle ,lah wtq md eizexity `vnp
minkg ixdy ,opaxcn i`ce lah md zexitdy s`e .lah wtq
lr eknq opax mewn lkn ,ziad ipt zii`x `la s` xyrna eaiig
mixzen zexitd okle ,zexitd z` xyir i`cey xagd zwfg
dxq`p i`cey dxf dcear oipra la` .raw zlik`a mb mc`l
df wtq oi` ,dlha `ny xacd wtq ,dxaypyke ,dxaypy mcew

.xeqi` i`ce icin `iven ,xzid i`cel aexw `ed elit`e
:`xnbd dywn .zxg` `ziixan di`xa dpc `xnbdåik÷ôñ ïéà §¥¨¥

,äãeäé éaø øîà ,àéðúäå ,éàcå éãéî àéöBîjilydl milibxy xea ¦¦¥©©§¨©§¨¨©©¦§¨
did oke ,xedh `ed ixd eilr lid`nd mc` ,miltp eaäNòî©£¤
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dxf dcear(oey`x meil)

eäðéð íéøáL àäå,minlv ixay md lbx e` ci zipaz `lde ± §¨§¨¦¦§
dpynd recn ,mixzen dxf dcear ixay elit`y l`eny zrcle

:`xnbd zvxzn .mzxqe`dîbøzyxit ±ìàeîL,dpynd z` ¦§§¨§¥
xaecnyïéãîBòalbxd e` cid zipazïñéña ìòcgeind oM lr ± §§¦©§¦¨©

.ody zenk odl car i`ce my ogipdy oeike ,odl
:dil`n dxazypy dxf dcear oica zwelgn d`ian `xnbd
äøeñà øîà ïðçBé éaø ,äéìéàî äøazLpL íéáëBk úãBáò ,øîzà¦§©£©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨©¦¨¨¨©£¨

,d`pdaúøzeî øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø.d`pda ©¦¦§¤¨¦¨©¤¤
:mzwelgn z` zx`an `xnbdîà ïðçBé éaøàì àäc ,äøeñà ø ©¦¨¨¨©£¨§¨Ÿ

y epi`xdìha.dxf dcear oiicr `ide ,iebdLé÷ì ïa ïBòîL éaø ¦§¨©¦¦§¤¨¦
,úøzeî øîàydì ìéháî éìeha àîzñîdze` lhia mzqd on ± ¨©¤¤¦§¨¨©¥§©¥¨

,dxaypy xg`l eala iebdøîà øîéî,envrl iebd xn` ±éäéà ¥©¨©¦¦
äìvà àì dLôð,livdl dgilvd `l dxf dceard dnvr z` m` ± ©§¨Ÿ©§¨

,dxayp ixdydéì äìvî àøáb àeääì.livz `id ize` ike ± §©©§¨©§¨¥
:`iapa weqtn yiwl yix lr dywn opgei iaxdéáéúéàdywd - ¥¦¥

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaøoipra `iapa `aend dyrndn ©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
egipde ,l`xyi mr dnglna eay mizyltdy miwel`d oex`

my xn`pe ,oebc lqt cil eze`(c d '` l`eny)xwAa EnMWIe'©©§¦©Ÿ¤
'd oFx` iptl dvx` eiptl ltp oFbc dPde zxgOnézLe ïBâc Làøå ¦¨¢¨§¦¥¨Ÿ¥§¨¨©§¨¦§¥£§Ÿ¨§¥

'åâå úBúeøk åéãé úBtkoztn lr migpen me`vny ,'oYtOd l` ©¨¨§¤©¦§¨
,xcgdáéúëeixg`y weqtadf(d weqt my)éðäë eëøãé àì ïk ìò' §¦©¥Ÿ¦§§Ÿ£¥

'åâå ïBâãy`xdy myn gkene .'oFbC oYtn lr oFbC ziA mi`Ad lke ¨§¨©¨¦¥¨©¦§©¨
ekxc `l jk meyne mdl miaeyg eid lqtd ly zexeayd micide
xg`y xn`y yiwl yix lr dywe ,e`vnp myy oztnd lr

.dze` lhan iebd dxayp dxf dceardy
Bì øîàike ,yiwl yixíMîyiäéàø,ixack `lyíúädn my ± ¨©¦¨§¨¨¨¨

,mixayd z` eaiygdy meyn `l `ed ,oztnd lr ekxc `ly
meyn `l`ïéçépnLeidïBâcä úàcer edecar `leúà ïéãáBòå ¤©¦¦¤©¨§§¦¤

,ïzônälr migpen eid xaypy lqtd ly miaeyg miwlge xg`n ©¦§¨
,oztndéëä éøîàc,mnvrl exn` jky ±ïBâãì déøqéà dé÷áL± §¨§¦¨¦©§¥¦¨¥§¨

,xaypyk oebc z` afr dxxyde gkd lra xyddéì áéúéà àúàå©£¨¥¥¥
ayie `ae ±.ïzônä ìò©©¦§¨

:epizpynn yiwl yix lr dywn opgei iax,déáéúéà,dpyna epipy ¥¦¥
ïéøzeî elà éøä íéîìö éøáL àöBnädpynd ixace .d`pda ©¥¦§¥§¨¦£¥¥¨¦

minkg zrcl `ld ,df oica yecigd dn ,mipaen mpi` dxe`kl
(:n lirl)`l` .minlv ixay oky lke oixzen minily minlv elit`

mixzen minlv ixay `weecy xnel dpynd zpeeky gxkdaàä̈
la` ±,ïéøeñà íéáëBk úãBáò éøáLxaeqd yiwl yix lr dywe ¦§¥£©¨¦£¦

.mixzen miakek zcear ixayy
:`xnbd zvxznàîéz àìy dpyndn wiicz l` ±úãBáò éøáL Ÿ¥¨¦§¥£©

àîéà àlà ,ïéøeñà íéáëBkminlv ixay `weec wiicz jk ± ¨¦£¦¤¨¥¨
,mixzenàäd mle` -ïîöò íéîìö,minily mdykïéøeñà ¨§¨¦©§¨£¦
,d`pdaàîúñezipyp epizpyn mzqe ±øéàî éaøklr wlegd §¨¨§©¦¥¦

zycgne ,oixeq` minlvd lky xaeqe ,zncewd dpyna minkg
dcen `ed ,minlvd z` xqe` xi`n iaxy s`y dpynd

.mixzen mdixayy
:opgei iax lr ddnz `xnbdåixdïðçBé éaøyiwl yixl dywdy §©¦¨¨

lkn ,mixeq` minlvy s` lr xi`n iax zrcly dcen ,epizpynn
ok m` ,mixzen minlv ixay mewnïðaøì eäì òîLð øéàî éaøãî¦§©¦¥¦¦§©§§©¨¨

minlva minkg zhiyl cnlp ,mzq minlva xi`n iax zhiyn ±
,mixeq`y minkg micen mday ,xetiv e` lwn mcia yiyåàì± ¨

`l ikeî éaø øîàïéøeñà íéîìö øéàe,ïéøzeî íéîìö éøáLok m` ¨©©¦¥¦§¨¦£¦¦§¥§¨¦¨¦
mb,ïðaøìmlvdy dgked efy ,xetiv e` lwn ecia wifgnd mlv §©¨¨

`edénð ,íéáëBk úãBáòy oicd didi mb ±äéøáLe äøeñà àéä £©¨¦©¦¦£¨§¨¤¨
,ïéøzeîmiakek zcear ixayy xaeqd opgei iax lr dywe ¨¦

.mixeq`
:`xnbd zvxznàzLä éëäzencl dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

zcearl ,mdixay z` xizne mxqe` xi`n iaxy minlv mzq
,mdipia wlgl yi `ld ,dxaypy miakekíúäminlv mzqa my ± ¨¨

,zewitq ipy yiíeãáò àì øîéà íeãáò øîéàmdl ecary okzi ± ¥©£¨¥©Ÿ£¨
,ecarp `l llky okzie minily mzeidaåmbøîBì éöîz íà §¦¦§¥©

yíeãáò,minily eidykíeìha øîéà,exaypy xg`ly okzi ± £¨¥©¦§
mle` .xi`n iax xizn `witq wtqae ,mixayd z` lhia iebd

aäeãáò éàcå íéáëBk úãBáò,dxq`pe dnily dzidyk dligzn £©¨¦©©£¨¨
dxaypy xg`eäìèác øîéé éîz` lhia iebd m` xacd wtq ± ¦¥©§¨§¨

,dxzede mixaydéåäepiptl ixd ±÷ôñlwdléàcåå,xeqi`lïéàå ¨¥¨¥§©©§¥
÷ôñlwdléàcå éãéî àéöBî`ny wtqd gka oi` xnelk ,xeqi` ¨¥¦¦¥©©

,[dlhia `edy i`cel aexwy s`] dxf dceard z` lhia iebd
.dxaypy mcew dxf dceara didy xeqi`d zwfg z` zepyl

xen`d llkd z` zxzeq `id m` dpce `ziixa d`ian `xnbd
:`xnbd dywn .xeqi` i`ce icin `iven xzid wtq oi`yåikïéà §¥

ôñøáç ,àéðúäå ,éàcå éãéî àéöBî ÷zeidl envr lr laiwy in-] ¨¥¦¦¥©©§¨©§¨¨¥
[zexyrnd lr on`pçépäå ,únLeziaaäøeâî,d`eaz ly xve` - ¤¥§¦¦©§¨

,ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàìîdxnbpy reci m` s` xnelk §¥¨¥£¦¥§¥¨
`vnpe ,zny mei eze`a dxebnl mqipkde ,dcya mzk`ln
lkn ,dxezdn zexyrna eaiigzde ,ziad ipt z` e`x zexitdy

mewnïéðweúî ú÷æça ïä éøämeyn ,dlik`a mixzene mixyern ± £¥¥§¤§©§¨¦
mcew zexyrne zenexz mdn yixtd xagdy i`cel aexwy

.znyàëä àäå,`ziixad ly df oica ixde ±éìéáè éàcåc± §¨¨¨§©©§¦¥
e ,lah i`ce eid zexitdy,eäðéøOò àì ÷ôñ eäðéøOò ÷ôñaexwe ¨¥©§¦§¨¥Ÿ©§¦§

,mze` xyir xagdy ,[xenb i`ce `l ik m`] i`celéúà÷å`ae ± §¨¨¥
÷ôñxyir `ny dféàcå éãéî àéöBîerecn ok m`e .lah xeqi` ¨¥¦¦¥©©

i`ce eid dligzay s` lr ,miakek zcear ixay opgei iax xq`
.mixzen mde ,mlhia iebdy i`cel aexw `ld ,mixeq`

:`xnbd zvxzníúä,zny xag oipra my ±àeä éàcåå éàcå± ¨¨©©§©©
,`ed i`ce icin `iveny i`ceeäðéøOò éàcåc,zny mcew xagd §©©©§¦§

øáç ìò ä÷æç ,äàæBç àðéðç éaø øîàc ,äàæBç àðéðç éaøãk± §§©¦£¦¨¨¨§¨©©¦£¦¨¨¨£¨¨©¨¥
xeqi` ilk`na mixg` elyki `ly xdfpy xaga ep` migeha

,el mikiiyd,Bãé úçzî ïweúî BðéàL øác àéöBî BðéàLi`ceae ¤¥¦¨¨¤¥§¨¦©©¨
.cin mpwiz

:xg` ote`a dgec `xnbd(éìéáè àì àø÷éòî) àîéà úéòa éàå± §¦¨¥¥¨¥¦¨¨Ÿ§¦¥
xagdy ze`ce oi` m` s` ,jk mb z`f ayiil lkez dvxz m`
zexitd `ny] lwdl wtq o`k oi` mewn lkn ,zexitd z` xyir

df `l` ,lah xeqi` i`ce icin `iveny [epwzp÷ôñzexitd `ny ¨¥
epwzp÷ôñålah llka m`.àeämi`ex ep`y s` lr ,xnelk §¨¥

cv yi mewn lkn ,dzk`ln dxnbpe ixka dgxnzp d`eazdy
meyn ,lah aeig llkl mlern d`a `ly xnel]cãáòc øLôà± ¤§¨§¨©

bdp xagdy okziyBúàeáz ìò íãà íéøòî øîàc ,àéòLBà éaøãk [§§©¦©§¨§¨©©£¦¨¨©§¨
`l ez`eazy ick dnxrd ly jxca lertl mc`l xzen ±

,dxezdn xyrna aiigzzdñéðëîezialdlL õBîa`idyk ± ©§¦¨©¤¨
.ziaa dzk`ln z` xnebe ,dzk`ln dxnbpy mcew ,uena oiicr

z`feúìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnnøNònä ïî äøeèôe`le ± §¥¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥
d`eazy meyn mrhde .dzlik` mcew zexitd z` xyrl jxhvi
on dlik`l zxzen ziad ipt dz`x `le dzk`ln dxnbpy
dpnn lek`l mc`l exq` minkgy `l` ,xyrn `la dxezd
z` mle`e .i`xr zlik` dpnn lek`l el exizde raw zlik`
dlik`dl el xzen o`k ,xenb lah dlik`dl xeq`y s` ,eznda
zaygp ,`idy zenk lka dnda zlik`y itl ,dlecb zenka s`

i`xr zlik`lzny xagd mb `ny wtzqdl yiy oeik ,dzrn .
,ziad ipt zii`x xg`l wx zexitd zk`ln z` xnbe ,jk bdp
icin `iven xyir `ny wtqd jkle ,lah wtq md eizexity `vnp
minkg ixdy ,opaxcn i`ce lah md zexitdy s`e .lah wtq
lr eknq opax mewn lkn ,ziad ipt zii`x `la s` xyrna eaiig
mixzen zexitd okle ,zexitd z` xyir i`cey xagd zwfg
dxq`p i`cey dxf dcear oipra la` .raw zlik`a mb mc`l
df wtq oi` ,dlha `ny xacd wtq ,dxaypyke ,dxaypy mcew

.xeqi` i`ce icin `iven ,xzid i`cel aexw `ed elit`e
:`xnbd dywn .zxg` `ziixan di`xa dpc `xnbdåik÷ôñ ïéà §¥¨¥

,äãeäé éaø øîà ,àéðúäå ,éàcå éãéî àéöBîjilydl milibxy xea ¦¦¥©©§¨©§¨¨©©¦§¨
did oke ,xedh `ed ixd eilr lid`nd mc` ,miltp eaäNòî©£¤
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dxf dcear(ipy meil)

ãçà ÷éöî ìLxc didy mil` icedi ±ìôð äìéèäL ,ïBnéøaclepy ¤¥¦¤¨§¦¤¥¦¨¤¤
dlïäk àáe ,øBaì,xead zty lr cnre d`xed dxene mkgõéöäå ©¨Ÿ¥§¥¦

[Ba]ickíà òãéìltpd,äá÷ð íà øëæini dnk dgtyl zexedle ¥©¦¨¨¦§¥¨
,ltpd z` odkd d`x `le ,dl yi dxdhe d`nehodk lr ewtzqde

,xead lr lid`dyk `nhp m` dfíéîëç éðôì äNòî àáe¨©£¤¦§¥£¨¦
eäeøäéèå,ñìcøáe äcìeçL éðtîíL ïéeöî,xead jezaaexwe §¦£¦§¥¤§¨©§§©§¦¨

edexxb e` ltpd z` elk` xak ,xeal odkd `ay cry i`cel
z` `xnbd zx`an .znd lr lid`d `l odkdy `vnpe ,odixegl

:dziiyewàëä àäåo`k ixde ±ìôð äìéèä éàcåcd`neh dzide §¨¨¨§©©¥¦¨¤¤
e ,xeaa zi`ce÷ôñm`eäeøøb,qlcxade dclegd,eäeøøb àì ÷ôñ ¨¥§¨¨¥Ÿ§¨

éúà÷å`ae ±÷ôñdféàcå éãéî àéöBîeminkgd ixdy ,d`neh §¨¨¥¨¥¦¦¥©©
lehia wtq oi`y xaeqd opgei iax lr dywe ,odkd z` exdih

.d`pd xeqi` i`ce icin `iven dxf dceard
:`xnbd zvxznàîéz àì`ziixaa qexbz l` ±,øBaì ìôð äìéèä Ÿ¥¨¥¦¨¤¤©

àîéà àlàqexbl yi ±,øBaì ìôð ïéîk äìéèädid m` wtq xnelk ¤¨¥¨¥¦¨§¦¤¤©
'`witq wtq' o`k yiy meyn odkd z` minkg exdihe ,ltp df
`l` ltp llk df did `l `ny wtq ,[lwdl zewitq iccv ipy]

y ,ltp did m` mbe ,gex `ln xity.edexxb qlcxa e` dcleg `n
:df uexiz lr `xnbd zl`eyàeä äá÷ð íà øëæ íà òãéì àäå§¨¥©¦¨¨¦§¥¨

éðz÷e` xkf `ed m` oecipde ,ltp didy xexay rnyn ,`ziixaa ¨¨¥
.dawp

e ,dpeyla dxviw `ziixad :`xnbd zayiin,øîà÷ éëäuivdy ¨¦¨¨©
xeaaäìétä çeø íà òãéì,dxdhe d`neh ini zepnl dkixv dpi`e ¥©¦©¦¦¨

e`äìéèä ìôð íà.dxdhe d`neh ini zepnl dilreéöîz íàå ¦¤¤¥¦¨§¦¦§¥
øîBìy d`xi m`e ±,äìéèä ìôðea opeazi.äá÷ð íà øëæ íà òãéì ©¤¤¥¦¨¥©¦¨¨¦§¥¨

:opgei iax lr `xnbd ziiyewl sqep uexizàîéà úéòaéàåm` - §¦¨¥¥¨
`l` ,xeal ltp i`ce dlihd dgtyd mpn` ,jk z`f ayiiz dvxz

íL ïéeöî ñìcøáe äcìeçL ïåék,xeaa,eäeøøb éàcåodkd xy`ke ¥¨¤§¨©§§©§¦¨©©§¨
.i`ce icin `ived i`cey `vnpe ,ltpd my did `l xak uivd

yixe opgei iax zwelgnl zxfeg `xnbddxf dcear m` yiwl
yiwl yixl dywn opgei iax .d`pda zxzen dil`n dxaypy

:zeziixae zeipynndéáéúéàepipy ,yiwl yixl opgei iax dywd ± ¥¦¥
,epizpynaãé úéðáz àöîe`ìâø úéðáz,minlvn exaypyéøä ¨¨©§¦¨©§¦¤¤£¥

,ãáòð ïäa àöBikL éðtî ïéøeñà elàzexevl micaery yiy xnelk ¥£¦¦§¥¤©¥¨¤¤¡¨
.el`éànà,[recn-],eäðéð íéøáL àäm` oia yiwl yix zrcle ©©¨§¨¦¦§

zvxzn .mixzen md ixd mdil`n exayp m` oiae mxay ieb
:`xnbddîbøz àäyxit xak `ld ±ìàeîL(:`n lirl)dpyndy ¨¦§§¨§¥
zwqerïéãîBòalbxd e` cid zipazïñéña ìò,[odl cgeind oM-] §§¦©§¦¨©

.`idy zenk dl ecary dgked efe
,déáéúéàoldl dpyna epipy(:ap),ìháî íéáëBk ãáBòleki±] ¥¦¥¥¨¦§©¥

mb [lhalå BlL íéáëBk úãBáòmbå ,Bøáç ìLeli`Bðéà ìàøNé £©¨¦¤§¤£¥§¦§¨¥¥
íéáëBk ãáBò ìL íéáëBk úãBáò ìháî.dxiay ici lr elit` §©¥£©¨¦¤¥¨¦

,dyw ,d`pda zxzen dil`n dxaypy dxf dceary yiwl yixle
éànà,zlhazn dpi`éåäéz`dz ±äøazLpL íéáëBk úãBáòk ©©¤¡¥©£©¨¦¤¦§©§¨

,äéìàîm`y envrl iebd xne` ,dze` xaey l`xyiyk mb ixdy ¥¥¤¨
.eaila dlhane ,mixg`l lirez ji` dnvr lr obdl dlired `l

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxaecnLwx l`xyid,dñçtxnelk ¨©©©¥¤§¨¨
melk dxqg `ly oeike ,dzxev dkrnzpy cr yihta dilr dkid

.iebd dlha `l:`xnbd dywnéåä éàî dñçt éëådnle ,jka dn ± §¦§¨¨©¨¥
,dxaiyk df oi`ïðz àäåoldl dpyna(.bp),dñçtz` jrin ± §¨§©§¨¨

dxf dceard.dìha ,døqç àlL ét ìò óà:`xnbd zvxznéðä ©©¦¤Ÿ¦§¨¦§¨¨¥
éléî`l` mpi` elld dpynd ixac ±,íéáëBk ãáBò dñçôcdfay ¦¥¦§¨¨¥¨¦

,dze` dfane el daeyg dpi`y d`xn `edàì ìàøNé dñçt ìáà£¨§¨¨¦§¨¥Ÿ
,äìèaiptn ,dlhan dxaypyky s`e .iebd dlhia `ly xg`n ¨§¨

j` ,mixg`l lirez ji` dnvrl dlired `l m`y ayeg `edy
dpi`y oeik jk lr dcitwn dpi` `idy `ed xeaq ,zkrnp `idyk

.melk dxqg
:xg` ote`a uxzne iia` lr wleg `axék íìBòì ,øîà àáøå§¨¨¨©§¨¦

énð ìàøNé dñçt[ok mb-],äìèa,dlhan iebdyàlàyiyäøæb §¨¨¦§¨¥©¦¨§¨¤¨§¥¨
eyygy ,lehia aygi `l l`xyi ici lr lehiay opaxcàîìc¦§¨

dì daâîdze` diabie ieb ly dxf dcear l`xyid `vni `ny ± ©§©¨
,da dkfiedì ìéháî øãäåliredy xeaqie ,dze` lhai jk xg`e ± ©£©§©¥¨

,da dkf xaky itl ,melk lired `l zn`ae ,dxizdl elehiaa
éåäå`id ixde ±íéáëBk úãBáòz`vnpdúãBáò ìëå ,ìàøNé ãéa §¨¥£©¨¦§©¦§¨¥§¨£©

,íìBòì äìèa dðéà ,ìàøNé ãéa íéáëBk.dxaewl jixve ¨¦§©¦§¨¥¥¨§¥¨§¨
:ztqep `iyewñéìB÷ønä ïî íéðáà àéáäL íéáëBk ãáBò ,déáéúéà¥¦¥¥¨¦¤¥¦£¨¦¦©©§¦

zwixfa dze` micaere ,mipa` ly dnixr dieyrd dxf dcear ±
,diptl oa`íéëøc ïäa ätéçå[úBàéèøñe] (úåàéèøèå),zeaegx - §¦¨¨¥§¨¦§¨¦

úBøzeîdna qilewxnd z` lhia iebd ixdy ,d`pda mipa`d ¨
.oa` dpnn lhpyåeli`ätéçå ñéìB÷ønä ïî íéðáà àéáäL ìàøNé §¦§¨¥¤¥¦£¨¦¦©©§¦§¦¨

íéëøc ïäaúBøeñà ,[úBàéèøñe] (úåàéèøèå)oi`y itl ,d`pda ¨¥§¨¦§¨¦£
,yiwl yixl dywe .ieb ly dxf dcear lhan l`xyiéànàdpi` ©©

,zlhaznéåäéz`dz ±,äéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòkixdy ¤¡¥©£©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨
.lirl xen`ke ,eaila dlhan iebd ,dze` xaey l`xyiyk mb

:`xnbd zvxznàáøãk énð àëä`axy enk uxzl yi o`k mb ± ¨¨©¦¦§¨¨
l`xyi ici lr lehiay minkg exfby ,zncewd `iyewd lr uxiz
mipa`d znixr lk z` l`xyid diabi `ny ,lehia aygi `l
zgiwla dxizqd lirez `l aeye ,da dkfie qilewxnd `idy

`.dpnn mipa
ätéML íéáëBk ãáBò ,déáéúéàrivwde lqity ±íéáëBk úãBáò ¥¦¥¥¨¦¤¦¨£©¨¦

miltepd mixqpa ynzydl ick dxiy` dtiyy oebk ,ieb ly
,Bkøöìe ,lehia dyrn df ixdàéädxiy`d ±äééetéLå,mixqpde ± §¨§¦§¦¤¨
ïéøzeîdze` lqit m` la` .d`pda,dkøöì,dzetil oebkàéä ¨¦§¨§¨¦
äøeñà,dlhia `l ixdy ,d`pdaäééetéLåmixqpde ±ïéøzeî £¨§¦¤¨¨¦

.mze` cearl oiekzn epi`e mkilyn iebdy oeik ,d`pdaåeli` §
íéáëBk úãBáò ätéML ìàøNé,ieb lyBkøöì ïéaynzydl - ¦§¨¥¤¦¨£©¨¦¥§¨§

e ,mixqpadkøöì ïéa,dzetil ±ïéøeñà äééetéLå àéä,d`pda ¥§¨§¨¦§¦¤¨£¦
,yiwl yixl dywe .zlhazn dpi`yéànà,zlhazn dpi`éåäéz ©©¤¡¥
,äéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòklqtn l`xyiyk mb ixdy ©£©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨

:`xnbd zvxzn .eaila dlhan iebd ekxevl dze`énð àëä̈¨©¦
àáøãklhaiz `ly `id opaxcn dxifby. ¦§¨¨

,déáéúéàdpyna epipy(:bn oldl),,øîBà éñBé éaøzcear `vend ¥¦¥©¦¥¥
,zkznn dieyrd miakek÷çBLdze`äøBæåzixextrd z`çeøì ¥§¤¨©

,íiì ìéhî Bàdpnn epdie elyki `ly ickBì eøîà .iaxl minkg ©¦©¨¨§
`ld ,zixextrd z` gexl dxefyk el lirei dn ,iqeiàéä óà©¦

e zecya zltepe zxftznäNòðdpnnáéúëe ,ìáæ(gi bi mixac)àì' ©£¤¤¤§¦Ÿ
,'íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãédywe .d`pda dxeq` dxf dceary ¦§©§¨§§¨¦©¥¤

,yiwl yixléànà,ezwigya zlhazn dpi`úãBáòk éåäéz ©©¤¡¥©£©
.äéìàî äøazLpL íéáëBk:`xnbd zvxzn.àáøãk énð àëä ¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨¨¨©¦¦§¨¨

ïB÷øc úøeö àöî ,øîBà ïàéñé ïa éñBé éaø ,déáéúéàzxeva lqt ± ¥¦¥©¦¥¤¨§¨¥¨¨©§¨
,carp df oewxc m` reci `l mle` ,el cearl milibx eidy ygp

BLàøådid,Ceúçe÷ôñm`Bëúç íéáëBk ãáBòdyrn o`k dyrpe §Ÿ¨¨¥¥¨¦£¨
,lehia÷ôñm`Bëúç ìàøNéepi` l`xyiy itl ,lhazp `le ¨¥¦§¨¥£¨

oewxcdy `ed oicd ixd ,ieb ly dxf dcear lhanøzeî,d`pda ¨
o`k yiy meynel ecar m` wtq ,xzidl zewitq iccv ipy

m` j` .ekzg iebd `ny wtq ecar m` s`e ,mlernéàcåxacd ©©
yøeñà ,Bëúç ìàøNéel ecar m` cg` wtq wx yiy oeik ,d`pda ¦§¨¥£¨¨

dpi`e dxeq` `id el ecar m`y ,xingdl yi dxez oica wtqae
,yiwl yixl dywe .l`xyid jeziga zlhaznéànàdpi` ©©

,zlhazn.äéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòk éåäézzvxzn ¤¡¥©£©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨
:`xnbd.àáøãk énð àëä̈¨©¦¦§¨¨

,déáéúéàoldl dpyna epipy(:gn)rexfl xzen minkg zrcly , ¥¦¥
zenia [dxf dcearl ederhpy oli`-] dxiy`d zgz zewxi
`vnpe ,zewxil wifn dxiy`d ly lvd df onfay oeik ,minybd

.epnn dpdp epi`yàì óà ,øîBà éñBé éaømirxefúBîéa úB÷øé ©¦¥¥©Ÿ§¨¦
íéîLbä,dxiy`d zgznïäéìò úøLBð äéiápäL éðtîmilrd ± ©§¨¦¦§¥¤©§¦¨¤¤£¥¤

lirend laf miyrpe zewxid lr miltep oli`dn mixyepd
,dywe .xacd xeq`e dxiy`dn dpdp `vnpe ,zewxid zginvl

éànà,xeq`,äéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòk éåäézixdy ©©¤¡¥©£©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨
:`xnbd zvxzn .mdil`n exyp milrdíúä éðàLmy dpey ± ¨¦¨¨

oeik ,dil`n dxaypy dxf dcear lkn oicdíéáëBk úãBáò øwéòc§¦©£©¨¦
úîéi÷dceard xwir `edy oli`d ,milrd zxiyp ixg` mby ± ©¤¤

lhazd `le miiw oiicr ,dxf.mixeq` milrd mb ok lre ,
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oifge` mipy` cenr an sc ± iying wxtzereay
÷éöî.ded l`xyie ,`nl` `xab =åá õéöäå.xkf m` rcil xead zty lr -ïäë-

.dxdh inie d`nehd ini zaiyi dl zexedl oiekzpe ,ded d`xed dxene mkgñìãøá=

."`t`" inx` oeylaíù ïéåöîodk ldi` `le ,odly xegl edexxb e` edelk` xake -

.znd lr dfìôð ïéîë.gex `ln xity `l` did ltp `l `nyc ,`id `witq wtqe -

äìéôä çåø íà òãéìini eilr ayz `le -

.dlitd ltp m` dxdhe d`nehøîåì éöîú íàå
'åëåxkf m` uivi ,oiicr ltp `edy d`xi m`e -

.dawp m`åäåøøâ éàãå`de ,jka ozwfgy -

.`ed i`ceåøéáç ìùå åìùoicaer odipyy oia -

dfe xertl caer dfy oia ,zg` d`xil

ici lr zxzen dxf dcearc `de .qilewxnl

lqety iebl oipn :(` ,ap) onwl `wtp ,lehia

.'eke dxf dcearäñçôùl`xyi dilr dkd -

dxqig `l la` ,dzxev dkrnzpy cr yihta

.liha `l jkld ,melkïðúäådqgt :ieb iab -

.'eke ab lr s`éåâ äñçô éìéî éðäilbc -

.dl lhane ifane dizrcàì ìàøùé äñçô ìáà
,dil`n dxazypy dxf dcearl inc `lc -

la` ,'eke dlvn `l dytp idi` :xn` mzdc

.dqigt` dxf dcear `ctw `l :ieb xaqw `kd

éîð ìàøùé äñçô éë íìåòì øîà àáøåied -

.`ilrn lehiaàìàlehia lkc xefb opax -

ipwe dl dabn `nlc dxifb ,lehia e`l l`xyi

zipwp d`ivn oebk xwtd xac lkc ,ddabda dl

.ddabdaúéîìåò äìèá äì ïéà,dfipb dperhe -

,ap dxf dcear) ["l`rnyi iax"] wxta opitlick

."xzqa mye"n (`ñéìå÷øîoicaery mieb yi -

`ad lke ,qilewxn dl oixewe mipa` ly lbl

.dzcear `ide ,oa` dl wxefúøúåîixdy -

.lbl xzqy iebd elhiaàáøãëdabn `nlc -

dil lhan xcde `yixa qilewxn dlekl dl

.exzeqeåëøöìwiqdl ,oi`tyl jixvy -

.di`tyaïéøúåî äéàôùå àéä,ieb dlha `dc -

.[ekxvl] dtiyyäëøöì.dzetil -äéàôùå
ïéøúåî.edl glt `le edl wixf wxfinc -

äøæ äãåáò äôéùù ìàøùély i`c ,ieb ly -

di`tye `id ieb inp dtiy elit` - l`xyi

ileha za e`l l`xyic dxf dcearc ,oixeq`

.`idéåäéú,ekxvl l`xyi dtiyc jd -

.dil`n dxazypy dxf dcearkäøåæå ÷çåù
çåøì.zkzn ly dxf dcear `vend -åì åøîà

ìáæ úéùòð àéä óàoiekzn `ed ,xnelk -

dzr mbe ,dpnn l`xyi dpdi `ly dca`l

,laf miyrp miwgyd ixdy dpnn l`xyi dpdi

."dne`n jcia waci `l" :xn`peïå÷øã úøåö-

dcear) oizipzna opzck ,dxf dcearl `nzq

.(a ,an dxfåëúç éåâ ÷ôñ.lehia iede -÷ôñ
åëúç ìàøùé.lehia ied `le -øúåîopilzc -

carp `l `nye ,`ed `witq wtq `dc ,ieba

.mlernúå÷øé àì óàoirxef :ipzw oizipzn -

,minybd zenia zewxi dxiy` ly dizgz

oi`e odl dyw oli` lv oke ,odl dyw lvdy

dti lvdy ,dngd zenia `l la` .dpnn dpdp

oli` dxiy` lk .dxiy`n dpdp `vnpe odl

.`edúåîéá úå÷øé àì óà øîåà éñåé éáø
íéîùâäzewxid lr zxyep diiapdy itl -

.dxiy`d on dpdp wxid lra `vnpe ,lafl dede

zenia oli`d on oixyepd oilrd od diiap

.minybdúîéé÷ äøæ äãåáò ø÷éòã`l oli`d -

.dxeq` dpnn zxyepd diiap jkld ,lha
êøã
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ìù.mizif wqen :yexit ,"wqen" qxb `ztqezae .qp` :qxhpewd yxit - cg` wivn

àáå,miltpl `nhn epi` miaexwl elit`c ,did dhey odk eze` - ea uivde odk

.en`e eia`c `inec opiracòãéìrnyn oke .dcila d`nhn dgtye - 'eke xkf m`

cili" edf - dclie elv` dxarzpe dgty gwl :(a ,dlw zay) "dlinc xfril` iax" wxta

oi`y lk ,`zlnc `llke .dpenyl lenp "zia

`yix .dpenyl lenp epi` - dcil d`nh en`

:yexit ,xedh - miltp ea oilihny xea :`ziixac

dyrn iziin dlre ,miltp ea lihdl oilibxy

.wivn ly ezgtyaéðôîqlcxae dclegy

xead :`ni` zirai` - oxegl edexxbe my oievn

elit`e ,dxyr wenr epi`y oebke ,miaxd zeyx

`l m` miaxd zeyxa d`neh wtq df oi` ikd

it `lnn ey`x didy xvw xeaa ixiinc ,edexxb

cigid zeyx xeaa i`cec :`ni` zirai`e .xead

i`ce elit` :denzl oi`e .dxyr wenr `edy

eilbx zgz edexxb `ny yegip - edexxb

xeg mzqc .dlere zrwea dvevx d`nehe

,xnel yi inp i` .gth gzet oda yi mivxy

odk ilbxe cigid zeyxa `niiw xeac ixiinc

.miaxd zeyxa

äìéèäùwcapy xnel jixve - ltp oink

oeik ,ekezl ezlihdy mcew xead

.miltp ea lihdl oilibxy

éåâoa oerny iaxl `iywe :yexit - 'eke dtiyy

mzd ip`y :ipyn `lcn ,xnel jixve .yiwl

oerny iaxc dpin rny ,miiw dxf dcear xwirc

miiw dxf dcear xwira elit` ixy yiwl oa

edi`c ,jenqa rnyn oke .dzlicb jxck `lya

`iddn (a cenr onwl) opgei iaxl aizen diteb

.miiw dxf dcear xwiry it lr s`e ,dpwa fizic

àëäix`wce :ipd lka oeir jixv - `axck inp

eda ipyilc `hiyt ?dl ix`w i`n dl

!`axck

÷ôñyxit - xzen ekzg l`xyi wtq ekzg ieb

`witq wtq `dc ,ieba opilzc qxhpewd

i`c ,oeek dtie .mlern ecarp `l `nye `ed

ok m` ,oicarp i`ce edl opiaygc jzrc `wlq

inp idp ?xzen i`n` :diteb opgei iaxl iywz

`giky `lc ,dil`n dkzgpl yginl `kilc

oi` ok m`e ,dil`n dxeay enk dil`n dkezg

dxf dceara `ki`c ikid ik xeqi`l zekizg aex

`blte `blt `kd `l` ,xeqi`l zexiay aex

l`xyi zekizge xzidl ieb zekizg ,aiyg

iax `dc ,jka xizdl oi` ikd elit` - xeqi`l

epi` libxd xzid wtq elit`c dil zi` opgei

oi`y `kd oky lk ,xeqi` i`ce icin `iven

xzid wtq o`k oi`e ,iebc zekizga jk lk zelibx

wtqa :xn`z m`e .xeqi` i`ce o`k yie libxd

,xeq` ekzg i`ce l`xyi :`tiq iywz inp carp

opgei iax icenc minlv ixayn `py i`ne

yic :xnel yie ?`witq wtq mrhn oixzenc

zelzl yiy itl ,minlv ixaya xzei xizdl

l`xyi did m`y ,l`xyian xzei ieba mzxiay

dxazyp m` mbe ,mlerd on dxran did dxaey

d`venyk dl lhan iebc ith giky dil`n

`ki` `zyde ,dytp dlvn `l idi` xn` xninc

`kil l`xyi ekzgyk la` .`xizidl `nrh ixz

`ny :xnel yiy ,`xizidl `nrh cg `l`

`nrh jdae ,dplhai dkezg iebd dp`vniyk

.carp wtqa s` opgei iaxl xizdl oi` dcegl
`de
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÷ôñ ,Ceúç BLàøå ïB÷øc úøeö àöî :øîBà ïàéñé̈¦¨¥¨¨©§¨§Ÿ¨¨¥

Bëúç ìàøNé ÷ôñ ,Bëúç éBb¯ìàøNé éàcå ,øzeî £¨¨¥¦§¨¥£¨¨©©¦§¨¥
Bëúç¯äøazLpL äøæ äãBáòk éåäéz ?éànà ;øeñà £¨¨©©¤¡¥©£¨¨¨¤¦§©§¨

!äéìàî¯éñBé éaø ,déáéúéà .àáøãk éîð àëä ¥¥¤¨¨¨©¦¦§¨¨¥¦¥©¦¥
äéiápäL éðtî ,íéîLbä úBîéa úB÷øé àì óà :øîBà¥©Ÿ§¨¦©§¨¦¦§¥¤©§¦¨
äøazLpL äøæ äãBáòk éåäéz ?éànà ;ïäéìò úøLBð¤¤£¥¤©©¤¡¥©£¨¨¨¤¦§©§¨

!äéìàî¯.úîéi÷ äøæ äãBáò øwéòc ,íúä éðàL ¥¥¤¨¨¥¨¨§¦©£¨¨¨©¤¤
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רמב
oifge` mipya cenr an sc ± iying wxtzereay

äúìéãâ êøã,ieb o`ty la` .mixg` lcble dly oilr xiydl ,dpyd lk dkxc df -

.okilydle olhal ezrcïéðäð àì.opaxcn xeq`c -ïéìòåî àìålrn `l - dpdp m` -

.`nrh yxtn onwl .dlirn oaxw aiigziy `ziixe`cnäð÷á æéúédpwd ivr jilyi -

`vnp ok m`c ,mlhie dxiy`d lr dlri `le .mdn dpdie ,dptxyie ,oli`d on lwna

d`pd `id efe ,mleq mewna dxiy`a ynzyn

.dxiy`d on epnnäð÷á æéúé éðú÷åsexyie -

dxazypy dxf dcear `nl` ,dpwd ivr

.zxzen dil`nïéðäð àìez` `nlc ,opaxcn -

.diteb ycwdc oli`d ivrn iiepdzi`l

.dpin ilicac meyn xefb `l dxiy`aeéãéî
àéøéà.opgei iaxl diriiqz `l `dn ,xnelk -

ikd meyne ,eteb ycwd ivra dzpiwya mlerl

.oilren `lïéàáä ïéìåãéâáãxg` oli`a -

,oli` `l` yicwd `l `ede ,opiwqr ycwedy

opaxcne oileciba dlirn oi` `pz i`d xaqwe

ivra dzpiwya inp dxiy` iabe .ixiq`c `ed

!yiwl yixk ,fizi :ipzwe ,onvr dxiy`éáøå
ïðçåé éáø øîà åäáàdizaeizl ivexzl xcdn -

`iepiya dnwez `l mlerl :`pixg` `iepiya

`l ikd elit`e ,`nlrn mivr izii`c `wigc

ipzwc `dc ,dxf dcear ixay xzid dipin sliz

,mivr` `l ,i`w oigext`` - "dpwa fizi"

dpw zfzd opixfb `lc opireny`l jixhvi`e

:xaqwe ,mivra `yixe .oli`d jxc dlri `ny

xeq`c ycwd` ilbe ,oileciba dlirn oi`

inp `ziixe`cnc ,dxiy`l oky lke opaxcn

:oizipzna opzck ,dxwirn xzei ztqez `xiq`

dn lhep - silgde dxf dcearl elqite ercib

,edpiaxr `lc `de .xzen x`yde silgdy

oilren `le" dil ipzinl ivn `lc meyn

.dlirn oic da `kiiy `l `dc ,"dxiy`a

oicd `ede dxiy`a ilbe ,oigext`a `tiqe

.oileciba dlirn oi` :xaqwe ,ycwdläøáñà
êì.opgei iaxc `ail` oizipzn -ïàëå ïàë-

oikixv oi`c ,oixzen dxiy`a oia ycwda oia

.oli`løåñà ïàëå ïàë íéöéááoikixvy -

.envr oli` lrk opax da xefbe ,oli`läðùî
äîç úøåö,`id opaxe .dpal oke ,dng lfn -

minlv x`y lk :(a ,n dxf dcear) ixn`c

.ipd `py i`n yxtn `xnbae .oixzenìòù
íéãáåëîäoyinyzy micaekn milk lry -

.dl yxtn `xnbae ,ceaklàøîâíéøä íùì
.mixdd lr dpennd xyl -ìåùìéù.zrlez =

inp `nzqne ,edpigltinl ediigxe` `nl`

!edpiglt `nlc xefbpìëì çìôéî ééáà øîà
éçìô éçëùîã,ediilr opax xefb `l `witqne -

.xzend jl oi` ok m`cåäì éçìôå åäì éøééö-

dxev xiivl ,gltine xvin edl ixiiv ,jkld

.'eke edl iaiygc zlz ipdl ,dcarl ickïå÷øã
.ygpl dnec -éøîåç èé÷ðîzeipyn hwln -

ick yxcnd ziaa oxne`e ,ovxzl zexengd

.owxtl oal epziyíéøúåî(a ,bn) onwl -

."oixzen" i`n yxtníéâãå"sevxt" ixw `l -

."dxev" `l`äùåòá àîéìéàn" i`de -"oixze

.oxiivl xzen ,xn`wcéúàoicnerd zenca -

.ilv`àöåîá.xn`w d`pda oixzene -àìà
äùåòá àèéùôdigc oebk oitevxt lkc -

dix`e xeyc ab lr s`e .oxiivl xzen dndae

od dlrn ly oiyny xypemzdc ,enc `l -

eze sevxt cg `kde ,cg` sebl cgi ozrax`

.xeq` dicegl elit`c mc` sevxtn ueg ,`l

òùåäé áøã äéøá àðåä áøãëåonwl xn`c -

.izenck "ize` oeyrz `l" dia ixw :oizrnya
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àäåmzd ip`y `nlc ?jixt `w i`n :dniz - 'eke zniiw dxf dcear xwirc oiietiy

e` l`xyi dtiyc `kd la` ,zniiw dxf dcear xwira s` ixy ikdle ,ieb dtiyc

,xnel yie !zniiw dxf dcear [xwirc] (`ki`c) `kid oixeq`c jl `ni` dil`n dxazyp

dtiy elit`e ,oixzenc ieb dtiya ipzwe ,zniiw dxf dcear xwirc oiietiy `de :jixt ikdc

ipynck ,`axc dxfb e`l i` ixy ied inp l`xyi

.lirl diteb yiwl oa oerny iax

éðú÷ådxf dcear `nl` - dpwa fizi

ycwde !zxzen dil`n dxazypy

dl iwenck - dxezd on oilren oi`c `nrh epiid

oi` :xaqwe ,o`kn xg`l oi`ad oileciba jenqa

lr dlri `le :qxhpewd yxite .oileciba dlirn

ynzyn `vnp ok m`c ,eplhie dxiy`d

elit`y ,"dpwa fizi" hwp `wecc d`xpe .dxiy`a

,xeq` - dxiy`d lr dilr `la ecia elhil leki

.dxiy`d on oxaey `ed eiykr :exn`i `ly ick

éáøåyxit - migext`l fizi i`n xn` eda`

dtie .mivr epnn dxaya dl iwenc :qxhpewd

`lc iiepyl i`wc ,o`kay xtqd zhiy itl yxit

wxt dlirna edin .dxf dcear xzid dipin sliz

mlerl :eda` iaxca qxb (` ,ci) "z`hg cle"

- "fizi" i`ne ,mda dzpiwe `nlrn mivr izii`c

`ae .mivrd mb ,xzen owd lke .migext`a

mlhi `l migext` lehil `a m`y eprinydl

.epnn dpdie oli`d lr jenqi e` dlri `ly ,ecia

qxhpewd yexitl icin `iyw `lc xninl `ki`e

.mzdc `pixg` `pyilk iz`c ,`kdc

íéöéáámeyn :yexit - xeq` o`ke o`k

lrk opax eda xefbe ,oli`l oikixvc

,xnel yi inp i` .qxhpewd yexitk ,envr oli`d

,oli`d lr dlri `ny opiyiigc opax eda xefbc

.elti ot ediilr qiigc

àöåîäoicd `ed - oewxc zxev mdilre milk

,dxeq` dcal oewxc zxev elit`c

eglt ikd elit`c ,`zeaxl milkd lr hwp `l`

.edlíëéìåé:qxhpewd yxit - glnd mil

x`y lk :(a ,n dxf dcear) ixn`c `id opaxe

iwe` `dc ,wc `l eyexit itle .mixzen minlv

minlv x`y la` ihxcp`a `wec xq`c xi`n iax

yxit oke ,`iz` xi`n iaxk elit` ok m` ,mixzen

iwe`c mz epiax yexitle .xi`n oa l`eny epiax

ilek minlv x`y la` ,opaxc `zeixy` ihxcp`

ody minlv x`yc xnel jixv ,ixiq` `nlr

edlek milka la` ,milkd lr mpi`ya - mixeq`

:jenqa jixt ikdle .jpdn cal edl icar iepl

,xeq` in milkd lr ,xnelk ?xeq` in mc` sevxt

ilekl oizipzna minlv opixq` `d ediiceglc

.`nlréøîåçl`eny epiax yxit - `ziipznc

xyewy ,xneg oink iedc ,`ziixac illk :xi`n oa

ith `gipe .cg` llka daxd mixac lleke

.i"yx yexitn
epiax
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:éðú÷å ,úîéi÷ äøæ äãBáò øwéòc ,ïéietéL àäå§¨¦¦§¦©£¨¨¨©¤¤§¨¨¥
dkøöì¯àðeä áø !ïéøzeî äééetéLå äøeñà àéä §¨§¨¦£¨§¦¤¨¨¦©¨

äìèa äøæ äãBáò ïéàL éôì :øîà òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©¨©§¦¤¥£¨¨¨§¥¨
éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø déáéúéà .dúìéãb Cøc¤¤§¦¨¨¥¦¥©¦¦§¤¨¦§©¦

Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL ï÷ :ïðçBé¯àìå ïéðäð àì ¨¨¥¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ
äøLà ìL dLàøa ,ïéìòBî¯à÷ìñ à÷ ;äð÷a æézé £¦§Ÿ¨¤£¥¨©¦§¨¤¨¨§¨

:éðú÷å ,ïäa äúpé÷å íéöò epnî äøáML ïBâk Czòc©§¨§¤¨§¨¦¤¥¦§¦§¨¨¤§¨¨¥
!äð÷a æézé¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯éúééàc ïBâk ©¦§¨¤¨¨§©¨§¦©§§©§¥

éab éðú÷c ,éîð à÷éc .ïäa äúpé÷å àîìòî íéöò¥¦¥¨§¨§¦§¨¨¤©§¨©¦§¨¨¥©¥
àîìLa zøîà éà ;ïéìòBî àìå ïéðäð àì :Lc÷ä¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¦¨§©§¦§¨¨
àì :Lc÷ä éab éðú÷c eðééä ,àîìòî íéöò éúééàc§©§¥¥¦¥¨§¨©§§¨¨¥©¥¤§¥Ÿ

ïéìòBî àìå ïéðäð¯ïéìòBî àìå ,ïðaøcî ïéðäð àì ¤¡¦§Ÿ£¦Ÿ¤¡¦¦§©¨©§Ÿ£¦
äøáML zøîà éà àlà ;éLéc÷ àì àäc ,àúééøBàcî¦§©§¨§¨¨©¦¦¤¨¦¨§©§¤¨§¨
àä ?ïéìòBî àì éànà ,ïäa äúpé÷å epnî íéöò¥¦¦¤§¦§¨¨¤©©Ÿ£¦¨

!éLéc÷¯øçàì ïéàaä ïéìecéâa àëä ?àéøéà éãéî ©¦¦¦¥¦§¨¨¨§¦¦©¨¦§©©
éaøå .ïéìecéâa äìéòî ïéà :øáñ à÷å ,ïðé÷ñò ïàkî¦¨¨§¦©§¨¨©¥§¦¨§¦¦§©¦
.ïéçBøôàa æézé ?æézé éàî :ïðçBé éaø øîà eäaà©¨£©©¦¨¨©©¦©¦§¤§¦
døañà ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà£©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨

ïéçBøôàa :Cì¯íéöéáa ,ïéøzeî ïàëå ïàk¯ïàk ¨§¤§¦¨§¨¨¦§¥¦¨
ïnàì ïéëéøvL ïéçBøôàå :éLà áø øîà .ïéøeñà ïàëå§¨£¦£©©©¦§¤§¦¤§¦¦§¦¨

.eîc íéöéákäðùîúøeö íäéìòå íéìk àöBnä §¥¦¨©¥¥¦©£¥¤©
ïB÷øc úøeö ,äðáì úøeö ,änç¯;çìnä íéì íëéìBé ©¨©§¨¨©§¨¦¥§©©¤©

ïéãaeëîä ìòL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø¯ ©¨¦§¤©§¦¥¥¤©©§¨¦
ïéfeáîä ìòL ,ïéøeñà¯.ïéøzeîàøîâ,àøîéîì £¦¤©©§¦¨¦§¥§¨

:éäðéîøe ?àì àðéøçà éãéîì ,eäì éçìôc àeä éðäìc¦§¨¥§¨§¦§§¦¥©£¦¨¨§¦§¦
ì èçBMäì ,íéné íeLì ,úBøäð íeL,øaãî íeL ©¥§©¦§§¨§¦§¨

ìì ,änç íeLì ,äðáì íeL,úBìfîe íéáëBk íeL §©¨§§¨¨§¨¦©¨
ìì ,ìBãbä øN ìàëéî íeLìéL íeLïè÷ ìeL¯éøä §¦¨¥©©¨§¦§¨¨£¥

çìôéî :ééaà øîà !íéúî éçáæ elà¯éçkLîc ìëì ¥¦§¥¥¦£©©©¥¦§©§¨§©§§¦
éáéLçc àúìz éðä ,éçìôîe øöéî ;éçìt¯eäì éøééö ¨§¦¥©§©§¦¨¥§¨¨©£¦¦¨§¦§

àðéøçà éãéîì ,eäì éçìôe¯.eäì éãáò àîìòa éBðì ¨§¦§§¦¥©£¦¨§§¨§¨¨§¦§
úBìfnä ìk :éðúå àúéiðúî éøîeç úLL áø èé÷ðî©§¥©¥¤§¥©§¦¨¨§¨¥¨©©¨

ïéøzeî¯ïéôeöøtä ìëå ,äðáìe änç ìfnî õeç ¨¦¦©©©¨§¨¨§¨©©§¦
ïéøzeî¯úBøzeî úBøevä ìëå ,íãà óeöøtî õeç ¨¦¦©§¨¨§¨©¨

¯ïéøzeî úBìfnä ìk :øî øîà .ïB÷øc úøevî õeç¦©§¨¨©¨¨©©¨¨¦
àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa àëä .äðáìe änç ìfnî õeç¦©©©¨§¨¨¨¨§©¨§¦©¦¥¨
:áéúëäå ?éøL éî úBìfnä ìk ,äNBòa éà ;äNBòa§¤¦§¤¨©©¨¦¨¥§¨§¦
,àöBîa àèéLt àlà !íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãk ïeNòz àì ,"ézà ïeNòú àì"Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦§©§©©§©§¦§¨©©¨¤¨§¦¨§¥

ïB÷øc úøeö ,äðáì úøeö ,änç úøeö íäéìòå íéìk àöBnä :ïðúãëe¯.çìnä íéì íëéìBé §¦§©©¥¥¦©£¥¤©©¨©§¨¨©§¨¦¥§©©¤©
óeöøt ,àöBîa éà ;íãà óeöøtî õeç ïéøzeî úBôeöøtä ìk :àúòéöî àîéà ,àöBîa éà¦§¥¥¨§¦¨¨¨©©§¨¦¦©§¨¨¦§¥©§

ïB÷øc úøeö ,äðáì úøeö ,änç úøeö íäéìòå íéìk àöBnä :ïðúäå ?øeñà éî íãà¯ ¨¨¦¨§¨§©©¥¥¦©£¥¤©©¨©§¨¨©§¨
àðeä áøãëå ,äNBòa àèéLt àlà !àì íãà óeöøt ,ïéà ïB÷øc úøeö ;çìnä íéì íëéìBé¦¥§©©¤©©§¨¦©§¨¨¨¤¨§¦¨§¤§¦§©¨
;ïB÷øc úøevî õeç úBøzeî úBøevä ìk :àôéñ àîéà ,äNBòa éà ;òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©¦§¤¥¨¥¨¨©¨¦©§¨
,"áäæ éäìàå óñë éäìà ézà ïeNòú àì" :áéúëäå ?øéñà éî ïB÷øc úøeö ,äNBòa éàå§¦§¤©§¨¦£¦§¨§¦Ÿ©£¦¦¡Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dxf dcear(ipy meil)

:`xnbd dgecàäålirl d`aedy `ziixaa(`"r)oipraïééetéLly §¨¦¦
xaecn mb miakek zcearéðz÷å ,úîéi÷ íéáëBk úãBáò øwéòc§¦©£©¨¦©¤¤§¨¨¥

drivwd m`y,ïéøzeî äééetéLå äøeñà àéä ,dkøöìdpey recne §¨§¨¦£¨§¦¤¨¨¦
.oixeq` dxiy`dn mixyepd milrd zniiw `idy oeiky ef dxiy`

:`xnbd zvxznøîà]mrhd ,(xn`) rWFdi axC DixA `pEd ax [ ¨©©¨§¥§©§ª©
,mixeq` milrdyäìèa íéáëBk úãBáò ïéàL éôìdxaypykCøc §¦¤¥£©¨¦§¥¨¤¤

,dúìéãbmilr xiydl dpyd lk oli`d zlicb jxc `id jky §¦¨¨
.jk meyn mxeqi` lhazn oi` okle ,mdizgz mixg` lcble

:opgei iax lr `iyew d`ian `xnbdLé÷ì ïa ïBòîL éaø déáéúéà¥¦¥©¦¦§¤¨¦
,ïðçBé éaøìdpyna epipy(:bi dlirn),ï÷mixetiv lyL`vnpLàøa §©¦¨¨¥¤§Ÿ

,Lc÷ä ìL ïìéàäy minkg exfbïéðäð àì,owd iepa mdny mivrdn ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦
ïéìòBî àìåjixv epi` ,bbeya owd ivrn dpdpd ,xnelk ,mda §Ÿ£¦

dxezd on miyecw mpi` owd ivry oeik dlirn oaxw `iadl.
`vnpd mixetiv ly ow mle`æézé ,äøLà ìL dLàøadki ±äð÷a §Ÿ¨¤£¥¨©¦§¨¤

zelrl xeq` j` .dwqdl owd ivra ynzyie ,letiy ick owd lr
,eziilra dxiy`dn dpdpy itl ,owd z` cixedl dxiy`d lr

.d`pda dxeq` dxiy`de ,mleqk el zynyn `idyà÷ìñ à÷̈¨§¨
Czòcdpyna xaecny yiwl yix xaq ±äøaML ïBâkxetivd ©§¨§¤¦§¨
epnîdnvr dxiy`d on ±ïäa äúpé÷å ,íéöòz` mda dzpae ± ¦¤¥¦§¦§¨¨¤

,dpiwäð÷a æézé éðz÷ågkene ,dwqdl owd ivra ynzyie §¨¨¥©¦§¨¤
iax ixack `lye d`pda zxzen dil`n dxaypy dxf dceary

:`xnbd zvxzn .opgeiïðé÷ñò éàîa àëädna dpyna o`k ± ¨¨§©¨§¦©
,xaecnéúééàc ïBâkxetivd [d`iady-]àîìòî íéöòmewnn ± §§©§¥¥¦¥¨§¨

xg`äúpé÷å[ow dzyre-],ïäa.d`pda mixzen ok lre §¦§¨¨¤
:df uexizk dgiken `xnbdénð à÷écz`f wiicl mb xyt` ± ©§¨©¦

,dpyndnéðz÷cdpynd ly oey`xd oicaéabxetiv ly ow §¨¨¥©¥
ly oli`a `vnpd,Lc÷äyïéðäð àìowd ivrnïéìòBî àìå.mda ¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
àîìLa úøîà éàxaecny xn`p m` oaen df oic ±íéöò éúééàc ¦¨§©¦§¨¨§©§¥¥¦

éðz÷c eðééä ,àîìòîxn`p okl ±,Lc÷ä éaby,ïéìòBî àìå ïéðäð àì ¥¨§¨©§§¨¨¥©¥¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
y `id dpeekdeïðaøãî ïéðäð àìenvr oli`dn zepdil `eai `ny Ÿ¤¡¦¦§©¨¨

,ycwd `ed ixde,àúééøBàãî ïéìòBî àìådfa oi` dxezd ony §Ÿ£¦¦§©§¨
,dlirn xeqi`éLéã÷ àì àäcme`iady oeik miyecw mpi` ixdy ± §¨Ÿ§¦¦

edexq` `l ,dxiy`d y`xa `vnpd owa mle`e .xg` mewnn
mc` ipay oeik ,dxiy`d ivrn zepdil `ai `ny yygn minkg
wgxzdle lcaidl milibxe ,d`pda dxeq` dxiy`y mircei

.dz`pdnL úøîà éà àlàxetivdepnî íéöò äøaMoli`dn ± ¤¨¦¨§©¤¦§¨¥¦¦¤
,envräúpé÷å[ow dzyre-]ïéìòBî àì éànà ,ïäadxezdn mivra §¦§¨¨¤©©Ÿ£¦

éLéã÷ àäivry ,opgei iaxk giken df ixde .miyecw md `ld ± ¨§¦¦
m` eli`e ,dxiy`dn egwlp `ly meyn `weec mixzen owd
dxaypy dxf dceary ,mixeq` md ixd envr oli`dn egwlp

.dxeq` dil`n
:dgkedd z` dgec `xnbdàéøéà éãéî`ld ,ef `id di`x ike ± ¦¦¦§¨

meyn ,dlirn mda oi` mewn lkne df oli` itprn egwlpy xyt`
cïðé÷ñò ïàkî øçàì ïéàaä ïéìecéâa àëäe`a owd ivry xaecn ± ¨¨§¦¦©¨¦§©©¦¨¨§¦©

wed oli`dy xg`l elcby mitprn,ycøáñ à÷åy `pzdïéà §¨¨©¥
ïéìecéâa äìéòîoke .mda oilren oi` okle ,ycwdd xg` elcby §¦¨§¦¦

dxiy`a elcby mitprd on egwlp owd ivry xaecn dxiy` iabl
,dxf dcear dyrpy xg` elcby dxiy` itpry it lr s`e ,dnvr
,dwqda oixzen owd ivr mewn lkn ,dxezdn d`pda mixeq`

.zxzen dil`n dxaypy dxf dceary yiwl yix zhiyk
:opgei iax lr `iyewl xg` uexizøîà eäáà éaøåmya,ïðçBé éaø §©¦£¨¨©©¦¨¨

xg`l envr oli`d itprn egwlpy ow ivra zwqer dpynd mpn`
e ,mixeq` el` mivr ok`e ,dxiy` dyrpy xg`le ycwedyéàî©

æézé`l` ,owd ivra ynzyiy dpeekd oi` ,dpyna xen`d dpwa ©¦
ïéçBøôàa æézé,eay migext`a ynzydl ick owd z` jilyi ± ©¦¨¤§¦

dlri `ny migext`d z` el xeq`l exfb `ly dfa yecigde
ycwd ly oli` iabl `yixa epipyy dn eli`e .oli`a ynzyie
`le owd ivr lr dpeekd ,ea oilren oi`e eilry owdn oipdp oi`y
minkg exq` ycwd ly df oli`n e`ay oeiky ,migext`d lr

oilren oi` mewn lkn j` ,envr oli`dn dpdi `ny mdn zepdil
`vnpe .oileciba dlirn oi`e ,ycwd ly oilecibn e`ay oeik mda
oke oixzeny dxiy`a epivn migext` oic z`y ,df uexiz itl
mivrdy ycwd iabl epivn owd ivr oic z`e ,ycwda mb oicd
oicd oke ,opaxcn mixeq` owd ivr eyrpe evvwpe ycwda elcby
zhiyke ,mixeq` ow eyrpe dpnn evvwpy mivrdy dxiy`a mb

.dxeq` dil`n dxaypy dxf dceary opgei iax
d`ian `xnbd:df uexiz itl dpyna xe`ia ztqezéaø déì øîà̈©¥©¦

Cì äøañà ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òédpynd z` jl xiaq` - ©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨¨
,opgei iax zhiy itl,ïéøzeî ïàëå ïàk ïéçBøôàa`vnp owd m` oia ¨¤§¦¨§¨¨¦

milecb mdy oeiky ,dxiy` oli` lr oiae ycwd ly oli` lr
xefbl mewn oi`e ,oli`l mikixv mpi` mnvra serl milekie

.envr oli`d oick mxqe`líéöéaaoway,ïéøeñà ïàëå ïàkoeiky ©¥¦¨§¨£¦
minkg exfb ,ewfpi `ly zexnyp od eci lry ,oli`l zekixv ody

.envr oli`d oick opic `diyïéëéøvL ïéçBøôàå ,éMà áø øîà̈©©©¦§¤§¦¤§¦¦
,ïnàì,oli`d ici lr mixnype li`ed ,gextl mileki mpi`eíéöéák §¦¨§¥¦

eîc.envr oli`k d`pda exq`iy mdilr exfby ¨

äðùî
zexev mdilr zexievny milk `vend oica zwqer ef dpyn

:mdl cearl milibxyíäéìòå íéìk àöBnäzxievnúøeöly lfn ©¥¥¦©£¥¤©
änçe`úøeöly lfnäðáìe`ïB÷øc úøeömilkd ,ygpl dnecd ©¨©§¨¨©©§

ok lre ,mdl ecar mzqd ony itl d`pda mixeq`íéì íëéìBé¦¥§©
,çìnämze` e`vniy yyg oi`e ea dhy dpitq oi`y mewn `edy ©¤©

mdn epdie mc` ipa.,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøelld zexev ©¨¦§¤©§¦¥¥
Lzexievnìòmilkïéãaeëîäi`ce ,caekn yeniyl micreind ± ¤©©§¨¦

mde ,mdl ecar,ïéøeñàmle`ìòLmilkdïéfeáîämicreind ± £¦¤©©§¦
mde mdl ecar `l mzqd on ,iefa yeniyl.ïéøzeî¨¦

àøîâ
dywn .el` zexev yly `weec dpyna exkfed recn dpc `xnbd

:`xnbdàøîéîì,dpyndn cenll ozip m`d ±éçìôc àeä éðäìc §¥§¨¦§¨¥§¨§¦
eäìe ,miebd mieegzyn el` zexev ylyl `weecy ±àðéøçà éãéîì §§¦¦©£¦¨

zexg` zexevle ±éäðéîøe .àì,`ziixaa epipyy dnn dywe ± Ÿ§¦§¦
èçBMädndaì]ì ,íéøä íeLì ,[úBòáb íeLì ,íéné íeLíeL ©¥§¨¦§§¨§©¦§

ì ,úBøäð,øaãî íeLnnd xyd myl el` lka dpeekde,mdilr dpe §¨§¦§¨
e`ìíeLd ly lfndänçe`ìíeLd ly lfnd,äðáìe`ìíeL §©¨§§¨¨§

úBìfîe íéáëBke`ììBãbä øN ìàëéî íeLe`ìíeLohw xy ¨¦©¨§¦¨¥©©¨§
lr dpenndìéLïè÷ ìeLmdl caery epiide ,dphw zrlez ± ¦§¨¨
,ef dhigya,íéúî éçáæ elà éøädxeq` dhegyd dndady £¥¥¦§¥¥¦

zetqep zexev zeniiwy ixd .dxf dcear zaexwz oick d`pda
zexievn el` zexevy milk exq`i `l recne ,odl micaery

.mdilr
:`xnbd zvxznéçìt éçkLîc ìëì çìôéî ,éiaà øîàok` ± ¨©©©¥¦§¨§¨§©§§¦¨§¦

mle` ,ecarl mi`veny oipr e` dxev lkl micaer md cearl
xac `vni `l ok m`y ,z`vnpy dxev lk minkg exq` `l wtqn

j` .iebn ezepwl xzenyéçìôîe øöéîick ilk lr dxev xiivl - ¥¨©§§¦
,dcaerleäì éçìôe eäì éøééö éáéLçc àúìz éðäzexev yly wx ± ¨¥§¨¨©£¦¦¨§¦§¨§¦§

,oze` micaere oze` mixiivne zeaeyg od dpyna exkfpy el`
la`àðéøçà éãéîìmilk lry zexg` zexev ±éãáò àîìòa éBðì §¦¦©£¦¨§§¨§¨¨§¦
eäì.mxqe`l oi` jkle ,oze` mixiivn cala iepl wx - §

:df oipra `ziixa xe`iaa dpc `xnbdéøîeç úLL áø èéwðî§©¥©¥¤§¥
àúéiðúî,dpadl zeyw zeziixa zyy ax did hwln ±éðúå- ©§¦¨¨§¨¥

oda eppeazi micneldy ick yxcnd ziaa oze` dpey dide
,xn`p zeziixad zg`a .oex`aieìfnî õeç ,ïéøzeî úBìfnä ìk̈©©¨¨¦¦©¨

úBøevä ìëå ,íãà óeöøtî õeç ,ïéøzeî ïéôeöøtä ìëå ,äðáìe änç©¨§¨¨§¨©©§¦¨¦¦©§¨¨§¨©
ïB÷øc úøevî õeç ,úBøzeî. ¨¦©§¨

éàîa (àëä) .'äðáìe änç ìfnî õeç ïéøzeî úBìfnä ìk' ,øî øîà̈©©¨©©¨¨¦¦©¨©¨§¨¨¨¨§©
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המשך בעמוד קד



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dxf dcear(iyily meil)

ïéà éðä,mzenk xiivl xeq` ok` mexna miynyny dl` `weec ± ¨¥¦
la`ïB÷øc úøeö,mexna `vnp epi`yàèéLt àlà .àì`tiqdy ©§¨Ÿ¤¨§¦¨

zxacnàöBîa,oewxc zxev zxievn eilre ilkàöBnä' ïðúãëe §¥§¦§©©¥
å íéìkänç úøeö íäéìòmil mkilei oewxc zxev dpal zxev ¥¦©£¥¤©©¨
,'glndilkd z` zxqe` oewxc zxev `weecy `ziixad zcnlne

.`l zexg` zexev la`
dy `ziixad yxtzz jky okzi ike :`xnbd zl`eyàôéñå àLéø¥¨§¥¨

miwqeraoicàöBî,zelfne zexev mdilre milkåoicd eli` §¥§
aàúòéöîwqeräNBòadpi` `ziixady `vnpe ,zeienc xiivna - §¦£¨§¤

:`xnbd daiyn .cg` ote`a zwqerïéà ,ééaà øîàgxkda ok` ± ¨©©©¥¦
dy yxtl jixvå àLéødàôéñmiwqer `ziixad lyàöBîa,ilk ¥¨§¥¨§¥

ådäNBòa àúòéöî.xiivna ± §§¦£¨§¤
:cg` ote`a dlek `ziixad z` cinrnd xe`ia d`ian `xnbd

dlek ,øîà àáøxaecnàöBîa.el` zexev eilre ilkàúòéöîe± ¨¨¨©¨§¥§¦£¨
oeik ,ilk `vena weqrl leki epi` irvn`d oicdy eywdy dne
`ziixady xnel yi ,ezxqe` dpi` ilk lr xievnd mc` zency

éñBî äãeäé éaø ,àéðúc ,àéä äãeäé éaøóz` zexqe`y zexevd lr ©¦§¨¦§©§¨©¦§¨¦
,zexievn md mdilry milkdúeîc óàdy`ä÷éðî,oañéôà øñå ©§§¦¨§©¨¦

.xy dyrpy mc` zence ±
zxev :odl micaer eidy el` zexeva cgeind dn zx`an `xnbd

d dy`ä÷éðîdzyrp ,oa,Blek íìBòä ìk ä÷éðnL äeç íL ìò §¦¨©¥©¨¤§¦¨¨¨¨
zxeve,ñéôà øñdzyrpøqL óñBé íL ìòxy dyrpy ±ñéôîe± ©¨¦©¥¥¤¨¥¦

hiwydeBlek íìBòä ìk úà.arxd zepya ¤¨¨¨
:dxeq`d mzxev idn `xnbd zx`anàeäåxqe` xyd zenc - §

`weecàåéøb èé÷ðcdcin ecia qtezk d`xp `ed xy`k ± §¨¦§¦¨
,da miccenyìéék à÷å.d`eaz da cceneàéäåzenc oke - §¨¨¦§¦

`weec zxqe` dwipndàè÷ðczqtezk zi`xp `id xy`k ±ïa §¨§¨¥
dciaä÷éðî à÷å.el` zeiencl wx micaery itl ,eze` §¨§¦¨

:el micaery oewxc zxev edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
ïB÷øc úøeö eäæéà ,ïðaø eðzilkd z` xqe` jkle eze` micaery ¨©¨¨¥¤©§¨

,eilr xievn `edyïéöéö Bì LiL ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø Løét± ¥¥©¦¦§¥¤§¨¨¨¤¤¦¦
xitpqåé÷øt ïéa:`xnbd zx`an .eizeileg ±éåçîdid d`xn ±éaø ¥§¨¨©§¥©¦

éqàl dpeekdy ,eicinlzléaøa àîç éaø øîà .øàeö é÷øt ïéa ©¦¥¦§¥©¨¨©©¦¨¨§©¦
,øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,àðéðçdide ilk `vnp m`y ,o`kne £¦¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

xq`p ilkd oi` ,x`evd iwxt oia mixitpq ila oewxc eilr xievn.
:df oipra dyrn d`ian `xnbdéaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦

éáéøa øtwä øæòìà éaø øçà Cläî éúééä úçà íòt ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦©©©©¨¦¦§©¥©©©¦¤§¨¨©©¨§¦¦
[lecb mc`-],ïB÷øc úøeö äéìòå úòaè íL àöîe ,Cøcadvx `le ©¤¤¨¨¨©©©§¨¤¨©§¨

.dze` lhai ieby mcew ddiabdlíéáëBk ãáBò àöîe[ieb±]ïè÷ ¨¨¥¨¦¨¨
dìha Bì øîàå ,ìBãb íéáëBk ãáBò àöî ,íeìk Bì øîà àìålha ± §Ÿ¨©§¨¨¥¨¦¨§¨©©§¨

,dxf dcear zeidln ef zrahdìha àìåelewa rny `le ± §Ÿ¦§¨
.dlhalBøèñ,eigl lr.dìháe §¨¦§¨

:df dyrnn cenll yi mipic el` zx`an `xnbddpéî òîL§©¦¨
df dyrnnúìz.mipic dyly -ìháî íéáëBk ãáBò dpéî òîL± §¨§©¦¨¥¨¦§©¥
lhal lekiíéáëBk úãBáò`id m` oiae BlLoia`id m`.Bøéáç ìL £©¨¦¤¤£¥
dpéî òîLeiebd m` `weecyáéèa òãBédzedna ±úãBáò ìL §©¦¨¥©§¦¤£©

,äéLnLîe íéáëBkdf ixd ,dxf dcear caere lecb `edy epiide ¨¦§©§¤¨
ìháî,dxf dcear,äéùnLîe íéáëBk úãBáò áéèa òãBé BðéàLå §©¥§¤¥¥©§¦£©¨¦§©§¤¨

,dxf dcear caer epi`y e` dhey e` ohw ieb epiideìháî Bðéà¥§©¥
dlhal ohwdn ywia `l okle ,dxf dceardpéî òîLe .dnn §©¦¨

y ,dlhal iebd z` gixkdyìháî íéáëBk ãáBòdxf dcearìòa ¥¨¦§©¥§©
.Bçøk̈§

:`xnbd dywnda ócâîdf oipra dnz ±déì úéìå ,àðéðç éaø± §©¥¨©¦£¦¨§¥¥
el oi` m`deéáéøa øtwä øæòìà éaøì[xaeq epi`y-](ïðúã) àä §©¦¤§¨¨©©¨§¦¦¨

ìévnä [àéðúc]exiag oennñéébä ïîe øîpä ïîe áBcä ïîe éøàä ïî §©§¨©©¦¦¨£¦¦©¦©¨¥¦©©¦
íé ìL BèBfîe øäpä ïîe,ze`bd zrya sgeq midy dnn ± ¦©¨¨¦¤¨

øäð ìL BúéìeìMîelr dlery onfa lly gwel xdpdy dnne ± ¦§¦¤¨¨
,eizecbàéèøña àöBnäåxirl xirn zxaerd jxc ±äìBãb àéèìôe §©¥¦§©§¨§©§¨§¨

,xira dlecb dagx ±BlL elà éøä ,íL ïéeöî íéaøäL íB÷î ìëáe§¨¨¤¨©¦§¦¨£¥¥¤
.ïäî ïéLàééúî íéìòaäL éðtîiax `vn df dyrna s`y oeike ¦§¥¤©§¨¦¦§¨£¦¥¤

miaxdy mewn `edy jxca dxf dceard z` xtwd xfrl`
.dlha `linne ,dxf dceardn y`iizd iebdy `vnp ,miievn

:`xnbd zvxznLàéiî dðéîc éäð ,ééaà øîà`ed dpnny s` ± ¨©©©¥§¦§¦¨¦©¥
mewn lkn ,y`iiznLàéiî éî àøeqéàîzynyn `idy dnn ± ¥¦¨¦¦©©

y iptn ,dlhane y`iizn epi` `ed dxf dcearløîà øîéî± ¥©¨©
,envrl iebd xne`dì çkLî íéáëBk ãáBò éà,[dp`vni-]çìôî ¦¥¨¦©§©¨¦§¨

dì çìt,dpcari ±kLî ìàøNé éàéãééà ,dì çjezn ±,ïéø÷é äéîãc ¨©¨¦¦§¨¥©§©¨©§¥§¨¤¨§¨¦
dì ïéaæîdze` xekni ±dì çìôe íéáëBk ãáBòìdpew eze`e ± §©¥¨§¥¨¦¨©¨
.dpcari

:zelfne miakek xeiv xeqi`a zwqer oldl `ibeqdíúä ïðz± §©¨¨
dpyna epipy(.ck d"x),úBðáì úåøeö úeîczepey zexev zenc ± §Ÿ§¨

,yceg zligza zi`xp `idy itk ,dpald d`xn lyïaøì Bì äéä̈¨§©¨
àìáèa ,Búéiìòa ìàéìîbdreawdúà äàøî ïäaL ,ìúBka ©§¦¥©£¦¨§©§¨©¤¤¨¥©§¤¤

úBèBéãäädpald z` e`xy cirdl mi`ay ,miheyt miyp` ± ©¤§
dzid `id okide cvik wecwca xnel mircei mpi`e dyeciga

,zi`xpïäì øîBàåm`dBà ,íúéàø äækm`d,íúéàø äækit lre §¥¨¤¨¤§¦¤¨¤§¦¤
.dpald z` e`x mpn` m` rci mzaeyz

:`xnbd dywnéøL éîe,dpald z` xiivl xzen ike ±áéúëäå ¦¨¦§¨§¦
(hi k zeny)'ézà ïeNòú àì',minkg eyxceïeNòú àìexevz `l ± Ÿ©£¦¦Ÿ©£

exiivz e` zexev,éðôì íéLnLîä éLnL úeîãkllka dxe`kle ¦§©¨©©§©§¦§¨©
.miakekde gxide ynyd mb df

:`xnbd zvxznäøBz äøñà àì ééaà øîà,xiivl e` zexev xevil ¨©©©¥Ÿ¨§¨¨
ïúBîk úBNòì øLôàL ïéLnL àlàynn,,izin`d mlceba xnelk ¤¨©¨¦¤¤§¨©£§¨

,miakeke gxie yny la` ,oldl x`eaiy itke ,ycwnd ilk oebk
xevil xeqi` oi` ,izin`d mlceba mzenc xevil zexyt` oi`y

.mze` xiivl e`
:iia` ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðúãk,`ziixaaàì ¦§©§¨Ÿ

úéa íãà äNòékúéðázdìëéäagexe jxe`a ,ycwnd ziaa didy ©£¤¨¨©¦©§¦¥¨
dyri `l oke .migztd zcinae daebeäøãñëàitkúéðázdíìeà ©§©§¨©§¦¨

dyri `l oke ,ycwna didyøöçitkúéðázd,äøæòdyri `l oke ¨¥©§¦£¨¨
ïçìeùitkúéðázdïçìeLdyri `l oke ,ycwna didyäøBðîitk §¨©§¦§¨§¨
úéðázdäøBðî.ycwna dzidyäNBò àeä ìáàzeyrl xzen - ©§¦§¨£¨¤
dxepnMîç ìLä,mipwäðBîM ìLå äML ìLå.mipwåmle`dxepn ¤£¦¨§¤¦¨§¤§¨§

äòáL ìLmipwúBëzî éðéî øàL ìL eléôà äNòé àì`weec e`le ¤¦§¨Ÿ©£¤£¦¤§¨¦¥©¨
itl ,urn dxepn zeyrl xzene .ycwna dzidy enk adfn

.ycwna dxiyk dpi`yóà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaødxepnìL ©¦¥©§¨¥©¤
,äNòé àì õò,dxiyk ur ly dxepn dzid ycwna mby itlCøãk ¥Ÿ©£¤§¤¤

éàðBîLç úéa eNòLwx wilcdl zexyt` mdl dzid `ly ¤¨¥©§©
.ur ly dxepnaBì eøîàike ,minkgíMî`ian dz`äéàø ¨§¦¨§¨¨

`ld ,dxiyk ur ly dxepnyõòáa ïéôBçå ,eéä ìæøa ìL ïéãetL± ©¦¤©§¤¨§¦§©©
onf xg`le .licaa mze` etivy `l`eøéLòäe,óñk ìL íeàNò ¤¡¦£¨¤¤¤
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oifge` mipy` cenr bn sc ± iying wxtzereay
ïéà éðä.deixy mexna dpi`c oewxc zxev la` .mexnay oiyny -ä÷éðîdwipn dy` -

.oañéôà øñ.xy dyrpe xqy -íìåòä ìë úà ñéôäå:enk "qitde" .oearx ipya -

!xeq` dcedi iaxl mc` sevxt `nl` ."ezrc qitde"ìééë à÷å àåéøâ è÷ðã àåäå,xeq` -

.d`pda ixy `cixb mc` sevxt la` ,sqei my lrïéöéö:xg` oeyl .xitpq ly mebxz -

.zexry enkåé÷øô.eizeilg =éáøë äëìä
ïåòîù.xzen oiviv el oi` m`y -éáéøá-

.iepika el oixew oke ,lecb mc` ,xnelkàöî
úòáè.iebd dlhay cr ddiabd `le -åøèñ=

.igld lr edkdíé ìù åèåæxfegd mi oeyl =

lk sheye ze`qxt dxyr ynge xyr eixeg`l

.mei lka dyer oke ,ezxfg jxca `veny dn

úéìåìùeizecb lr `veie lcb xdpdyk =

.hyeteïäî ïéùàééúîdlha ieb y`ii`c oeike -

.dlehal jixv `l eze ,dgltnl `lc dizrcn

ùàééî éî àøåñéàî`xew dcai`y iebd oiicr -

.'eke xn` xninc ,dxf dcear dlúåøåö úåîã
úåðáì.opiqxb -íúéàø äæëm` owcal ick -

.mipeekn mdixac eidiéùîù úåîãë ïåùòú àì
."mexna" opiqxb `l `kd -úåùòì øùôàù

ïúåîëxvg :dhn ly oiyny oebk ,ynn -

,dlrn ly oiyny la` ,dxepne lkide mle`e

xeiv `l` ynn ozenk zeyrl xyt` i`y

.xzen ,oznbecìëéä úéðáú úéáeagxe ekx`a -

dpzyp m` la` ,eigzt zcn xeriye enexe

.xzen zvwnaùîç ìù äøåðî äùåò ìáà-

lyl oinec opi`y ,dpeny lye dyy lye ,zexp

lyk `idy dyri `l dray lye .ycwn

`id s`y ,zekzn ipin x`y ly elit`e ,ycwn

ycwna dxyk adf ly dpi`y it lr s`

llkn (a ,gk zegpn) "dax unewd"a opitlick

dxyk dpi`c ,ixy ur ly la` ,llke hxte

yxetn hxtdc ,ycwna.zkzn -øá éñåé éáø
äùòé àì õò ìù óà øîà äãåäé`id s`y -

.ycwna dxykéàðåîùç úéá úåëìîå-

mipei e`nihy xg`l ,ur ly ycwna de`yr

zia ci dxabe eilk lk elhpe lkidd z`

yixc dcedi xa iqei iaxc .megvpe i`penyg

adf" ,daix "zxepn ziyre" :iherne iieaixa dil

xfg "dxepnd dyriz dywn" ,hrin "xedh

.qxg hrine ilin lk daix ,daixeõòáá.lica =

íåøîá éðôì ïéùîùîämipeilr oiyny ,`nl` -
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åðéáøoke .d`eaz qt` ik wcwcze oiir :el exn` ,xnelk - qt` xq :qixb xi`n oa l`eny

.(` ,dw my) iqkp xiiq ,(` ,gi oileg) `pikq [xq oeyl] "xq" daxd `vnpäëìä
.biltc `pz zgkyn i` elit`e :xi`n oa l`eny epiax yxit - xfrl` oa oerny iaxk

òîùdpindpin rny :inp hwp `l i`n` :dniz - exiag lye ely dxf dcear lhan ieb

meyn i`c ?ieb ly dxf dcear lhan epi` l`xyi

`d ,(a ,ap) "l`rnyi iax" wxt onwl `id dpync

meyn :xnel yie !`id oizipzn inp lhan iebc

`dc .opireny`l jixhvi` `l dil `hiytc

jxvede ,`hiyt jixt inp oizipzn iab onwl

oi` ikd elit`e ,zetzey da el yiy dcinrdl

epi`c `ed l`xyi :weicd on `l` `zeax o`k

dil zi`c ab lr s` lhan ieb la` lhan

.glt iebc `zrc` l`xyic ol rnynwe ,zetzey

- llk zetzey da el oi`y xg` l`xyi la`

`lc o`k `hiyt jkle ,lhan epi`c ol `hiyt

.zetzey el didúéìåm`e - 'ek livnd dil

:oizipzn ipzwc ,oizipzn` dil dywz :xn`z

:idpinxe ,oixeq` el` ixd 'eke ci zipaz `vn

iiepyl `ki` oizipznc :xnel yie !'ek livnd

`kd la` ,oiievn miax oi`y mewna `vnc

.jxca jldn didy ipzw iaixac `caera

éãééà`de - iebl dl oiafn mixwi dincc

dpkyn e` dxkn :(` ,bp) onwl opixn`c

,dlhac meyn zxzen l`xyi [sxevl] (jxevl)

jixtcn inp sxev epi`yk oicd `edc yxtn `we

xn`w `le ,ze`hexb gweldc `iddn dlr

:xnel yie !iebl dl oiafn mixwi dincc icii`c

ieb `ny ,`xeqi`l iwitq ixz `ki`c `kd ip`yc

`ny l`xyi dp`vni m` s`e ,dpcarie dp`vni

`cg `l` `kil mzd la` .'ek dincc icii`

i`ce ikdle ,l`xyi cia `id `niiw `dc ,`witq

.dl lhan

äøãñëàuext did mle`dy - mle` zipaz

inp ikde .zigxfn gexl e`elna

mler :(a ,dk `xza `aa) "xetgi `l"a opixn`

.zaaeqn dpi` zipetv gexe dnec `ed dxcqk`l

daxda "mle`d gzt" dil ixw mewn lkne

uext didy okynd gzt enk ,cenlza zenewn

.weqta "gzt" dil ixwe zigxfn gexl e`elna

àìmc` sevxtc oeik :dniz - iz` oeyrz

zenc xeq`l jixhv` i`n` ,xeq` dicegl

dlrnl `kil i`cec :xnel yie ?mexnay miyny

,ynn mc` zenck aexke ote`e sxye j`ln mey

(` ,eh) dbibgc `nw wxta opixn` inp ikdc

mc` sevxtc oeik :xn`z m`e .sxer `kilc

zenc xeq`l jixhvi` i`n` ,xeq` dicegl

zenc `ki`c dil wetiz ?iccda mipt drax`

mc` sevxt `vnyk s` aiigl :xnel yie !mc`

.oie`l ipya xearl ,inp i` .mipt rax`l milyde

dpin rny ,"`l`" xn`w `lcn wcwcl yie

ilekc `ail` `iz` "iz` oeyrz `l"c `yxcc

oizipzn iwe`c `axc `ail` elit`e ,`nlr

dipin weciz `l dicicle ,`vena dlek lirlc

oke .`id dxeq` i`cec zxzen mc` ziiyrc

rwey dnzegy zrah :xn`wc ,onwl rnyn

,mc` sevxta epiid `nzqne ,da mezgl xeq`

oke .zelfne miakek zxeva mezgl oilibx oi`c

.sevxt ivg `l` mly sevxt mdl oi`y oeik ,oixzen - dnwxa oke mirava mipicqa miraevy mc` zexev mze` ,edine .zeyrl xeq`e mezgl xeq` mc` sevxtc ,dkld
`l
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יהודי צריך לחיות ברוח הזמן . . ברוח פרשת השבוע וההוראות שבה, הוראות נצחיות לכל דור ולכל מקום.
ממכתב יום שני דראש חודש אדר ראשון, ה'תשמ"ו
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ïéà éðä.deixy mexna dpi`c oewxc zxev la` .mexnay oiyny -ä÷éðîdwipn dy` -

.oañéôà øñ.xy dyrpe xqy -íìåòä ìë úà ñéôäå:enk "qitde" .oearx ipya -

!xeq` dcedi iaxl mc` sevxt `nl` ."ezrc qitde"ìééë à÷å àåéøâ è÷ðã àåäå,xeq` -

.d`pda ixy `cixb mc` sevxt la` ,sqei my lrïéöéö:xg` oeyl .xitpq ly mebxz -

.zexry enkåé÷øô.eizeilg =éáøë äëìä
ïåòîù.xzen oiviv el oi` m`y -éáéøá-

.iepika el oixew oke ,lecb mc` ,xnelkàöî
úòáè.iebd dlhay cr ddiabd `le -åøèñ=

.igld lr edkdíé ìù åèåæxfegd mi oeyl =

lk sheye ze`qxt dxyr ynge xyr eixeg`l

.mei lka dyer oke ,ezxfg jxca `veny dn

úéìåìùeizecb lr `veie lcb xdpdyk =

.hyeteïäî ïéùàééúîdlha ieb y`ii`c oeike -

.dlehal jixv `l eze ,dgltnl `lc dizrcn

ùàééî éî àøåñéàî`xew dcai`y iebd oiicr -

.'eke xn` xninc ,dxf dcear dlúåøåö úåîã
úåðáì.opiqxb -íúéàø äæëm` owcal ick -

.mipeekn mdixac eidiéùîù úåîãë ïåùòú àì
."mexna" opiqxb `l `kd -úåùòì øùôàù

ïúåîëxvg :dhn ly oiyny oebk ,ynn -

,dlrn ly oiyny la` ,dxepne lkide mle`e

xeiv `l` ynn ozenk zeyrl xyt` i`y

.xzen ,oznbecìëéä úéðáú úéáeagxe ekx`a -

dpzyp m` la` ,eigzt zcn xeriye enexe

.xzen zvwnaùîç ìù äøåðî äùåò ìáà-

lyl oinec opi`y ,dpeny lye dyy lye ,zexp

lyk `idy dyri `l dray lye .ycwn

`id s`y ,zekzn ipin x`y ly elit`e ,ycwn

ycwna dxyk adf ly dpi`y it lr s`

llkn (a ,gk zegpn) "dax unewd"a opitlick

dxyk dpi`c ,ixy ur ly la` ,llke hxte

yxetn hxtdc ,ycwna.zkzn -øá éñåé éáø
äùòé àì õò ìù óà øîà äãåäé`id s`y -

.ycwna dxykéàðåîùç úéá úåëìîå-

mipei e`nihy xg`l ,ur ly ycwna de`yr

zia ci dxabe eilk lk elhpe lkidd z`

yixc dcedi xa iqei iaxc .megvpe i`penyg

adf" ,daix "zxepn ziyre" :iherne iieaixa dil

xfg "dxepnd dyriz dywn" ,hrin "xedh

.qxg hrine ilin lk daix ,daixeõòáá.lica =
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åðéáøoke .d`eaz qt` ik wcwcze oiir :el exn` ,xnelk - qt` xq :qixb xi`n oa l`eny

.(` ,dw my) iqkp xiiq ,(` ,gi oileg) `pikq [xq oeyl] "xq" daxd `vnpäëìä
.biltc `pz zgkyn i` elit`e :xi`n oa l`eny epiax yxit - xfrl` oa oerny iaxk

òîùdpindpin rny :inp hwp `l i`n` :dniz - exiag lye ely dxf dcear lhan ieb

meyn i`c ?ieb ly dxf dcear lhan epi` l`xyi

`d ,(a ,ap) "l`rnyi iax" wxt onwl `id dpync
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:xnel yie !iebl dl oiafn mixwi dincc icii`c

ieb `ny ,`xeqi`l iwitq ixz `ki`c `kd ip`yc
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,ynn mc` zenck aexke ote`e sxye j`ln mey
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oizipzn iwe`c `axc `ail` elit`e ,`nlr
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`oifgeרמו mipya cenr bn sc ± iying wxtzereay
íéðô äòáøà,"iz`" aizkc ,ycwd zeig znbec ,zg` digl xype dix`e mc`e xey ipt -

.ilv` zeiexydïåéìòä øåãîáù.md oezgzd xecna dpale dng la` ,"iz`" aizkck -

åì åùò íéøçàã.mieb -åì åùò íéøçàã äãåäé áøã àäå.gipn didy zraha dxev -

ïéãã äéðéò éîñ.ezxev zFgR -àãùç.caer `ed dl :exn`i `ly -äîúåç.dzxev = §

äá íåúçì øúåîåmzegd rwey mzeg `edyk -¥¨

.uegan d`xp epi`e deryaò÷åù äîúåç-

.hlea dnzeg ied mzeg `edykc ,mezgl xeq`

!`cygl yegip inp `kd :jixt onwleáéúéå óùã
.`rcxdp zpicna didy mewn my -:xne` yie ¥

milyexi ipa`n odnr elhp ezelbe dipki

aizie syc" epiide ,my ede`pae dxtrne

epiide ,o`k ayiizpe o`k seyip - "`rcxdpa

.'eke "dipa` z` jicar evx ik" :aizkcàèøãðà
.mlv =äåä ãéçé ìàéìîâ ïáø àäåyegipe -

!`cyglíé÷øôãdid `le ,zeileg ly -

`l `nei lke ,micr zwica zrya `l` mxagn

.`cyg `kile dl efgíéîä ïî äìòîìlr -

.ilkd ipbe`íéîä ïî äèîì.zeptcae mileya -

ïéæåáî,dzynae lk`na oda oiynzyny -

.hiykzl oiieyrd `l` oicaekn oi`eïéøéù=

.oicinvïéñåî÷îå÷.zkzn ly zephw zexiq =

äðùîçåøì äøåæål`xyi da lyki `ly -

.dpnn zepdilàåä óàmb ,gexl dpxfi m` -

.dpnn d`pd yi dzràøîâ
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àìly mivexiz el` lkc wgvi epiax xne` - oeilrd xecnay oiyny `l` dxez dxq`

did `ly dpin rny "iia` xn` `l`" cg`e cg` lka xn`w `lcnc ,od zn` iia`

xg`e ,mle`e lkid oebk dhn ly oiyny xeq`l `xwnd on yxec did dlgzn `l` ,ea xfeg

dpale dng mipezgz minyae ,mipte`e mitxy oebk oeilrd xecnay oiyny xeq`l jk

.ipy riwxa mireaw mdy zelfne miakekéðàù
epiax axd dywd - el eyr mixg`c l`ilnb oax

iebl l`ilnb oax devy rnyn dxe`klc :opgl`

xaca elit`e ,zeay iebl dxin` `de .zeyrl

z` xkeyd" wxta opixn`ck zay ly epi`y

izxt it meqg" iab (` ,v `rivn `aa) "milretd

eidy yie .ip`y devnc :xnel yie !"da yece

ea yiy mzeg iebl mizgdl `ly xingdl mivex

iebd did ok m` `l` ,aeg liaya mc` zxev

zerevx mze` xebgl `ly oke ,envrn el `ian

jnq yi mpn` .zhlea mc` zxev mda yiy

axc dze` cinrny zelecb zekld jezn ,xizdl

ith `cyg jiiy mye ,oewxc zxeva dcedi

oewxc zxev mdilre milk `vn :opzck ,ipixg`an

yiig `wc ihxcp`e .glnd mil mkilei 'ek

lk mc` zenc mlv didy meyn epiid ,`cygl

.milbxe micia etebàäåeyr mixg`c dcedi ax

`ly l`eny ea xidfd ikd elit`e :yexit - el

edecygi `ly ,epir `nqi `l m` ezedydl

ax ip`y :ipyne ."eyrz `l" lr xare e`yry

cyg meyn did `le ,did hlea enzegy dcedi

.dxf dcear cyg meyn `l` diiyràäåoax

ipyn `l i`n` :xn`z m`e - ded cigi l`ilnb

oax d`yr jkle ,zhlea dzid `l dpal zxevc

epiaxe mz epiaxe wgvi epiax xne`e ?l`ilnb

welig oi` zelfne dpale dnga ik ,xy` oa wgvi

`le ,md oirwey riwxa oke ,oirweyl oihlea oia

.oda `veike oitevxt iab `l` ikda biltnìòù
:qxb l`ppg epiax - zegthnd lre oipicqd

jklde .`ed cg zegthne oipicqc ,zerahn

.dxf dcear zxev mda yiy zerahn oixzen

÷çåùwxt migqta - mil lihn e` gexl dxefe

,ung iab oizipzn i`d iziin (` ,gk) "dry lk"

,mil lihn e` gexl dxefe [xxtn] (xftn) :opzc

lihn e` ,mil lihne wgey :ediiexza ol `irane

ira zenin x`ylc ung :dax xn`e ?dipira mil

.dwigy ira `l glnd milc dxf dcear ,xexit

mi `zkec meya `pgkyn `l ung iablc :yexit

izkec dnka `pgky` dxf dceara la` ,glnd

`kd s` jkld ,glnd mil d`pd jilei xn`wc

sqei axe .`ed glnd mi `nzq "mil" ipzwc inp

ira `l qi`nc ung ,`ed `kti` daxc` :xn`

.dwigy opira `q`nin `lc dxf dcear ,xexit

dceara dwigy irac xn`w sqei ax `nzqne

sqei axl `l` ,dipira elit` glnd milc ,zenin x`ya dwigy dyri daxl `nlya ?dxf dcear exrai j`id sqei axc `ail` ,opaxl :dniz df itle ,dax dia ixii`c glnd mia s` dxf

dwigy `ipdn `lc llkn ,zeheqk owcal `l` dyn oiekzp `lc dinrhl (` ,cn dxf dcear) `xnba opax ekixhvi`cn ,liren epi` zenin x`ya dwigy s` opaxl jgxk lrc ?cearil ikid

.mignv lcbn epi`y mewna dxfie wegyic :xnel yie ?glnd mil jli dry lk ike ?dyri dn ok m`e ,my yxtpy enk zenin x`yaåøîàoa l`eny epiax yxit - laf dyrp `ed s` el

oi`e .zepdil oiekzn `edy oeik ,dxf dcear ly lafa iqei iaxl s` dlgzkl dcy lafl xeq` mewn lkne .xzen mxeb dfe df xaqc yiig `l iqei iaxe ,xeq` mxeb dfe df ixaq `we :xi`n

epi` jklde ,"lk`i `l" aizk ung iab :wlgl yic .gexl dxefe [xxtn] (xftn) :opax ixn` (` ,gk migqt) "dry lk" wxta ung iab eli`e ,lafl opax eyiig `kdc ,opaxc` opaxc zeywdl

.`kdc iqei iax epiid mzdc opax ,inp i` .edc lk elit`e "mxgd on dne`n jcia waci `l" aizk dxf dceara la` ,dxenb d`pd jxck `l` xeq`øîàxak `lde minkgl iqei iax mdl

il cner wgypd xac lk `nzqnc ,"wc xy` cr oegh eze` zek`e"n jixtc ,xi`n oa l`eny epiax yxit - mkz`hg z`e xn`pxy` mkz`hg z`e :epeyl dfe yxit i"yx mbe .gexl zexf

zexfl owgyy mdl xne` did iqei iaxc rnyn .laf dyrp epi`e iccda xagn dil wigy `lc dnk lkc ,`id `zaeiz e`l "sexy`e"n la` ,aizen `w "oegh eze` zek`e"n - 'eke mziyr

!micxeid min epiidc "xdd on cxeid lgpd l` extr z` jily`e" aizk "eze` zek`e"c envr weqt eze`a `de ?minl ewxef did `ly dfa dreh iqei iax did ike :wgvi epiaxl dywe .gexl

rny dyizk iracn dywd iqei iaxe ,cal "mind ipt lr xfie" aizkc meyn `l` melk dwica dze`l mikixv ep` oi` epzxaq itl ?"zeheqk owcal `l` oiekzp `l" dil excd` i`n ,cere

miyxbzny zexdp jxc oky ,gexl dxef enk `l` epi` xdpe ,xdpl `l` mil ewxf `l `nl` ,jinq "lgpd l` extr z` jily`e"c `tiq` iqei iaxc ,yxtl d`xp okl !gexl dxefc dipin

x`yp `le adfd mze` dwyde ,zeheqk owcal `l` oiekzp `l - "wyie xfie" xne` `ed ixd :el exn` .melkl epiax dyn yg `l ikd elit`e ,laf dyer mye mdizecb lr hihe ytx mdinin

.zenin x`ya zlren dwigy oi` i`ce la` ,melk adfd on
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éëàìîe Lãwä úBiçå íéôøNe íéðôBà ïBâk ,íBøna©¨§¨¦§¨¦§©©Ÿ¤©§£¥
ïéLnL àlà äøBz äøñà àì :ééaà øîà !úøMä©¨¥£©©©¥Ÿ¨§¨¨¤¨©¨¦

.ïBéìòä øBãnaL¯?éøL éî ïBzçzä øBãnaLå ¤©¨¨¤§§¤©¨©©§¦¨¥
"íéîMa øLà" :àéðúäå¯äðáìe änç úBaøì §¨©§¨£¤©¨©¦§©©¨§¨¨
"ìònî" ,úBìfîe íéáëBk¯!úøMä éëàìî úBaøì ¨¦©¨¦©©§©©§£¥©¨¥

¯.íãáBòì ,àéää àéðz ék¯eléôà ,íãáBòì éà ¦©§¨©¦§§¨¦§§¨£¦
ìéL!éîð ïè÷ ìeL¯déôéqîe ,éîð éëä ïéà ¦§¨¨©¦¦¨¦©¦¦¥¥

"õøàa øLà" :àéðúc ,à÷ôð àø÷c¯úBaøì ¦§¨¨§¨§©§¨£¤¨¨¤§©
"úçzî" ,úBòáâe íéøä úBøäðe íéîé¯ìéL úBaøìéî àúãéøb äéiNòå .ïè÷ ìeL ¨¦§¨¨¦§¨¦¨©§©¦§¨¨©£¦¨§¥§¨¦

"ézà ïeNòú àì" :àéðúäå ?éøL¯,íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãk ïeNòz àì ¨¥§¨©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦§©¨©©§©§¦§¨©©¨
!úBìfîe íéáëBk ,äðáìe änç ïBâk¯.Bì eNò íéøçàc ,ìàéìîb ïaø éðàL¯àäå §©¨§¨¨¨¦©¨¨¥©¨©§¦¥©£¥¦¨§¨

c äãeäé áødéðéò éîñ ,àðpéL :äãeäé áøì ìàeîL déì øîàå ,Bì eNò íéøçà ©§¨©£¥¦¨©£©¥§¥§©§¨¦¨¨§¥¥¥
!ïéãc¯èìBa dîúBçL úòaè :àéðúc ;àãLç íeMîe ,èìBa BîúBça íúä¯øeñà §¥¨¨§¨¥¦£¨¨§©§¨©©©¤¨¨¥¨

ò÷BL dîúBç ,da íBúçì øzeîe dçépäì¯dçépäì øzeî.da íBúçì øeñàå¯ §©¦¨¨©£¨¨¨¥©¨§©¦¨§¨©£¨
éîe?àãLçì ïðéLééçeåäå ,àèøcðà déa éî÷Bàc ,àòcøäða áéúéå óLc àzLéðë éa àäå ¦¨§¦©©£¨¨§¨¥§¦§¨§¨§¨¥¦§©§§¨§§¦¥©§©§¨§¨

!àãLçì éLééç àìå ,déeâa elöîe éåìå ìàeîLc deáà déa éìééò¯.éðàL íéaø¯àäå ¨§¦¥£¦§¥§¥¦§©§©¥§¨¨§¦©£¨¨©¦¨¥§¨
!äåä ãéçéc ìàéìîb ïaø¯íé÷øôc :àîéà úéòaéàå .déab íéaø éçéëL ,àeä àéNðc ïåék ©¨©§¦¥§¨¦£¨¥¨§¨¦§¦¦©¦©¥§¦¨¥¥¨¦§¨¦

ïéáäì ãîì äzà ìáà ,"úBNòì ãîìú àì" :àéðúc ,éðàL ãnìúäì :àîéà úéòaéàå .éàåä£©§¦¨¥¥¨§¦§©¥¨¥§©§¨Ÿ¦§©©££¨©¨¨¥§¨¦
.úBøBäìe:áø øîà ?ïéfeáî ïä Bæéàå ,ïéãaeëî ïä Bæéà .'åëå "øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" §©¨¦§¤©§¦¥¥¥¥§¨¦§¥¥§¦¨©©
ïéãaeëî¯ïéfeáî ,íénä ïî äìòîì¯ìàeîLe ;íénä ïî ähîìïéfeáî elàå elà :øîà §¨¦§©§¨¦©©¦§¦§©¨¦©©¦§¥¨©¥¨¥§¦

ïéãaeëî ïä elà àlà ,ïä¯déúååk àéðz .úBòahä ìòå íéîæpä ìòå ïéøéMä ìòL ¥¤¨¥¥§¨¦¤©©¥¦§©©§¨¦§©©©¨©§¨§¨¥
ïéãaeëî :ìàeîLc¯ïéfeáî ,úBòahä ìòå íéîæpä ìòå ïéøéMä ìòL¯ìòå úBøBiä ìòL ¦§¥§¨¦¤©©¥¦§©©§¨¦§©©©¨§¦¤©©§©

.úBçtènä ìòå ïéðéãqä ìòLå ,íénç éîçî ìòå ïéñî÷îewääðùî:øîBà éñBé éaø ©§§¨¦§©¥©¥©¦§¤©©§¦¦§©©¦§¨©¦¥¥
Eãéa ÷aãé àì" :øîàpL ,ìáæ äNòð àeä óà :Bì eøîà .íiì ìéhî Bà çeøì äøBæå ÷çBL¥§¤¨©©¦©¨¨§©©£¤¤¤¤¤¡©Ÿ¦§©§¨§

."íøçä ïî äîeàîàøîâíëúàhç úàå" :øîàð øák àìäå ,éñBé éaø íäì øîà :àéðz §¨¦©¥¤©§¨¨©¨¤©¦¥©£Ÿ§¨¤¡©§¤©©§¤
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dxf dcear(iyily meil)

äøBz äøñà àì,mexnay miyny znbec zeyrlàlà`weec Ÿ¨§¨¨¤¨
éããä éãäa íéðt äòaøà úeîãaeidy ycewd zeign zg` zenc ± ¦§©§¨¨¨¦©£¥£¨¥

.xype dix`e mc`e xey ipt mde ,cg` seba mipt drax` zelra
'iz` oeyrz `l' weqtd oeyly itl ,mrhde(hi k zeny)`l ernyn

cg` sevxt j` ,ycewd zeig oebk ,ilv` oiiexyd oiynyk eyrz
xzen mc` sevxt oebk ,ecal `edyk mipt drax` eze`n
dpale dng enk mexnay miyny x`y lk zxev oke ,ezeyrl

.l`ilnb oax dyry enke ,mzeyrl xzen
:`xnbd dywndéãeçì íãà óeöøt äzòî àlà[ecal-]éøzLz± ¤¨¥©¨©§¨¨§¥¦§§¥

mdyk mipt drax` xeiv `l` xq`p `l ixdy ,xiivl xzen `di
.cgiaàéðz äîlà`ziixaa epipy recn±úBôeöøtä ìkzexev ± ©¨¨©§¨¨©©§

zeigd zenckïéøzeî,xeivlóeöøtî õeçzenc zxev ±.íãà ¨¦¦©§¨¨
:`xnbd zvxznäãeäé áø øîàdéøaéaøc dé÷øtî ,òLBäé áøc ¨©©§¨§¥§©§ª©¦¦§¥§©¦

òLBäééì òéîLcenll cer yiy ,izcnl ryedi iax ly ezyxcn ± §ª©§¦©¦
weqtdn,'ézà ïeNòú àì'jk ezexwl xyt`y,'éúBà ïeNòú àì' Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦

,ezernynyzenca mi`iapl dlbp ip`y itk izenck eyrz `l
cgi mipt drax` zlra ycewd zig zency ,df itl `vnpe .mc`

,ozeyrl xeq` ,cegl mc` ly mipt zenc e`ïéLnL øàL ìáà£¨§¨©¨¦
,dpale dng llekéøL.l`ilnb oax dyr oke ,mzeyrl xzen ± ¨¦

:iia` lr zeywdl dtiqen `xnbdéøL éî ïéLnL øàLezxev ike ± §¨©¨¦¦¨¦
mixzen 'd lv` zeiexyd ycewd zeigk mpi`y miyny x`y

,diiyra,àéðúäåweqta xn`p,'ézà ïeNòú àì'minkg eyxceàì §¨©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ
íéôøNe íépôBà ïBâk ,íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãk ïeNòú©£¦§©¨©©§©§¦§¨©©¨§©¦§¨¦

,úøMä éëàìîe Lãwä úBiçåmiynyn x`y s`y x`eane §©©Ÿ¤©§£¥©¨¥
:`xnbd zvxzn .mzxev znbeck zeyrl xeq` mexnayøîà̈©

,ééaàoeyrz `l' weqtdy ,xg` ote`a xnel jixv jk meyn ok` ©©¥
y cnln 'iz`àlà äøBz äøñà àìycewd zeige mitxye mipte` Ÿ¨§¨¨¤¨

mdy ,zxyd ik`lne,ïBéìòä øBãnaL ïéLnLdpale dng la` ©¨¦¤©¨¨¤§
.mzxev z` zeyrl xeqi` oi` ,oezgzd xecna miynynd

:`xnbd dywnåzexevLéøL éî ïBzçzä øBãna,zeyrl,àéðúäå §¤©¨©©§¦¨¦§¨©§¨
weqta xn`p(c k zeny)xW` dpEnY lke lqt Ll dUrz `l'Ÿ©£¤§¤¤§¨§¨£¤

minXAlrOn,minkg eyxce ,'zgYn ux`A xW`e'íéîMa øLà' ©¨©¦¦©©©£¤¨¨¤¦¨©£¤©¨©¦
úBaøìzexev ziiyr xeqi`úBìfîe íéáëBk äðáìe änçmi`vnpd §©©¨§¨¨¨¦©¨

,minyaúBaøì 'ìònî'znbec zexev ziiyr xeqi`,úøMä éëàìî ¦©©§©©§£¥©¨¥
zvxzn .dpal zexev l`ilnb oax dyr ji` ,dyw aey ok m`e

:`xnbdàéää àéðz ék`ed `ziixaa xq`py dn ±.íãáBòì ¦©§¨©¦§§¨
:`xnbd dywn,íãáBòì éà`ldeléôàlìéLïè÷ ìeLzrlez ± ¦§§¨£¦¦§¨¨

,dphwénðl xeq` mb -mik`ln wx dyxca exkfp m`e ,cear ©¦
xeqi`a `le mzeyrl xeqi`a wqer weqtdy rnyn ,dpale dnge

:`xnbd zvxzn .mcaerlénð éëä ïéàz` zcnln dyxcd ok` ± ¥¨¦©¦
,ecaerl xeq`y zcnln `id ohw leyly mbe ,mcaerl xeqi`d

à÷ôð àø÷c déôéqîe,xen`d weqtd seqn cnlp df xace -,àéðúc ¦¥¥¦§¨¨§¨§©§¨
úBaøì 'úçzî' ,úBòáâe íéøä úBøäðe íéné úBaøì 'õøàa øLà'£¤¨¨¤§©©¦§¨¨¦§¨¦¨©§©

ìéL,ïè÷ ìeL.mcaerl xeq`y `ed cenild el` lkae ¦§¨¨
:`xnbd dywnàúãéøb äéiNòå,mcaerl ilan [dcal-],éøL éî ©£¦¨§¥§¨¦¨¦

àéðúäåweqta xn`p ,,'ézà ïeNòú àì'minkg eyxceïeNòú àì §¨©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ©£
íéáëBk äðáìe änç ïBâk ,íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãk¦§©¨©©§©§¦§¨©©¨§©¨§¨¨¨¦

,úBìfîedng zxev zeyrl xeq`y `ziixaa yxetn ok m`e ©¨
:`xnbd zvxzn .l`ilnb oax oze` dyr ji`e ,dpaleéðàL̈¦

[dpey-]íéøçàc ,ìàéìîb ïaømiakek icaery ±Bì eNòzexev z` ©¨©§¦¥©£¥¦¨
.dpald

:`xnbd zl`eyàäåiab epivn ixd ±äãeäé áø,Bì eNò íéøçàc± §¨©§¨©£¥¦¨
lkeiy ick zcgein mc` zxev ,yael didy zrahd lr el exv

,dzervn`a mezglàððéL ,äãeäé áøì ìàeîL äéì øîàå,oepy ± §¨©¥§¥§©§¨¦§¨
ïéãc déðéò énñick ,ezxev z` zgyd xnelk ,df ly eipir `nq ± ©¥¥¥§¥

did l`ilnb oax s`e .z`fd dxevd z` zxv dz`y exn`i `ly
:`xnbd daiyn .dpald z` xiiv `edy edecygiy yeygl jixv

íúäxaecn ,dcedi ax ly dyrna my ±èìBa BîúBçaiebdy ± ¨¨§¨¥
,zhlea dxev zraha el xvàcLç íeMîeel xn` l`enye ± ¦©§¨

dxevd z` xvy edecygiy yygn `l ,dxevd z` zigydl
epivn okide .dl caer `edy edecygi `ly ick `l` ,envra

,hlea dnzegy zraha ok eyygyL úòaè ,àéðúczxevdîúBç §©§¨©©©¤¨¨

dçépäì øeñà ,èìBa`ly ,xg` dlebn mewna e` ,erav` lr ¥¨§©¦¨
,dl caer `edy edecygi,da íBzçì øzeîemzega dnizgy oeik ¨©§¨

la` .dzeyrl xeqi` oi`y zrwey dxev derya znxeb hlea
zxevy zrahdçépäì øzeî ,ò÷BL dîúBçmewna e` erav` lr ¨¨¥©¨§©¦¨

,jk dze` micaer oi`y oeik ,dlebn,da íBzçì øeñàåmeyn §¨©§¨
.derya zhlea dxev xvei rewy mzegy

:`xnbd dywnàcLçì ïðéLééç éîemc` ecygiy yegl yi ike ± ¦¨§¦©§©§¨
,dxevl caery l`xyinàzLéðk éa àäåzqpk zia `lde ±cdid §¨¥§¦§¨§

`xwpd mewnaàòcøäða 'áéúéå óL'`rcxdp zpicna ±éî÷Bàc , ¨§¨¦§§©§§¨§§¥
àèøcðà déa,mlv my ecinrd miebdy ±déa éìééò eåäåeqpkpe ± ¥©§©§¨©£¨§¦¥

mydéeâa elöîe ,éåìå ìàeîLc deáà,ekeza elltzde ±éLééç àìå £©¦§¥§¥¦§©§©¥§Ÿ¨§¦
àcLçì.mlvl milltzny cygl eyyg `le ± §©§¨

zvxznea miqpkpy zqpkd zia :`xnbd,éðàL íéaøoi`y itl ©¦¨¦
:`xnbd zl`ey .mlvl milltzny miaxd z` micyegïaø àäå§¨©¨

,äåä ãéçéc ìàéìîb:`xnbd daiyn .cyg elv` jiiy did aeye ©§¦¥§¨¦£¨
déab íéaø éçéëL àeä àéNðc ïåékmewnae elv` miax miievn ± ¥¨§¨¦§¦¦©¦©¥

.lirl x`eank ,cyg oi` miax
:xg` uexizàîéà úéòaéàåzxev ,jk z`f ayiiz dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

l`ilnb oax ly dpaldéàåä íé÷øôcdnkn dieyr dzid ± ¦§¨¦£©
,miwlgd z` xagn did micrd z` wecal jixv didyke ,miwlg
zexevd z` e`x `l miyp`y ote`a ,dwxtne xfeg did xnbyke

.cygl mewn did `le ,elld
zxev l`ilnb oax dyr ji` xg` ote`a uxzl zxfeg `xnbd

:'iz` oeyrz `l' xn`p `ld ,dpal,àîéà úéòaéàål`ilnb oax ok` §¦¨¥¥¨
miyny ziiyr xeqi` dfa oi`e ,dpald zxev z` envra dyr

y meyn ,mexnayãnìúäì[cenil jxevl-]éðàLoicd dpey ± §¦§©¥¨¦
.xzene,àéðúcweqta xn`p(h gi mixac)úBNòì ãîìú àì'zarFzM §©§¨Ÿ¦§©©£§£

,'mdd miFBdcenll `ly `weec dcitwd dxezdy ,minkg eyxce ©¦¨¥
,miebd zearezk mze` cearl ick zexev ziiyr miebdnìáà£¨

m` ,el` zexev zeyrl mdn cnlzãîì äzà,zexevdnïéáäìixac ©¨¨¥§¨¦
,dxezdúBøBäìe.ycegd yeciw oebk ,zekld §

:dpyna epipy'åëå øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáølry zexevd
,oifeand milkd lry zexeve ,oixeq` milkd ,oicaeknd milkd

.oixzen milkd
:`xnbd zxxan.ïéfeáî ïä Bæéàå ,ïéãaeëî ïä Bæéà:`xnbd daiyn ¥¥§¨¦§¥¥§¦

,áø øîàmilk lry zexev,ïéãaeëîilka zexievnd zexev epiid ¨©©§¨¦
íénä ïî äìòîìlry zexeve ,ilkd ipbe`a xnelk ,ea milyazny §©§¨¦©©¦

milkïéfeáîzexievny epiid,íénä ïî ähîìmilkd ileya xnelk §¦§©¨¦©©¦
.mdizeptc lr e`,ïä ïéfeáî elàå elà ,øîà ìàeîLeilk mdy oeik §¥¨©¥¨¥§¦¥

,lke`ïä elà àlàmilk lry zexev,ïéãaeëîzexevïéøéMä ìòL ¤¨¥¥§¨¦¤©©¥¦
,micinv ±,úBòahä ìòå íéîæpä ìòå.hiykz ilk mdy oeik §©©§¨¦§©©©¨

:l`eny ixacl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúåk ©§¨§¨¥
[ezrck-],ìàeîLcd,ïéãaeëîzexev mdíéîæpä ìòå ïéøéMä ìòL §§¥§¨¦¤©©¥¦§©©§¨¦

,úBòahä ìòåde,ïéfeáîzexevd mdúBøBiä ìòLmixiqd ±ìòå §©©©¨§¦¤©©§©
ïéñî÷îewä,zkzn ly miphw mixiq ±íénç énçî ìòåmilk ± ©§§¨¦§©§©¥©¦

,min mda minngnyåzexev okúBçtènä ìòå ïéðécqä ìòL- §¤©©©¦¦§©©¦§¨
.zeabn

äðùî
dpale dng ly zexev mdilr yiy milky xn`p zncewd dpyna
drc d`ian epizpyn df oiprae ,glnd mil mkiledl yi oewxce

:ztqep,øîBà éñBé éaø,mdl ecar mzqd ony el` milk `vend ©¦¥¥
÷çBL,mze`äøBæåzixextrd z`,íiì ìéhî Bà çeøìdf ote`ay ¥§¤¨©©¦©¨

mdn d`pda mc` lyki `lz` dxef `edyk ,minkg Fl Exn` .¨§
,gexl zixextrdìáæ äNòð àeä óàdpdie zecyd zg`l cxeie ©©£¤¤¤

,d`pda mixeq` md ixde ,mdn mc`øîàpL(gi bi mixac)÷aãé àì' ¤¤¡©Ÿ¦§©
,'íøçä ïî äîeàî Eãéa.glnd mil mkilydl aiegn ok lre §¨§§¨¦©¥¤

àøîâ
:iqei iax zrc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©

éñBé éaø íäì,minkgløîàð øák àìäålbrd `hga(`k h mixac) ¨¤©¦¥©£Ÿ§¨¤¡©
íëúàhç úàå'§¤©©§¤
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dxf dcear(iyily meil)

äøBz äøñà àì,mexnay miyny znbec zeyrlàlà`weec Ÿ¨§¨¨¤¨
éããä éãäa íéðt äòaøà úeîãaeidy ycewd zeign zg` zenc ± ¦§©§¨¨¨¦©£¥£¨¥

.xype dix`e mc`e xey ipt mde ,cg` seba mipt drax` zelra
'iz` oeyrz `l' weqtd oeyly itl ,mrhde(hi k zeny)`l ernyn

cg` sevxt j` ,ycewd zeig oebk ,ilv` oiiexyd oiynyk eyrz
xzen mc` sevxt oebk ,ecal `edyk mipt drax` eze`n
dpale dng enk mexnay miyny x`y lk zxev oke ,ezeyrl

.l`ilnb oax dyry enke ,mzeyrl xzen
:`xnbd dywndéãeçì íãà óeöøt äzòî àlà[ecal-]éøzLz± ¤¨¥©¨©§¨¨§¥¦§§¥

mdyk mipt drax` xeiv `l` xq`p `l ixdy ,xiivl xzen `di
.cgiaàéðz äîlà`ziixaa epipy recn±úBôeöøtä ìkzexev ± ©¨¨©§¨¨©©§

zeigd zenckïéøzeî,xeivlóeöøtî õeçzenc zxev ±.íãà ¨¦¦©§¨¨
:`xnbd zvxznäãeäé áø øîàdéøaéaøc dé÷øtî ,òLBäé áøc ¨©©§¨§¥§©§ª©¦¦§¥§©¦

òLBäééì òéîLcenll cer yiy ,izcnl ryedi iax ly ezyxcn ± §ª©§¦©¦
weqtdn,'ézà ïeNòú àì'jk ezexwl xyt`y,'éúBà ïeNòú àì' Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦

,ezernynyzenca mi`iapl dlbp ip`y itk izenck eyrz `l
cgi mipt drax` zlra ycewd zig zency ,df itl `vnpe .mc`

,ozeyrl xeq` ,cegl mc` ly mipt zenc e`ïéLnL øàL ìáà£¨§¨©¨¦
,dpale dng llekéøL.l`ilnb oax dyr oke ,mzeyrl xzen ± ¨¦

:iia` lr zeywdl dtiqen `xnbdéøL éî ïéLnL øàLezxev ike ± §¨©¨¦¦¨¦
mixzen 'd lv` zeiexyd ycewd zeigk mpi`y miyny x`y

,diiyra,àéðúäåweqta xn`p,'ézà ïeNòú àì'minkg eyxceàì §¨©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ
íéôøNe íépôBà ïBâk ,íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãk ïeNòú©£¦§©¨©©§©§¦§¨©©¨§©¦§¨¦

,úøMä éëàìîe Lãwä úBiçåmiynyn x`y s`y x`eane §©©Ÿ¤©§£¥©¨¥
:`xnbd zvxzn .mzxev znbeck zeyrl xeq` mexnayøîà̈©

,ééaàoeyrz `l' weqtdy ,xg` ote`a xnel jixv jk meyn ok` ©©¥
y cnln 'iz`àlà äøBz äøñà àìycewd zeige mitxye mipte` Ÿ¨§¨¨¤¨

mdy ,zxyd ik`lne,ïBéìòä øBãnaL ïéLnLdpale dng la` ©¨¦¤©¨¨¤§
.mzxev z` zeyrl xeqi` oi` ,oezgzd xecna miynynd

:`xnbd dywnåzexevLéøL éî ïBzçzä øBãna,zeyrl,àéðúäå §¤©¨©©§¦¨¦§¨©§¨
weqta xn`p(c k zeny)xW` dpEnY lke lqt Ll dUrz `l'Ÿ©£¤§¤¤§¨§¨£¤

minXAlrOn,minkg eyxce ,'zgYn ux`A xW`e'íéîMa øLà' ©¨©¦¦©©©£¤¨¨¤¦¨©£¤©¨©¦
úBaøìzexev ziiyr xeqi`úBìfîe íéáëBk äðáìe änçmi`vnpd §©©¨§¨¨¨¦©¨

,minyaúBaøì 'ìònî'znbec zexev ziiyr xeqi`,úøMä éëàìî ¦©©§©©§£¥©¨¥
zvxzn .dpal zexev l`ilnb oax dyr ji` ,dyw aey ok m`e

:`xnbdàéää àéðz ék`ed `ziixaa xq`py dn ±.íãáBòì ¦©§¨©¦§§¨
:`xnbd dywn,íãáBòì éà`ldeléôàlìéLïè÷ ìeLzrlez ± ¦§§¨£¦¦§¨¨

,dphwénðl xeq` mb -mik`ln wx dyxca exkfp m`e ,cear ©¦
xeqi`a `le mzeyrl xeqi`a wqer weqtdy rnyn ,dpale dnge

:`xnbd zvxzn .mcaerlénð éëä ïéàz` zcnln dyxcd ok` ± ¥¨¦©¦
,ecaerl xeq`y zcnln `id ohw leyly mbe ,mcaerl xeqi`d

à÷ôð àø÷c déôéqîe,xen`d weqtd seqn cnlp df xace -,àéðúc ¦¥¥¦§¨¨§¨§©§¨
úBaøì 'úçzî' ,úBòáâe íéøä úBøäðe íéné úBaøì 'õøàa øLà'£¤¨¨¤§©©¦§¨¨¦§¨¦¨©§©

ìéL,ïè÷ ìeL.mcaerl xeq`y `ed cenild el` lkae ¦§¨¨
:`xnbd dywnàúãéøb äéiNòå,mcaerl ilan [dcal-],éøL éî ©£¦¨§¥§¨¦¨¦

àéðúäåweqta xn`p ,,'ézà ïeNòú àì'minkg eyxceïeNòú àì §¨©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ©£
íéáëBk äðáìe änç ïBâk ,íBøna éðôì ïéLnLîä éLnL úeîãk¦§©¨©©§©§¦§¨©©¨§©¨§¨¨¨¦

,úBìfîedng zxev zeyrl xeq`y `ziixaa yxetn ok m`e ©¨
:`xnbd zvxzn .l`ilnb oax oze` dyr ji`e ,dpaleéðàL̈¦

[dpey-]íéøçàc ,ìàéìîb ïaømiakek icaery ±Bì eNòzexev z` ©¨©§¦¥©£¥¦¨
.dpald

:`xnbd zl`eyàäåiab epivn ixd ±äãeäé áø,Bì eNò íéøçàc± §¨©§¨©£¥¦¨
lkeiy ick zcgein mc` zxev ,yael didy zrahd lr el exv

,dzervn`a mezglàððéL ,äãeäé áøì ìàeîL äéì øîàå,oepy ± §¨©¥§¥§©§¨¦§¨
ïéãc déðéò énñick ,ezxev z` zgyd xnelk ,df ly eipir `nq ± ©¥¥¥§¥

did l`ilnb oax s`e .z`fd dxevd z` zxv dz`y exn`i `ly
:`xnbd daiyn .dpald z` xiiv `edy edecygiy yeygl jixv

íúäxaecn ,dcedi ax ly dyrna my ±èìBa BîúBçaiebdy ± ¨¨§¨¥
,zhlea dxev zraha el xvàcLç íeMîeel xn` l`enye ± ¦©§¨

dxevd z` xvy edecygiy yygn `l ,dxevd z` zigydl
epivn okide .dl caer `edy edecygi `ly ick `l` ,envra

,hlea dnzegy zraha ok eyygyL úòaè ,àéðúczxevdîúBç §©§¨©©©¤¨¨

dçépäì øeñà ,èìBa`ly ,xg` dlebn mewna e` ,erav` lr ¥¨§©¦¨
,dl caer `edy edecygi,da íBzçì øzeîemzega dnizgy oeik ¨©§¨

la` .dzeyrl xeqi` oi`y zrwey dxev derya znxeb hlea
zxevy zrahdçépäì øzeî ,ò÷BL dîúBçmewna e` erav` lr ¨¨¥©¨§©¦¨

,jk dze` micaer oi`y oeik ,dlebn,da íBzçì øeñàåmeyn §¨©§¨
.derya zhlea dxev xvei rewy mzegy

:`xnbd dywnàcLçì ïðéLééç éîemc` ecygiy yegl yi ike ± ¦¨§¦©§©§¨
,dxevl caery l`xyinàzLéðk éa àäåzqpk zia `lde ±cdid §¨¥§¦§¨§

`xwpd mewnaàòcøäða 'áéúéå óL'`rcxdp zpicna ±éî÷Bàc , ¨§¨¦§§©§§¨§§¥
àèøcðà déa,mlv my ecinrd miebdy ±déa éìééò eåäåeqpkpe ± ¥©§©§¨©£¨§¦¥

mydéeâa elöîe ,éåìå ìàeîLc deáà,ekeza elltzde ±éLééç àìå £©¦§¥§¥¦§©§©¥§Ÿ¨§¦
àcLçì.mlvl milltzny cygl eyyg `le ± §©§¨

zvxznea miqpkpy zqpkd zia :`xnbd,éðàL íéaøoi`y itl ©¦¨¦
:`xnbd zl`ey .mlvl milltzny miaxd z` micyegïaø àäå§¨©¨

,äåä ãéçéc ìàéìîb:`xnbd daiyn .cyg elv` jiiy did aeye ©§¦¥§¨¦£¨
déab íéaø éçéëL àeä àéNðc ïåékmewnae elv` miax miievn ± ¥¨§¨¦§¦¦©¦©¥

.lirl x`eank ,cyg oi` miax
:xg` uexizàîéà úéòaéàåzxev ,jk z`f ayiiz dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

l`ilnb oax ly dpaldéàåä íé÷øôcdnkn dieyr dzid ± ¦§¨¦£©
,miwlgd z` xagn did micrd z` wecal jixv didyke ,miwlg
zexevd z` e`x `l miyp`y ote`a ,dwxtne xfeg did xnbyke

.cygl mewn did `le ,elld
zxev l`ilnb oax dyr ji` xg` ote`a uxzl zxfeg `xnbd

:'iz` oeyrz `l' xn`p `ld ,dpal,àîéà úéòaéàål`ilnb oax ok` §¦¨¥¥¨
miyny ziiyr xeqi` dfa oi`e ,dpald zxev z` envra dyr

y meyn ,mexnayãnìúäì[cenil jxevl-]éðàLoicd dpey ± §¦§©¥¨¦
.xzene,àéðúcweqta xn`p(h gi mixac)úBNòì ãîìú àì'zarFzM §©§¨Ÿ¦§©©£§£

,'mdd miFBdcenll `ly `weec dcitwd dxezdy ,minkg eyxce ©¦¨¥
,miebd zearezk mze` cearl ick zexev ziiyr miebdnìáà£¨

m` ,el` zexev zeyrl mdn cnlzãîì äzà,zexevdnïéáäìixac ©¨¨¥§¨¦
,dxezdúBøBäìe.ycegd yeciw oebk ,zekld §

:dpyna epipy'åëå øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáølry zexevd
,oifeand milkd lry zexeve ,oixeq` milkd ,oicaeknd milkd

.oixzen milkd
:`xnbd zxxan.ïéfeáî ïä Bæéàå ,ïéãaeëî ïä Bæéà:`xnbd daiyn ¥¥§¨¦§¥¥§¦

,áø øîàmilk lry zexev,ïéãaeëîilka zexievnd zexev epiid ¨©©§¨¦
íénä ïî äìòîìlry zexeve ,ilkd ipbe`a xnelk ,ea milyazny §©§¨¦©©¦

milkïéfeáîzexievny epiid,íénä ïî ähîìmilkd ileya xnelk §¦§©¨¦©©¦
.mdizeptc lr e`,ïä ïéfeáî elàå elà ,øîà ìàeîLeilk mdy oeik §¥¨©¥¨¥§¦¥

,lke`ïä elà àlàmilk lry zexev,ïéãaeëîzexevïéøéMä ìòL ¤¨¥¥§¨¦¤©©¥¦
,micinv ±,úBòahä ìòå íéîæpä ìòå.hiykz ilk mdy oeik §©©§¨¦§©©©¨

:l`eny ixacl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúåk ©§¨§¨¥
[ezrck-],ìàeîLcd,ïéãaeëîzexev mdíéîæpä ìòå ïéøéMä ìòL §§¥§¨¦¤©©¥¦§©©§¨¦

,úBòahä ìòåde,ïéfeáîzexevd mdúBøBiä ìòLmixiqd ±ìòå §©©©¨§¦¤©©§©
ïéñî÷îewä,zkzn ly miphw mixiq ±íénç énçî ìòåmilk ± ©§§¨¦§©§©¥©¦

,min mda minngnyåzexev okúBçtènä ìòå ïéðécqä ìòL- §¤©©©¦¦§©©¦§¨
.zeabn

äðùî
dpale dng ly zexev mdilr yiy milky xn`p zncewd dpyna
drc d`ian epizpyn df oiprae ,glnd mil mkiledl yi oewxce

:ztqep,øîBà éñBé éaø,mdl ecar mzqd ony el` milk `vend ©¦¥¥
÷çBL,mze`äøBæåzixextrd z`,íiì ìéhî Bà çeøìdf ote`ay ¥§¤¨©©¦©¨

mdn d`pda mc` lyki `lz` dxef `edyk ,minkg Fl Exn` .¨§
,gexl zixextrdìáæ äNòð àeä óàdpdie zecyd zg`l cxeie ©©£¤¤¤

,d`pda mixeq` md ixde ,mdn mc`øîàpL(gi bi mixac)÷aãé àì' ¤¤¡©Ÿ¦§©
,'íøçä ïî äîeàî Eãéa.glnd mil mkilydl aiegn ok lre §¨§§¨¦©¥¤

àøîâ
:iqei iax zrc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©

éñBé éaø íäì,minkgløîàð øák àìäålbrd `hga(`k h mixac) ¨¤©¦¥©£Ÿ§¨¤¡©
íëúàhç úàå'§¤©©§¤
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dxf dcear(iriax meil)

ïBçè BúBà úBkàå Làa BúBà óBøNàå ézç÷ì ìâòä úà íúéNò øLà£¤£¦¤¤¨¥¤¨©§¦¨¤§¨¥¨¤¨
éìLàå øôòì ÷c øLà ãò áèéä,'øää ïî ãøBiä ìçpä ìà Bøôò úà C ¥¥©£¤©§¨¨¨©§¦¤£¨¤©©©©¥¦¨¨

,wc xtr dyrpy cr eze` zzike lbrd z` sxy dyny epcnl
.epnn mc` dpdie laf dyri `ny yyg `le ,eze` jilyde

Bì [eøîà] (øîà)ike ,minkgíMîyiäéàø,jzhiylàeä éøä ¨§¦¨§¨¨£¥
øîBàxg` mewna(k al zeny),øæiå'[xtrd z` dxf dyn]éðt ìò ¥©¦¤©§¥

,'ìàøNé éða úà ÷Liå íénä`l ,mind ipt lr xfet xtrde xg`ne ©©¦©©§§¤§¥¦§¨¥
dyn ewxf `ly mrhde .mc` epnn dpdie laf dyriy yyg did

,mly `edyk minlïéekúð àìdyn,úBèBñk ï÷ãBáì àlàmyky Ÿ¦§©¥¤¨§§¨§
lr jk ,d`nhp `id m` dheqd zwcap mixx`nd mind ziizyay
l`xyi ipa ewcap ,mdilr xfety lbrd xtr mr mind ziizy ici

.oer `ll ezny exn`i `ly ick z`fe ,lbra e`hg m`
:ezhiyl ztqep di`x `ian iqei iaxøák àìäå ,éñBé éaø íäì øîà̈©¨¤©¦¥©£Ÿ§¨

øîàðeizea` eyry milelibd lk z` xiqdy ,`q` jlnd oipra ¤¡©
(fh eh 'a i"dc)äøéábî døéñä [Cìnä àñà íà] (åîà) äëòî (úà) íâå'§©©£¨¥¨¨©¤¤¡¦¨¦§¦¨

[zeklndn dwliqy ici lr ,dxiab zeidn dze` xiqd-]øLà£¤
.'ïBøã÷ ìçða óøNiå ÷ãiå 'åâå [úöìôî äøLàì] (äúöìôî) äúNò̈§¨©£¥¨¦§¨¤©¨¤©¦§Ÿ§©©¦§
,oexcw wnrl xtrd jilyde ,dxf dceard z` wgy `q`y epcnl

.epnn mc` dpdie laf dyriy yyg `leBì [eøîà] (øîà)minkg ¨§
ikeíMîyiäéàø`ld ,jzhiylïBøã÷ ìçðe drexb eznc`Bðéà ¦¨§¨¨©©¦§¥

,ïéçîö ìcâî.lafdn mc` dpdiy yyg did `ly `vnpe §©¥§¨¦
:`xnbd dywnåoexcw lgp ikàì,mignv lcbnelà ,àéðúäå± §Ÿ§¨©§¨¥

,oevigd gafnd zepxw lr ewxfpy zepaxwd ly mincdelàå± ¨¥
lre zkextd lr onc wxfpy-] zeiniptd ze`hgd ly mincde
,oevigd gafnd ly ceqil ektyp onc ixiiyy [adfd gafn

ïéáøòúîdfa dfänàa,dxfra didy xepiva ±,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå ¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§
ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå,mdizecy lyïäa ïéìòBîelr mixaere ± §¦§¨¦©©¨¦§¤¤£¦¨¤

gken .sqka mzepwl ila elld mincdn epdp m` dlirn xeqi`
iax ixacl di`xd zxfege ,mignve zecy yi oexcw lgpay ok m`

.dxf dcear ly lafn d`pdl yegl oi`y iqei
oexcw lgp :`xnbd zvxzníB÷î Lé ,Ba Lé úBîB÷î úBîB÷î§§¤¥¨

y,ïéçîö ìcâî ïéàL íB÷î Léå ïéçîö ìcâîjilyd `q` jlnde §©¥§¨¦§¥¨¤¥§©¥§¨¦
.mignv lcbn epi`y mewna dxf dceard ly xtrd z`

dceard z` x`znd ,`ziixaa `aend weqtd z` zx`an `xnbd
dzyr dkrny xn`p weqta .jlnd `q` ly en` dzyry dxf

:`xnbd zxxan .zvltn dxy`léàîyexit dn ±øîà ,dzöìôî ©¦§©§¨¨©
àúeðöéì àéìôî äåäc ,äãeäé áø,milin izyn zakxen ef dlin ± ©§¨©£¨©§¦¥¨¨

,d`lten zepvil `edy dyrn dzyr xnelk ,'zepvil'e '`lt'
éðúãk[dpyy itk-]óñBé áø,`ziixaadì äúNò úeøëæ ïéîk± ¦§¨¥©¥§¦¦§¨§¨¨

,dxiy`l.íBé ìëa Bì úìòáð äúéäå§¨§¨¦§¤¤§¨
zetqep zei`x d`iane ,minkge iqei iax zwelgnl zxfeg `xnbd

:minkge iqei iax mda epcyéñBé éaø ïäì øîà,øîàð øák àìäå ¨©¨¤©¦¥©£Ÿ§¨¤¡©
einia dzidy dxf dceard lk z` xriay diwfg jlnagi 'a mikln)

(c,'äLî äNò øLà úLçð Lçð úzëå'zeidl jtd zyegpd ygpy §¦©§©§Ÿ¤£¤¨¨Ÿ¤
one .mlerdn eze` mb xriae zzik okle xac lkl dxf dcear
yegl oi`y gkene ,gexl eze` dxf ,eze` zziky xg` mzqd

.epnn mc` dpdie laf dyriy
Bì eøîàike ,minkgøîBà àeä éøä ,äéàø íMîzyegpd ygp oipra ¨§¦¨§¨¨£¥¥

(g `k xacna),'óøN Eì äNò ,äLî ìà 'ä øîàiå'e,'Eì'epiid,ElMî ©Ÿ¤¤Ÿ¤£¥§¨¨§¦¤§
exihwdy dl` ly mgeka did `l ,dyn ly epenn didy xg`ne

li`ed ,dxf dcearl ezeyrl ,el.BlL BðéàL øác øñBà íãà ïéàå§¥¨¨¥¨¨¤¥¤
àeä ïéãa íúäåozep oicd mye ±cmbéúezë[ezzekl-]äåä àì §¨¨§¦§©¥Ÿ£¨

éøöC,dxf dcearl jtd `l ixdy ,diwfgeòè à÷c àæçc ïåék àlà ¨¦¤¨¥¨©£¨§¨¨
déøúa ìàøNé,el mixhwne eixg` mireh l`xyiy d`xy oeik ± ¦§¨¥©§¥
.Búzéëå ãîò̈©§¦§

íäì øîà,minkgl iqei iaxøîàð øák àìäåcec znglna ¨©¨¤©£Ÿ§¨¤¡©
mivxt lraa mze` dkd cec xy`k ,mizylta(`k d 'a l`eny)

,'åéLðàå ãåc íàOiå íäéaöò úà íL eáæòiå'mzqepna mizyltdy ©©©§¨¤£©¥¤©¦¨¥¨¦©£¨¨
lkl mexfte mze` eyzk eiyp`e cece ,mdly milil`d z` eafr
iax zhiyke ,epnn epdie laf dyriy eyyg `l mdy ixd .gex

.iqei
:`xnbd zl`eyàeä ééeøæc àðLéì 'ãåc íàOiå' éàäc òîLî éàîe©©§©§©©¦¨¥¨¦¦§¨§¨¥

daiyn .gex lkl mxfity eyexit 'cec m`yie'y cnl dz` oipn ±
:`xnbdóñBé áø íbøúîãkdngpd ze`eapa xn`py weqtd z` §¦§©§¥©¥

(fh `n diryi)ïðéîbøúîe ,'íàOz çeøå íøæz',`ed enebxze ±ïepéøæz ¦§¥§©¦¨¥§©§§¦©§¨¦
[l`xyi iaie` z`-] mze` xftz ±ïepéìèìèz çeøågexde ± §©§©§§¦

.xar lkl mze` lhlhz
Bì eøîà,iqei iaxl minkgøîBà àeä éøä ,äéàø íMîxg` mewna ¨§¦¨§¨¨£¥¥

(ai ci '` i"dc)cieC xn`Ie mdidl` z` mW EafrIe','Làa eôøOiå ©©©§¨¤¡Ÿ¥¤©¤¨¦©¦¨§¨¥
áéúk àìcîel`eny xtqa'íàOiå íôøNiå','m`yie' wx `l`òîL ¦§Ÿ§¦©¦§§¥©¦¨¥§©

dpéî'y dfn gken ±'íàOiåmgwly dpeekdLnî.mdn zepdil ¦¨©¦¨¥©¨
:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ íB÷î ìkîdf miweqtd mixzeq ± ¦¨¨¨§¨¥©£¨¥

eli`e ,mizylt iavrn epdpy xn`p l`eny xtqa ixdy ,df z`
did xeq`y rnyn ,mtxyl dxed cecy xn`p minid ixac xtqa

miweqtd z` uxzl yi :`xnbd zvxzn .mdn zepdilàðeä áøãk. ¦§©¨
éîø àðeä áøc,dywd ±,'Làa eôøOiå ãåc øîàiå' áéúkrnyn §©¨¨¥§¦©Ÿ¤¨¦©¦¨§¨¥

,mdn zepdil xeq` didyáéúëexg` weqta,'íàOiå'cecy §¦©¦¨¥
,uxize .mdn epdpe megwl eiyp`eïàk ,àéL÷ àìxn`yk Ÿ©§¨¨

df did ,mtxeylézébä ézéà àaL íãB÷caer didy ,mlhiae ¤¤¨¦©©¦¦
eli`e .dxf dceard z` lhal did lekie miakekïàkxn`py ¨

df did ,mdn epdpe megwlyézébä ézéà àaL øçàì.mlhiae §©©¤¨¦©©¦¦
xear dxf dcear lhan did izibd izi`y di`x d`ian `xnbd

:cecáéúëcoenr ipa zaxa cec znglna(l ai 'a l`eny)úà çwiå' ¦§¦©¦©¤
BLàø ìòî íkìî úøèòáäæ økk dì÷Lîelr idYe ,dxwi oa`e £¤¤©§¨¥©Ÿ¦§¨¨¦©¨¨§¤¤§¨¨©§¦©

mdly dxf dceard y`x lr iepl dzid dxhrd ,'ceC W`x¨¦
.ey`x lr cec dpzp ok it lr s`e ,'mMln' dnyyéøL éîeji`e ± ¦§Ÿ¦¨¦

`ld ,xzen df xac didézéà ,ïîçð áø øîà .eäðéð äàðä éøeqéà¦¥£¨¨¦§¨©©©§¨¦©
,dìhéáe àa ézébä.dpnn zepdil cec did leki okle ©¦¦¨¦§¨

y xn`p :`xnbd zl`eydì÷Lîdid dxhrd lyáäæ økkdfy ± ¦§¨¨¦©¨¨
,c`n ax lwyndì çpî éöî éëéädgipdl cec did leki cvik ± ¥¦¨¥©©¨

:`xnbd daiyn .ey`x lräéeàø ,áø øîà äãeäé áø øîàdzid ¨©©§¨¨©©§¨
,ãåc Làø ìò çeðì.ey`x lr dgipd `l dyrnl mle` ¨©©Ÿ¨¦

:zetqep zeaeyz d`ian `xnbdïáà ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©¤¤
da äúéä úáàBLdxhrd jeza ±dì àøc úåäcznxeb dzidy - ¤¤¨§¨¨©£©¨¨¨

.xie`a mnexzdl zkznn dieyrd dxhrlïáà ,øîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©¤¤
,áäæ økk äåML da äúéä äø÷é.adf xkk dlwyn didy `le §¨¨¨§¨¨¤¨¨¦©¨¨

yaly dxhrd oipra wqerd mildz xtqa weqt zyxec `xnbd
weqta xn`p :cec(ep hiw mildz)éãewô ék él äúéä úàæ'.'ézøöð E Ÿ¨§¨¦¦¦¤¨¨§¦

:`xnbd zl`eyøîà÷ éàî:`xnbd daiyn .df weqta cecéëä ©¨¨©¨¦
øîà÷,cecéãewtL øëNaúeãòì él äúéä úàæ ,ézøöð Edxhrd ± ¨¨©¦§©¤¦¤¨¨§¦Ÿ¨§¨¦§¥

.dkelnl ie`x ip`y zecrl il dzid z`fdéàî[dzid cvik-] ©
äéäL ,éåì ïa òLBäé éaø øîà .dúeãòcecdçépîey`x lríB÷îa ¥¨¨©©¦§ª©¤¥¦¤¨¨©¦¨¦§

zgpdBzîìBäå ,ïéléôz.ey`x zcinl zpeekne dni`zn dzide ± §¦¦§©§
,oilitz mewna dgipd ji` :`xnbd zl`eyïéléôz éçepà éòa àäå§¨¨¥©¥§¦¦

:`xnbd daiyn .oilitz gipdl jxved `lde ±øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©
ézL Ba çépäì éeàøL Làøa Lé íB÷î ,÷çöé áøly miza,ïéléôz ©¦§¨¨¥¨Ÿ¤¨§©¦©§¥§¦¦

.df cvl df my migpen eid oilitzde dxhrde
:dxhrd zecr oipra miwqerd mitqep miweqt d`ian `xnbd

jlnl edifg` oa y`ei zxzkd oipra xn`p(`i bk 'a i"dc)eàéöBiå'©¦
Cìnä ïa úà[y`ei-]à åéìò eðziå.'úeãòä úàå øæpä úzx`an ¤¤©¤¤©¦§¨¨¤©¥¤§¤¨¥

:`xnbdàìéìk Bæ ,'øæð'd z`e' .dxhr ±øîà äãeäé áø øîà ,'úeãò ¥¤§¦¨¥¨©©§¨¨©
,áødf xfpãåc úéáì àeä úeãòi`v`vn `ed dze` gipdy jlndy ©¥§¥¨¦

oeik ,jlnd cecúeëìnì éeàøä ìkLdxhrdBzîìBäzgpen ±dti ¤¨¨¨©©§©§
ey`x lrïéà ,úeëìnì éeàø BðéàL ìëå ,`id.BzîìBä §Ÿ¤¥¨©©§¥©§

xn`p cer(d ` '` mikln),'CBìîà éðà øîàì àOðúî úébç ïá äiðãàå'©£Ÿ¦¨¤©¦¦§©¥¥Ÿ£¦¤§
àOðúnL ,áø øîà äãeäé áø øîàaxaxzneBîìBäìdxhrdy ± ¨©©§¨¨©©¤¦§©¥§§

,eze` meldzàìådxhrd dzid.BzîìBä §Ÿ©§
my xn`p :weqtd jynd z` zx`an `xnbdíéLøôe áëø Bì Nòiå'©©©¤¤¨¨¦

.'åéðôì íéöø Léà íéMîçåel didy rnyn ,'el yrie' xn`py dnn ©£¦¦¦¨¦§¨¨
:`xnbd zx`an .mixg`a did `ly cgein oipr mdaeäééúeáø éàî©§©§

,mda cgeind did dn ±àðz,`ziixaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¨¨¨§¥§
,xdn uexl elkeie mdilr ciaki `l leghdyíéìâøä úBtk é÷e÷çå©£¥©¨©§©¦

eéäila mvr wx my dx`ype ,mdilbx zetk xya z` ewwge ± ¨
.mipwxae mivew iab lr uexl elkeiy ick ,xya
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oifge` mipy` cenr cn sc ± iying wxtzereay
íéîä éðô ìò øæéå øîåà àåä éøämly mil ekilyd `lc i`de .lafl yginl `kilc -

opixn`ck ,mze` mibxede e`hgy mze` oiwcea mindy ,zeheqk owcal `l` oiekzp `l -

.owexcda - eala gny ,dxkq`a - wyipe stib ,siiqa - xhiwe gaif :(a ,eq `nei) mzd

äøéáâî äøéñä.zeklnn dlityd -úöìôî.yxtn onwl -ïåøã÷ ìçðá óøùéå ÷ãéå-

.aizen `w "wcie"n .lafl yiig `leúàå
'åâå íëúàèç,aizen `w "oegh eze` zek`e"n -

dnk lkc ,`id `zaeiz e`l "sexy`e"n la`

.laf dyrp epi`e iccda xaegn dil wigy `lc

åìàå åìà,miiniptd mince mipevigd minc -

ode oevigd gafn ceqi lr oiktyp odixiyy

.dtvxl ceqid on oicxeiäîàá ïéáøòúîå-

.dxfra didy min ly oeliqíäá ïéìòåîå-

mca dlirn oi`c ,xn`w dlirn oaxw e`l

`l` ,"el e`ived" wxta opixn`ck miycw

.minca `l` odn zepdil xeq`íéððâìlafl -

.odizepbåá ùé úåîå÷î úåîå÷îlcbn yie -

.lcbn epi`y yieàúåðöéì àéìôîzepvil -

.sqei ax ipzck ,`ltenúùåçðä ùçð úúëå-

,"el oixhwn l`xyi zia dndd minia ik"

."zzke" aizke ,ded dxf dcear `nl`ïéàå
øñåà íãàoileki eid `l el exihwdy oze` -

.dxf dcearl ezevwdl gk oda oi`y ,exq`l

êéøö àì éîð éúåúëã.epnn zepdil xzenc -

åúúéëå ãîò.`zlin ineqxtl -ééåøæãoeyl -

."gexl dxef"íâøúîãë,oepixfz - "mxfz" -

`nl` ,oepilhlhz `gexe - "m`yz gexe"

.lehlhe iexif oeyl "m`yie"àåä éøä åì åøîà
øîåà,"etxyie cec xn`ie" :minid ixaca -

rny "m`yie mtxyie" `xw cga azk `lcne

jk xg`e mtxyy ,zxn`wck ediiexz e`l dpin

.gexl dxefùîî íàùéå àìàenr mlhp -

otxyl eicarl xn` dlgzne ,mdn dpdpe

edpiaze`l ivn `l "etxyie"n .lif`e yxtnck

epi` dyizk ici lr oiwecp oi`y onf lkc ,opaxl

.laf dyrpéããäà éàø÷ åù÷rnyn "etxyie" -

.mdn dpdp rnyn "m`yie" ,d`pda xeq`íãå÷
éúéà àáù.mtxyl cec xn` ,dlhiae -àáå

äìèéáå éúéàizbd izi` ."cec m`yie" xcde -

.did iebíëìî úøèòdceare ,i`w oenr ipaa -

,dkeln my lr ,dny "mkln" mdly dxf

ipa uewy jlenle" :(`i ` mikln) aizkck

.xn`w dxf dceara "mkln zxhr" i`de ,"oenr

äì çðî éöî éëéä,ded dpn miyy cak `lde -

y`x lr idze" aizk `xwe ,dciak `id c`ne

!"cecäãåäé áø øîà"cec y`x lr idze" i`d -

daeyg :xn`w ikd `l` ,dl gpnc e`l -

,eznlede ey`x zcnl ieyry ,cecl die`xe

.onwlckúáàåù ïáàoa`d dze` jxc -

.xie`a dzelzle zkznd diabdlàéøã úåäã
äì.dzdiabne dxhrl z`yep dzidy -äåùù

áäæ øëëdlewy - "adf xkk dlwyn" epiide -

.adf xkkk `idéì äúéä úàæef dxhr ,zecr -

.zeklnl oebd ip`y ilr dcirnåúîìåä-

.ey`x zcnl zpeekne dti ey`xa zayeieíå÷î
ïéìéôú,zgctd on dlrnl ey`xay uixg -

.qtex wepiz ly egeny mewnåùàøá ùé íå÷î
éðù íù çéðäì éåàøãïéìéôúuixgd agxy -

.eagx ivga dgep dzid `ide ,zerevx ipy jxk mewnêìîä ïá úà åàéöåéålcbyke ,dkelnd rxf lk z` dilzr dbxdyk ezeg` eze` d`iagdy divn` oaa ,aizk y`eia -

.dkelnd rxfn `edy zecrl xfpd eilr epzpe ede`ivedåîìåäì ù÷éáù äãåäé áø øîà,dl gpn `l igep` la` gepl dzid die`x :lirl dcedi ax xn`c ab lr s`e -

.zeklnl `ed oebd m` dieba dil iwca `zry `cg edinåäééúåáø.yi` miyng jpdc -åì ùòéå áéúëã.mipeyn eidy rnync -ìåçè éìåèð.ciakn leghd -é÷å÷çå
íéìâøä úåôë.mipwxaae mivewa miyibxn eid `le mvrd on xyad lhp -
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ìçðlcbn zekzn ilk zwigy zenewn x`ya la` :rnyn - mignv lcbn epi` oexcw

ilk zwigya oiqkn oi` :xn`w (a ,gt oileg) "mcd ieqk" wxtac :dywe .mignv

lafn `edyk la` ,ginvn epi` i`ce diceglc :xnel yie !mignv lcbn epi`y itl zekzn

,mignv lcbn lbr enk sxypyk ,inp i` .ginvdl riiqne mxeb `ed mignv lcbnd rwxwa

.dtixy `la ixii` mzdeúåîå÷î- ea yi

.xg` mewnn eid mippbdy uxzl leki did

àéìôîzepvil :qxhpewd yxit - zepvil

:wgvi zeclez zyxt seq dax ziy`xaae .`lten

birln dz` dnl ,xnelk ,"ia `iltn z` dn"

.(`lt jxr) jexra yxit oke .ilràìäåxak

mil ekilyd `l `nzqne - 'eke zzke xn`p

ekilyd m` ,dyrnd xtql `ay oeikc ,glnd

lgpd xeria jlede yxtny enk ,xnel el did mil

df - gexl dxef yxtn epi`y ab lr s`e .oexcw

.wxfp did `linn wgyp didy xg` ik ,jixv oi`

etxyie"n iziinc jenqa opaxl :xn`z m`e

`ly oeik ,iqei iaxl `id `iyew i`n ,"y`a

`a `l mzdc :xnel yie ?mil ekilydl xikfd

xnel `a `l` ,dxf dcear xeria dyrna xtql

.mdiavr eafry

ïàë`l dnl :dniz - izibd izi` `ay mcew

xfrl` iaxk egxk lra lhal ieb gwl

la` ,dzgtyk lirl ipync iia`l ,cere ?xtwd

,ieb ly dxf dcear lhan l`xyi elit` dxeaya

dcear oia welig yic :xnel yie ?dexay `l dnl

mivexiz yi oke .zkzn lyl ur ly dxf

.zkzn lya o`k ur lya o`k :inlyexia

ïáà`qk lr ayei didyke - da did za`ey

drewy za`ey oa`e .dgipn ezekln

.xfpa dwewg za`ey oa`d dzid `le .dlrnl

äéäù:yexit - eznlede oilitz mewna dgipn

`ide ,lebr y`xd oi` myy ,lecb qp dfe

ezpeekn dzid ok it lr s`e ynn dlebr dzid

.ey`xa zayeine
`pz
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Làa Búà óøNàå ézç÷ì ìâòä úà íúéNò øLà£¤£¦¤¤¨¥¤¨©§¦¨¤§ŸŸ¨¥
CìLàå øôòì ÷c øLà ãò áèéä ïBçè Búà úkàå̈¤ŸŸ¨¥¥©£¤©§¨¨¨©§¦
íMî :Bì øîà !"øää ïî ãøiä ìçpä ìà Bøôò úà¤£¨¤©©©©Ÿ¥¦¨¨¨©¦¨
úà ÷Liå íénä éðt ìò øæiå" :øîBà àeä éøä ?äéàø§¨¨£¥¥©¦¤©§¥©©¦©©§¤
øîà .úBèBñk ï÷ãBáì àlà ïéekúð àì ,"ìàøNé éða§¥¦§¨¥Ÿ¦§©¥¤¨§§¨§¨©
äëòî úà íâå :øîàð øák àìäå ,éñBé éaø íäì̈¤©¦¥©£Ÿ§¨¤¡©§©¤©£¨
÷ãiå 'åâå dzöìôî äúNò øLà äøéábî døéñä Bnà¦¡¦¨¦§¦¨£¤¨§¨¦§©§¨©¨¤
ìçð ?äéàø íMî :Bì øîà !"ïBøã÷ ìçða óøNiå©¦§Ÿ§©©¦§¨©¦¨§¨¨©©
elàå elà :àéðúäå ?àìå .ïéçîö ìcâî Bðéà ïBøã÷¦§¥§©¥§¨¦§¨§¨©§¨¥§¥
ïéðpbì ïéøkîðå ,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå änàa ïéáøòúî¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦

!ïäa ïéìòBîe ,ìáæì¯Lé ,Ba Lé úBîB÷î úBîB÷î §¤¤£¦¨¤§§¥¥
.ïéçîö ìcâî ïéàL íB÷î Léå ,ïéçîö ìcâî íB÷î̈§©¥§¨¦§¥¨¤¥§©¥§¨¦
àéìôî äåäc :äãeäé áø øîà ?"dúöìôî" éàî©¦§©§¨¨©©§¨©£¨©§¦
,dì äúNò úeøëæ ïéîk :óñBé áø éðúãk ,àúeðöéì¥¨¨¦§¨¥©¥§¦©§¨§¨¨
àìäå ,éñBé éaø ïäì øîà .íBé ìëa Bì úìòáð äúéäå§¨§¨¦§¤¤§¨¨©¨¤©¦¥©£Ÿ
!"äLî äNò øLà úLçð Lçð úzëå" :øîàð øák§¨¤¡©§¦©§©§¤£¤¨¨Ÿ¤
'ä øîàiå" :øîBà àeä éøä ?äéàø íMî :Bì eøîà̈§¦¨§¨¨£¥¥©Ÿ¤

"Eì" ,"óøN Eì äNò äLî ìà¯íãà ïéàå ,ElMî ¤Ÿ¤£¥§¨¨§¦¤§§¥¨¨
àì éúezëc àeä ïéãa íúäå ;BlL BðéàL øác øñBà¥¨¨¤¥¤§¨¨§¦§©¥¨

éøö äåä,déøúa ìàøNé eòè à÷c àæçc ïåék àlà ,C £¨¨¦¤¨¥¨©£¨§¨¨¦§¨¥©§¥
eáæòiå" :øîàð øák àìäå ,íäì øîà .Búzéëå ãîò̈©§¦§¨©¨¤©£Ÿ§¨¤¡©©©©§
òîLî éàîe !"åéLðàå ãåc íàOéå íäéaöò úà íL̈¤£©¥¤©¦¨¥¨¦©£¨¨©©§©
íbøúîãk ?àeä éieøæc àðMéì "ãåc íàOiå" éàäc§©©¦¨¥¨¦¦¨¨§©¥§¦§©§¥
ïeðéøæz :ïðéîbøúîe ,"íàOz çeøå íøæz" :óñBé áø©¥¦§¥§©¦¨¥§©§§¦©¦§¥

.ïeðéìèìèz çeøåáéúk àìcîe ;"Làa eôøOiå" :øîBà àeä éøä ?äéàø íMî :Bì eøîà §©§©§§¦¨§¦¨§¨¨£¥¥©¦¨§¨¥¦§¨§¦
!éããäà éàø÷ eL÷ íB÷î ìkî .Lnî íàOiå dpéî òîL ,"íàOiå íôøNiå"¯,àðeä áøãk ©¦§§¥©¦¨¥§©¦¨©¦¨¥©¨¦¨¨¨§¨¥©£¨¥¦§©¨

ïàk :àéL÷ àì !"íàOiå" :áéúëe ,"Làa eôøOiå ãåc øîàiå" :áéúk ,éîø àðeä áøc§©¨¨¥§¦©Ÿ¤¨¦©¦¨§¨¥§¦©¦¨¥¨©§¨¨
íkìî úøèò úà çwiå" :áéúëc .ézébä ézéà àaL øçàì ïàk ,ézébä ézéà àaL íãB÷¤¤¨¦©©¦¦¨§©©¤¨¦©©¦¦¦§¦©¦©¤£¤¤©§¨
ézéà :ïîçð áø øîà !eäðéð äàðä éøeqéà ?éøL éîe ,"áäæ økk dì÷Lîe BLàø ìòî¥©Ÿ¦§¨¨¦©¨¨¦¨¥¦¥£¨¨¦§¨©©©§¨¦©
:áø øîà äãeäé áø øîà ?dì çpî éöî éëéä ,"áäæ økk dì÷Lî" .dìhéáe àa ézébä©¦¦¨¦§¨¦§¨¨¦©¨¨¥¦¨¥©©¨¨©©§¨¨©©
àøc úåäc da äúéä úáàBL ïáà :øîà àðéðç éaøa éñBé éaø .ãåc Làø ìò çeðì äéeàø§¨¨©©Ÿ¨¦©¦¥§©¦£¦¨¨©¤¤¤¤¨§¨¨©£©¨¨
éãewô ék éì äúéä úàæ" .áäæ økk äåML da äúéä äø÷é ïáà :øîà øæòìà éaø .dìE ¨©¦¤§¨¨¨©¤¤§¨¨¨§¨¨¤¨¨¦©¨¨Ÿ¨§¨¦¦¦¤

éãewtL øëNa :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî ,"ézøöðézøöð E¯éàî .úeãòì éì äúéä úàæ ¨¨§¦©¨¨©¨¦¨¨©¦§©¤¦¤¨©§¦Ÿ¨§¨¦§¥©
éçepà éòa àäå .BzîìBäå ïéléôz íB÷îa dçépî äéäL :éåì ïa òLBäé éaø øîà ?dúeãò¥¨¨©©¦§ª©¤¥¦¤¨¨©¦¨¦§§¦¦§©§§¨¨¥©¥
.ïéléôú ézL Ba çépäì éeàøL Làøa Lé íB÷î :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà !ïéléôz§¦¦¨©©¦§¥©©¦§¨¨¥¨Ÿ¤¨§©¦©§¥§¦¦

"øæð" ,"úeãòä úàå øæpä úà åéìò eðziå Cìnä ïa úà eàéöBiå"¯"úeãò" ,àìéìk Bæ ©¦¤¤©¤¤©¦§¨¨¤©¥¤§¤¨¥¥¤§¦¨¥
¯ìëå ,BzîìBä úeëìîì éeàøä ìkL ,ãåc úéáì àeä úeãò :áø øîà äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¨©©¥§¥¨¦¤¨¨¨§©§©§§¨

"Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç ïa äiðãàå" .BzîìBä ïéà úeëìîì éeàø BðéàL¯øîà ¤¥¨§©§¥©§©£Ÿ¦¨¤©¦¦§©¥¥Ÿ£¦¤§Ÿ¨©
íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nòiå" .BzîìBä àìå BîìBäì àOðúnL :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¤¦§©¥§§§Ÿ©§©©©¤¤¨¨¦©£¦¦

"åéðôì íéöø Léà¯.eéä íéìâøä úBtë é÷e÷çå ìBçè éìeèð ílek :àðz ?eäééúeáø éàî ¦¨¦§¨¨©§©§¨¨¨§¥§©£¥©¨©§©¦¨
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íéîä éðô ìò øæéå øîåà àåä éøämly mil ekilyd `lc i`de .lafl yginl `kilc -

opixn`ck ,mze` mibxede e`hgy mze` oiwcea mindy ,zeheqk owcal `l` oiekzp `l -

.owexcda - eala gny ,dxkq`a - wyipe stib ,siiqa - xhiwe gaif :(a ,eq `nei) mzd

äøéáâî äøéñä.zeklnn dlityd -úöìôî.yxtn onwl -ïåøã÷ ìçðá óøùéå ÷ãéå-

.aizen `w "wcie"n .lafl yiig `leúàå
'åâå íëúàèç,aizen `w "oegh eze` zek`e"n -

dnk lkc ,`id `zaeiz e`l "sexy`e"n la`

.laf dyrp epi`e iccda xaegn dil wigy `lc

åìàå åìà,miiniptd mince mipevigd minc -

ode oevigd gafn ceqi lr oiktyp odixiyy

.dtvxl ceqid on oicxeiäîàá ïéáøòúîå-

.dxfra didy min ly oeliqíäá ïéìòåîå-

mca dlirn oi`c ,xn`w dlirn oaxw e`l

`l` ,"el e`ived" wxta opixn`ck miycw

.minca `l` odn zepdil xeq`íéððâìlafl -

.odizepbåá ùé úåîå÷î úåîå÷îlcbn yie -

.lcbn epi`y yieàúåðöéì àéìôîzepvil -

.sqei ax ipzck ,`ltenúùåçðä ùçð úúëå-

,"el oixhwn l`xyi zia dndd minia ik"

."zzke" aizke ,ded dxf dcear `nl`ïéàå
øñåà íãàoileki eid `l el exihwdy oze` -

.dxf dcearl ezevwdl gk oda oi`y ,exq`l

êéøö àì éîð éúåúëã.epnn zepdil xzenc -

åúúéëå ãîò.`zlin ineqxtl -ééåøæãoeyl -

."gexl dxef"íâøúîãë,oepixfz - "mxfz" -

`nl` ,oepilhlhz `gexe - "m`yz gexe"

.lehlhe iexif oeyl "m`yie"àåä éøä åì åøîà
øîåà,"etxyie cec xn`ie" :minid ixaca -

rny "m`yie mtxyie" `xw cga azk `lcne

jk xg`e mtxyy ,zxn`wck ediiexz e`l dpin

.gexl dxefùîî íàùéå àìàenr mlhp -

otxyl eicarl xn` dlgzne ,mdn dpdpe

edpiaze`l ivn `l "etxyie"n .lif`e yxtnck

epi` dyizk ici lr oiwecp oi`y onf lkc ,opaxl

.laf dyrpéããäà éàø÷ åù÷rnyn "etxyie" -

.mdn dpdp rnyn "m`yie" ,d`pda xeq`íãå÷
éúéà àáù.mtxyl cec xn` ,dlhiae -àáå

äìèéáå éúéàizbd izi` ."cec m`yie" xcde -

.did iebíëìî úøèòdceare ,i`w oenr ipaa -

,dkeln my lr ,dny "mkln" mdly dxf

ipa uewy jlenle" :(`i ` mikln) aizkck

.xn`w dxf dceara "mkln zxhr" i`de ,"oenr

äì çðî éöî éëéä,ded dpn miyy cak `lde -

y`x lr idze" aizk `xwe ,dciak `id c`ne

!"cecäãåäé áø øîà"cec y`x lr idze" i`d -

daeyg :xn`w ikd `l` ,dl gpnc e`l -

,eznlede ey`x zcnl ieyry ,cecl die`xe

.onwlckúáàåù ïáàoa`d dze` jxc -

.xie`a dzelzle zkznd diabdlàéøã úåäã
äì.dzdiabne dxhrl z`yep dzidy -äåùù

áäæ øëëdlewy - "adf xkk dlwyn" epiide -

.adf xkkk `idéì äúéä úàæef dxhr ,zecr -

.zeklnl oebd ip`y ilr dcirnåúîìåä-

.ey`x zcnl zpeekne dti ey`xa zayeieíå÷î
ïéìéôú,zgctd on dlrnl ey`xay uixg -

.qtex wepiz ly egeny mewnåùàøá ùé íå÷î
éðù íù çéðäì éåàøãïéìéôúuixgd agxy -

.eagx ivga dgep dzid `ide ,zerevx ipy jxk mewnêìîä ïá úà åàéöåéålcbyke ,dkelnd rxf lk z` dilzr dbxdyk ezeg` eze` d`iagdy divn` oaa ,aizk y`eia -

.dkelnd rxfn `edy zecrl xfpd eilr epzpe ede`ivedåîìåäì ù÷éáù äãåäé áø øîà,dl gpn `l igep` la` gepl dzid die`x :lirl dcedi ax xn`c ab lr s`e -

.zeklnl `ed oebd m` dieba dil iwca `zry `cg edinåäééúåáø.yi` miyng jpdc -åì ùòéå áéúëã.mipeyn eidy rnync -ìåçè éìåèð.ciakn leghd -é÷å÷çå
íéìâøä úåôë.mipwxaae mivewa miyibxn eid `le mvrd on xyad lhp -
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birln dz` dnl ,xnelk ,"ia `iltn z` dn"

.(`lt jxr) jexra yxit oke .ilràìäåxak
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ekilyd m` ,dyrnd xtql `ay oeikc ,glnd
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`ly oeik ,iqei iaxl `id `iyew i`n ,"y`a

`a `l mzdc :xnel yie ?mil ekilydl xikfd

xnel `a `l` ,dxf dcear xeria dyrna xtql

.mdiavr eafry
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xfrl` iaxk egxk lra lhal ieb gwl

la` ,dzgtyk lirl ipync iia`l ,cere ?xtwd
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äðùîñåì÷åøô.did ieb oin -éèéãåøôà.dxvga cner ugxnde dxf dcear my -

ïéáéùî ïéà.mexr cner mc`y itl ,ugxna dxez ixac -éìåáâá äàá àéäugxndy -

.miaxd z` zlfeb `dzy dpnid lk `le ,ugxnl `ad lkl dyrp ugxnde .dl mcew

daeyz cereiep xac e`l ugxnc ,ihicext`l iep ugxn dyrp mixne` ep` oi` :zxg`

`vnp ,ugxnl iep ihicext` dyrp `l` ,`ed

.xwir `ede dlth `ide ezynyn `idyáéá=

zeyxl oiktey `ivedl rwxwa ieyrd uixg

.miaxdøîàð àì`l` xeqi`l dxeza -

.'ebe "oeca`z ca`" aizkc ,"mdidl`"àøîâ
éëä ãéáò éëéäåugxna dil xcd`c -?`lde

leg oeyla exn`l xeq`e .ugxna oiaiyn oi`

ycwd oeyla dpi`y it lr s`y ,ugxnd ziaa

!ediizyecwn iwtp `läáåðâedgc ,xnelk -

.ywaxne` ip`e`bilte ,dl xn`w `ng iax -

.diax `iryed iaxc`äìåáâá àá éëå,xnelk -

ztki` i`n ugxnl dxf dcear dncw elit`e

ol?äáåèá àìù.mixnekl daeh wifgi `ly -

ycwd oi` :onwl opixn`ck ,xqzin `l d`pdae

.zaexwza eiptl aixwiy cr dxf dcearl

íéøçà úáåèáëmdl `id daehe ,aeyg didy -

mcew ugxn e`l i` ,jkld .odn dpdp `edyk

.ipd lk xeq` dedäáåðâ äðéà øîåà éðàå-

.iyxtn `w sqei xa `ng iaxc `zlinäøøéâ-

ol `wtp (` ,bp) onwl .dlha `l ,d`evae hiha

."eklna llwe svwzde arxi ik dide"nïéàù
äøæ äãåáòì ùã÷ädpaixwiy cr ,dxin`a -

.zaexwza diptlàëéà àäéî éåðded i` -

dcear zetiil xeq` dxf dcearl iep dvigx

ugxn xqzin `l ixeqzi`c ab lr s` ,dxf

.d`pda
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àðú:el xn` `viyk :xi`n oa l`eny epiax yxit - ugxna oiaiyn oi` el xn` `viyk

`gip ikdae .iz`viy eiykr cr jaiydl leki iziid `l ugxna oiaiyn oi`y itl

rnyn ,'eke oiaiyn oi` el xn` `viyke :`ziixaa iqxbc mixtq yie .oizipzn iywz `lc

`viyke :ipzw oizipznac ,opgl` epiax axdl dywe .oiaiyn oi` :`l` eaiyd `l `viykc

yi miza dylyc :wgvi epiax xne`e !eaiyd

:(` ,i) zayc `nw wxta yxtny enk ,ugxna

ea yi - irvn` ,mely zli`y my oi` - inipt

xzen - oevig ,dxez ixac my oi`e mely zli`y

mye iniptd ziaa el`y `ede .dxez ixaca s`

irvn`l iniptd zian `viyke ,melk eaiyd `l

mely ikxc meyne .ugxna oiaiyn oi` :eaiyd

enk iedc ,oenbd eze` zai` iptn ,jk eaiyd

eaiyd oevigd zial `viyke .mely zli`y

.my mixzen dxez ixac s`y ,epzpynn zeaeyz

äáåùú.ywa edgc :qxhpewd yxit - daepb

,`ler xa daxle iia` ixacl ok yxtl oi` edin

`l l`ilnb oax ixack did `l elit`y mixne`y

xnelk - daepb :yxtl d`xp okl .xeq` did

"iaal z` aepbze" ,epnn dqekne daelr

.(`l ziy`xa) ipin z`iqke :opinbxznøîàäå
xn` `axc rnyn dxe`kl - gikei xert `ax

.`kid yxtzp `le .izixg` `zkeca dizlinl

ïéðäð:o`k i"yx yxit - daeha `ly dpnn

,jka mixnekl daeh wifgdl oi`y

wxt onwl la` .daeh wifgdl jixvy - daeha

xit (a ,`p) "l`rnyi iax"- daeha :qxhpewd y

epiaxl `xidp `le .l`ppg epiax yxit oke ,xkya

,daxc`e ,ikd rnyn `l "daeha" oeylc ,mz

i`c ,cere .dil irain "xkya `ly"e "xkya"

iywz ,dxf dcearl giexny mrhne xeq` xkya

dpdn :(` ,bi) `nw wxta lirl xn`c o`nl `kdn

"l`rnyi iax" wxt onwl opixn`c ,cere .xzen

elit` - dcda wlg mixg`l `ki`c :(a ,`p)

`ki` ik ,xkya ixiin i`e .`ixy mixnekd zaeha

giexn `d ?ied i`n inp dcda wlg mixg`l

yxity enk mz epiaxl d`xp okl !dxf dcearl

ep`y dnc ,mz epiaxl d`xp cere .o`k i"yx

ly migixa oipgehe mixnek ly xepza dzr oite`

`irain `lc .yginl `kil i`ce - mdly min

`l` ,daeh mdl oiwifgn ep` oi`c ,ixyc xkya

xepzd oi`y oeik ,xzen inp xkya `ly elit`

`kd enk ,envr dxf dceard ziaa migixde

mieb ly cixil inc `le .ihicext` ly ugxn

opgei iaxc `ail` (` ,bi) `nw wxt lirl `pxq`c

mzdc ,oky lk `l dpdn xeq` dpdp :xn`c

oi` `kd la` ,dxf dcear ikxv qknd on oiyer

opixn` inp ikde .mixnekd z`pd `l` oiyer

iwee`w op` :(a ,cr oixcdpq) "dxene xxeq" seqa

.ip`y onvr z`pd `l` ?opiadi ikid iwpen`e

dcear ly zeiepg .oda cetql xzen dxf dcear jxevl oiyer ody ab lr s` dpicnl xky oilrn eid m`e ,oda cetql xeq` dxf dcear ly oililg :inlyexia "l`rnyi iax" wxt onwl qxbe

jxevl `idy ab lr s` dpicnl xky oilrn eid m` ,mdl ozil xeq` dxf dcear ly oi`pb .xzen dxf dcear jxevl ody ab lr s` dpicnl xky oilrn eid m`e ,mdn xekyl xeq` dxf

.xzen dxf dcearéëådid m`e :i"yx yxit ,`ki` `din iep :ipyn ik ,cere !oixeq` dxf dcear ihiykze iepc opixn` (a ,`p) onwl `dc :dywe - ied i`n dxf dcearl iep ugxn dyrp

dxf dceard on dpdp didy iptn `l` oenbd eze` dywn did `l ixdy ,wgvi epiaxl d`xp epi`e .dzetil epl xeq` `din d`pda ugxn xqzin `lc ab lr s` ,dxf dcearl iep dvigx

oick `l` ,dihiykze dxf dcear iep oick xq`il ugxn i`d ied `l dxf dcearl hiykze iep i`cec ,'eke opzde ?ied i`n dxf dcearl epzpe iepl e`yr inp ik :jixt ikd `l` .iep epi` elit`

dyrp ugxn did m` jkle ,iep xeqi` meyn zepdil xeq`l el yi `din opaxcn mewn lkn ,"dxf dcearl df zia" xne`k iedc ,dxezd on ugxnd xqzin `l ixeqzi`c idp :wiqne !`ed zia

.dpnn dpdp l`ilnb oax did `l ihicext` myl
mdidl`
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äðùîìàéìîb ïaø úà ñBôñBìt ïa ñBì÷Bøt ìàL̈©§§¤§§¤©¨©§¦¥
,déì øîà ,éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äéäL ,Bkòa§©¤¨¨¥©¤§¨¤©§¦¦¨©¥
,"íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àì" :íëúøBúa áeúk̈§©§¤Ÿ¦§©§¨§§¨¦©¥¤
:Bì øîà ?éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtî¦§¥¨©¨¥©¤§¨¤©§¦¦¨©
éúàa àì éðà :Bì øîà ,àöiLëe .õçøna ïéáéLî ïéà¥§¦¦©¤§¨§¤¨¨¨©£¦Ÿ¨¦
äNòð" :íéøîBà ïéà ;éìeáâa äàa àéä ,dìeáâa¦§¨¦¨¨¦§¦¥§¦©£¤
éèéãBøôà äNòð" :øîBà àlà ,"éèéãBøôàì éBð õçøî¤§¨§©§¦¦¤¨¥©£¤©§¦¦
,äaøä ïBîî Eì íéðúBð íà :øçà øác ."õçønì éBð©¤§¨¨¨©¥¦§¦§¨©§¥
éø÷ ìòáe íeøò ElL äøæ äãBáòì ñðëð äzà éà¦©¨¦§¨©£¨¨¨¤§¨©©¤¦
íòä ìëå áéaä ét ìò úãîBò Bæ ;äéðôa ïézLîe©§¦§¨¤¨¤¤©¦©¦§¨¨¨
úà ,"íäéäìà" àlà øîàð àì ,äéðôì ïéðézLî©§¦¦§¨¤¨Ÿ¤¡©¤¨¡Ÿ¥¤¤

dBìà íeMî Ba âäBpL¯Ba âäBð BðéàL úà ,øeñà ¤¥¦¡©¨¤¤¥¥
dBìà íeMî¯.øzeîàøîâ?éëä ãéáò éëéäå ¦¡©¨§¥¦£¦¨¦

íB÷î ìëa :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¨
éëå !àqkä úéaîe õçønä úéaî õeç ,øäøäì øzeî¨§©§¥¦¥©¤§¨¦¥©¦¥§¦

ìa ,àîézdéì øîà ìBç ïBL¯íéøác :ééaà øîàäå ¥¨¦§£©¥§¨¨©©©¥§¨¦
ìa ïøîBàì øzeî ìBç ìLLã÷ ìL íéøác ,Lã÷ ïBL ¤¨§§¨¦§Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¤

ìa ïøîBàì øeñà!ìBç ïBL¯:Bì øîà àöiLk :àðz ¨§§¨¦§¨¨§¤¨¨¨©
éaøa óñBé øa àîç áø øîà .õçøna ïéáéLî ïéà¥§¦¦©¤§¨¨©©¨¨©¥§©¦
ìàéìîb ïaø BáéLä äáeðb äáeLz :àéòLBà éaø øîà̈©©¦©£¨§¨§¨¥¦©¨©§¦¥
?dézáeðb äî .äáeðb dðéà :øîBà éðàå ,ïBîâä BúBàì§¤§©£¦¥¥¨§¨©§§¥

?éåä éàî äéðôa ïézLî éëå ;äéðôa ïézLî íãà ìëå áéaä ét ìò úãîBò Bæ :Bì øîà÷c§¨£©¤¤©¦©¦§¨¨¨©§¦§¨¤¨§¦©§¦§¨¤¨©¨¥
ìëa åéðôì ïéøòônL ,çéëBé øBòt :àáø øîàäåBæ ,äáeðb dðéà :øîBà éðàå ;ìèa Bðéàå íBé §¨¨©¨¨§¦©¤§¨£¦§¨¨§¨§¥¨¥©£¦¥¥¨§¨

éúàa àì éðà :déì øîà÷c ,àëäî dúáeðb :ééaà øîà .Cëa dúãBáò ïéà Bæå ,Cëa dúãBáò£¨¨§¨§¥£¨¨§¨£©©©¥§¨¨¥¨¨§¨£©¥£¦Ÿ¨¦
õçøî dì LiL äøæ äãBáò :ïðúäå ?éåä éàî dìeáâa àa éëå ;éìeáâa äàa àéäå dìeáâa¦§¨§¦¨¨¦§¦§¦¨¦§¨©¨¥§¨§©£¨¨¨¤¥¨¤§¨

äpéb Bà¯àlL ,äáeðb dðéà :øîBà éðàå ;äáBèa ïäî ïéðäð ïéàå ,äáBèa àlL ïäî ïéðäð ¦¨¤¡¦¥¤¤Ÿ§¨§¥¤¡¦¥¤§¨©£¦¥¥¨§¨¤Ÿ
øîà÷c ,àëäî dúáeðb :øîà àéiç øa éîéL áø .éîc íéøçà úáBèák ìàéìîb ïaø úáBèa§©©¨©§¦¥¦§©£¥¦¨¥©¦¦©¦¨¨©§¨¨¥¨¨§¨£©
÷ø :ïðúäå ?éåä éàî äéðôa ïéðézLî éëå ;äéðôa ïéðézLî íãà ìëå áéaä ìò úãîBò Bæ :Bì¤¤©©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨§¦©§¦¦§¨¤¨©¨¥§¨§©¨

äàBvä úà da ÷øæå døøéb ,äéðôa ïézLä ,äéðôa¯dðéà :øîBà éðàå ;äìéèa dðéà Bæ éøä §¨¤¨¦§¦§¨¤¨¥§¨§¨©¨¤©¨£¥¥¨§¥¨©£¦¥¥¨
dìeæìæa àzòLå àzòL ìk àëä ,dì ñéiôî øãäå dìò çúø àeä àzòL éôì íúä ,äáeðb§¨¨¨§¦©§¨¨©£¨©£©§©¥¨¨¨¨©§¨§©§¨§¦§¨
éBð õçøî äNòð ïéøîBà ïéà :déì øîà÷c ,àëäî dúáeðb :øîà àleò øa äaø .àîéé÷©§¨©¨©¨£©§§¨¥¨¨§¨£©¥¥§¦©£¤¤§¨
?éåä éàî éBð éèéãBøôàì õçøî äNòð øîà éëå ;õçønì éBð éèéãBøôà äNòð àlà éèéãBøôàì§©§¦¦¤¨©£¤©§¦¦©¤§¨§¦¨©©£¤¤§¨§©§¦¦©¨¥

"äøæ äãBáòì äæ ñBk" ,"äøæ äãBáòì äæ úéa" øîBàä :àéðúäå¯ïéàL ,íeìk øîà àì §¨©§¨¨¥©¦¤©£¨¨¨¤©£¨¨¨Ÿ¨©§¤¥
.àkéà àäéî éBð ,àøñzéî àì éøeqzéàc éäð ,äáeðb dðéà :øîBà éðàå ;äøæ äãBáòì Lc÷ä¤§¥©£¨¨¨©£¦¥¥¨§¨§¦§¦©¥¨¦©§¨¦¨¦¨
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עבודה זרה. כל הצלמים - פרק שלישי דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dxf dcear(iriax meil)

äðùî
zece` miakek caerl l`ilnb oax xn`y mixac d`ian dpynd

:dxf dcear mlv ea didy ugxna dvigxìàLmiakek caer oin ¨©
enyy,Bkòa ìàéìîb ïaø úà ,ñBôñBìt ïa ñBì÷BøtkõçBø äéäL §§¤§§¤©¨©§¦¥§©¤¨¨¥

éèéãBøôà ìL õçønaugxnde mewn eze`a dzidy dxf dcear ± ©¤§¨¤©§¦¦
jke ,dxivga didíëúøBúa áeúk ,déì øîà(gi bi mixac)÷aãé àì' ¨©¥¨§©§¤Ÿ¦§©

,'íøçä ïî äîeàî Eãéaelit` d`pda dxeq` dxf dcear xnelk §¨§§¨¦©¥¤
,`idy lk,éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtîugxnd `ld ¦§¥¨©¨¥©¤§¨¤©§¦¦

dcearn dpdp my ugexde ,dl jiiye dxf dceard xvga `vnp
.dxfBì øîà,l`ilnb oax.õçøna ïéáéLî ïéàl`ilnb oax zpeek ¨©¥§¦¦©¤§¨

micner df mewnay itl ugxna dxez ixaca xacl oi`y dzid
.minexr miyp`àöiLëeugxndn l`ilnb oaxàì éðà ,Bì øîà §¤¨¨¨©£¦Ÿ

dìeáâa éúàaceard ly,dzeyxl miqpkp mivgxzndy ,dxf d ¨¦¦§¨
,jtidl `l`,éìeáâa äàa àéä,dxf dcearl mcw ugxndy ¦¨¨¦§¦

`l ,ugxna dxf dcear ecinrdy dne .ugxnl qpked mlvde
jka lefble dvigxd z` xeq`l dleki dpi`e ,dpipwl eze` jtd

.miaxd z`
,el dpr cerøîBà àlà éèéãBøôàì éBð õçøî äNòð íéøîBà ïéà¥§¦©£¨¤§¨§©§¦¦¤¨¥

,õçønì éBð éèéãBøôà äNòðiepl ieyry xac epi` ugxnd xnelk ©£¨©§¦¦©¤§¨
ugxndy `vnp ,ugxnl iepl dcrep ihicext` `l` ,dxf dcearl
xq`dl lthl lhazn xwird oi`e ,lthd `ed mlvde xwir

.ezenk d`pda
øçà øács` ixdy ,iyily xaqd `ede ,l`ilnb oax el xn`íà ¨¨©¥¦

ElL íéáëBk úãBáòì ñðëð äzà éà äaøä ïBîî Eì íéðúBðjcera §¦§¨©§¥¦©¨¦§¨©£©¨¦¤§
,äéðôa ïézLîe éø÷ ìòáe íBøòeli`eBæ,ihicext` -ét ìò úãîBò ¨©©¤¦©§¦§¨¤¨¤¤©¦

áéaä,miktey ly dlrz ±,äéðôì ïéðézLî íòä ìëåoi`y `vnp ©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨
ixdy .d`pda zxq`p `id oi` ok lre ,zedel` bdpn da mibdep

øîàð àì,d`pda xeq` lqty dxezaàlà`ed ok m`.íäéäìà Ÿ¤¡©¤¨¡Ÿ¥¤
Ba âäBpL úàea mibdepy mlv ±dBìà íeMîmibdepy jxck ± ¤¤¥¦¡©

e dxf dcear `ed ixd ,del`aøeñà,d`pdaBa âäBð BðéàL úà ¨¤¤¥¥
dBìà íeMîe dxf dcear epi`øzeî.d`pda ¦¡©¨

àøîâ
lr iebl zeprl ,l`ilnb oaxl xzen did cvik dpc `xnbd

:`xnbd dywn .ugxnd ziaa ezl`yéëä ãéáò éëéäådyr ji`e ± §¥¦£¦¨¦
miaiyn oi`y ,ugxna ecera iebl xn`y l`ilnb oax z`f
dzid ezpeeky oeik ,dxez ixac `id mb ef daeyz ixde ,ugxna
micner ipay mewna dxez ixaca xacl oi`y zxne`d dkldl

,minexrøzeî íB÷î ìëa ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¨
øäøäì,dxez ixaca,àqkä úéaîe õçønä úéaî õeçxeq` mye §©§¥¦¥©¤§¨¦¥©¦¥

.mda xacl oi`y i`ceae ,ugxnd zia zeklda `l s` xdxdléëå§¦
àîézl`ilnb oaxy xn`z m`e ±ìadéì øîà ìBç ïBLoeyla `le ¥¨¦§¨©¥

,iebl zeprl el xzen did okle ,ycewdìBç ìL íéøác ééaà øîàäå§¨¨©©©¥§¨¦¤
ïøîBàì øzeîelit` ugxnaìa,Lã÷ ïBLeli`eLã÷ ìL íéøác ¨§§¨¦§Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¤
ïøîBàì øeñàelit` ugxnaìa,ìBç ïBLoeyla mzxin`y iptn ¨§§¨¦§

.mzyecw z` mdn driwtn dpi` ,leg
:`xnbd zvxznàðzy ,`ziixaaàöiLkl`ilnb oaxïéà Bì øîà ¨¨§¤¨¨¨©¥
,õçøna ïéáéLî.melk el dpr `l mipta eidyk la` §¦¦©¤§¨

:dpekp dzid iebl l`ilnb oax zaeyz m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
(éáøá) óñBé øa àîçjkäáeðb äáeLz ,[éaøa] àéòLBà éaø øîà± ¨¨©¥¨©©¦©§¨§©¦§¨§¨

dpekp dpi`y,ïBîâä BúBàì ìàéìîb ïaø BáéLä.ywa e`gc xnelk ¡¦©¨©§¦¥§¤§
éðàåe `irye` iax lr wleg [sqei xa `ng iax-]øîBàzaeyzy ©£¦¥

l`ilnb oax,äáeðb dðéà.dzid dpekp ezaeyz xnelk ¥¨§¨
:`xnbd zx`an .mzwelgn xe`iaa mikxc dnk d`ian `xnbd

déúáeðb äîoax zaeyzy `irye` iaxl d`xp did dna ± ©§§¥
,dpekp dpi` l`ilnbBì øîà÷c,iebl l`ilnb oaxBæihicext` ± §¨¨©

,äéðôa ïézLî íãà ìëå áéaä ét ìò úãîBò,del`a mibdep oi` jke ¤¤©¦©¦§¨¨¨©§¦§¨¤¨
,`irye` iaxl dywede ,d`pda xq`p ugxnd oi` okleïézLî éëå§¦©§¦

éåä éàî äéðôa,jka dn ±,àáø øîàäåly dxf dcearçéëBé øBòt §¨¤¨©¨¥§¨¨©¨¨§¦©
ïéøòônLmdikxv miyere,ìèa Bðéàå ,íBé ìëa åéðôìdfn gken ¤§©£¦§¨¨§¨§¥¨¥

.dpnn dxf dcear my lhan epi` dxf dceara oeifa bdpny
,sqei xa `ng iax aiyde,äáeðb dðéà øîBà éðàåaiydl ezpeeky ©£¦¥¥¨§¨

y `irye` iax zdinz lrBæjxc ,xert ly dxf dceard ±
Cëa dúãBáò,oeifa bdpn ici lr dliha dpi` okle ,dze` mifany £¨¨§¨

Bæå,ihicext` ±ïéàjxc,Cëa dúãBáòmibdepy oeifa bdpn okle §¥£¨¨§¨
.del` dpi`y giken da

àëäî dúáeðb ééaà øîàdaeyzdy `irye` iax cnl o`kn ± ¨©©©¥§§¨¥¨¨
,zizin` dpi`déì øîà÷ciebl l`ilnb oaxdìeáâa éúàa àì éðà §¨¨©¥£¦Ÿ¨¦¦§¨

,éìeáâa äàa àéäådzeyxl miqpkp ugxna mivgxznd `l xnelk §¦¨¨¦§¦
epi` okle ,ugxnl dqpked dxf dceard `l` ,dxf dceard ly

,`irye` iaxl dywede .dllba xq`p,éåä éàî dìeáâa àa éëå§¦¨¦§¨©¨¥
ïðúäåoldl dpyna(:`p),äpéb Bà õçøî dì LiL íéáëBk úãBáò §¨§©£©¨¦¤¤¨¤§¨¦¨

,ïäî ïéðäðdf `diy i`pzae,äáBèa àlLwifgdl jxhvi `ly ¤¡¦¥¤¤Ÿ§¨
,ef d`pd lr daeh dly mixnkläáBèa ïäî ïéðäð ïéàåm` ± §¥¤¡¦¥¤§¨

eli` mby `eti` x`ean .jk lr daeh mdl xikdl jk xg` jxhvi
,sqei xa `ng iax jk lr aiyde .dpnn zepdil xzen dleaba `a

,äáeðb dðéà øîBà éðàådvgxy meyna àlLìàéìîb ïaø úáBè± ©£¦¥¥¨§¨¤Ÿ§©©¨©§¦¥
,daeh mdl wifgdl ilan my ugex `ed xy`kíéøçà úáBèák¦§©£¥¦

éîc,d`pdd lr daeh mixikne mivgexy mixg`l dnec df ixd ± ¨¥
oax wcv okle .da ugex ezenk aeyg mc`y mipdp mixnkdy
`ed oi`e ,ihicext`l mcw ugxndy meyn wxy ,exne`a l`ilnb
yiy d`pda aygzdl jixv epi`e ,my uegxl el xzen ,dpipw

.ezvigxn mixnkl
Bì øîà÷c ,àëäî dúáeðb øîà àéiç øa éîéL áøiebl l`ilnb oax ©¦¦©¦¨¨©§§¨¥¨¨§¨¨©

Bæihicext` -,äéðôa ïéðézLî íãà ìëå áéaä ìò úãîBò`l okle ¤¤©©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨
,oekp epi` df mrhe ,d`pda ugxnd xq`péàî äéðôa ïéðézLî éëå§¦©§¦¦§¨¤¨©

ïðúäå ,éåädpyna(.bp)÷øwxi ±døøéb ,äéðôa ïézLä ,äéðôaxxb ± ¨¥§¨§©¨§¨¤¨¦§¦§¨¤¨¥§¨
,d`eve hih mewna rwxwd lr dze`Bæ éøä ,äàBvä úà da ÷øæå§¨©¨¤©¨£¥

,äìéèa dðéàdpre .del` my dpnn lhan epi` oeifa bdpny gken ¥¨§¥¨
,sqei xa `ng iax jk lríúä ,äáeðb dðéà øîBà éðàåmy ± ©£¦¥¥¨§¨¨¨

,dpynadìò çúø àeä àzòL éôìonfl dilr qrek dze` caerd ± §¦©§¨¨©£¨
,xvwdì ñéiôî øãäålre ,dcaerl aeyie qiitzie xefgi i`ceae ± §¨©§©¥¨

.dfk oeifa zngn zlhazn `id oi` okàëäly ugxna o`k ± ¨¨
,ihicext`àîéé÷ dìeæìæa àzòLå àzòL ìkreaw da leflfd ± ¨©§¨§©§¨§¦§¨¨§¨

.zedel` myl my dzavd oi`y jkn gkene ,cinz
déì øîà÷c ,àëäî dúáeðb øîà àìeò øa äaøiebl l`ilnb oax ©¨©¨¨©§§¨¥¨¨§¨¨©¥

éBð éèéãBøôà äNòð àlà éèéãBøôàì éBð õçøî äNòð ïéøîBà ïéà¥§¦©£¨¤§¨§©§¦¦¤¨©£¨©§¦¦
,õçønìiep `l` dpi` ihicext`e ,xwird `ed ugxnd xnelk ©¤§¨

iaxl dywede .ea dvigxd zxzen okle ,el dlith `ide ugxnl
,`irye`øîà éëåmixne` eid m` mb `lde -õçøî äNòð §¦¨©©£¨¤§¨

éèéãBøôàìmylúãBáòì äæ úéa øîBàä ,àéðúäå ,éåä éàî ,éBð §©§¦¦©¨¥§¨©§¨¨¥©¦¤©£©
,íéáëBkxn`y e`,íeìk øîà àì íéáëBk úãBáòì äæ ñBkziade ¨¦¤©£©¨¦Ÿ¨©§

itl ,d`pda mixzen qekd e`,íéáëBk úãBáòì Lc÷ä ïéàLxnelk ¤¥¤§¥©£©¨¦
d`pd xeqi`a qtzp utgd oi` ,dxf dcearl utg yicwnd mc`
iepl eze` eyr m` s` ugxnd xq`p `l ok enke ,dxf dcear ly

,sqei xa `ng iax jk lr dpre .dxf dcearldðéà øîBà éðàå©£¦¥¥¨
àøñzéî àì éøeñzéàc éäð ,äáeðbxq`p `l ugxnd mpn` ± §¨§¦§¦§¥Ÿ¦©§¨

xeqi` mewn lkn ,d`pdaéBð,dxf dcear ietii ±àkéà àäéîok` ± ¦¨¦¨
dzid ugxna dvigxde ,zncew ihicext` dzid m` okle .miiw
,mcw ugxndy oeikn j` ,iep meyn xeq` xacd did ,iepl dl
oi`e ,ugxnl iep myl dzyrp ,ugxna ihicext` zavdy `vnp

.jk lya xq`p ugxnd
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dxf dcear(iriax meil)

äðùî
zece` miakek caerl l`ilnb oax xn`y mixac d`ian dpynd

:dxf dcear mlv ea didy ugxna dvigxìàLmiakek caer oin ¨©
enyy,Bkòa ìàéìîb ïaø úà ,ñBôñBìt ïa ñBì÷BøtkõçBø äéäL §§¤§§¤©¨©§¦¥§©¤¨¨¥

éèéãBøôà ìL õçønaugxnde mewn eze`a dzidy dxf dcear ± ©¤§¨¤©§¦¦
jke ,dxivga didíëúøBúa áeúk ,déì øîà(gi bi mixac)÷aãé àì' ¨©¥¨§©§¤Ÿ¦§©

,'íøçä ïî äîeàî Eãéaelit` d`pda dxeq` dxf dcear xnelk §¨§§¨¦©¥¤
,`idy lk,éèéãBøôà ìL õçøna õçBø äzà äî éðtîugxnd `ld ¦§¥¨©¨¥©¤§¨¤©§¦¦

dcearn dpdp my ugexde ,dl jiiye dxf dceard xvga `vnp
.dxfBì øîà,l`ilnb oax.õçøna ïéáéLî ïéàl`ilnb oax zpeek ¨©¥§¦¦©¤§¨

micner df mewnay itl ugxna dxez ixaca xacl oi`y dzid
.minexr miyp`àöiLëeugxndn l`ilnb oaxàì éðà ,Bì øîà §¤¨¨¨©£¦Ÿ

dìeáâa éúàaceard ly,dzeyxl miqpkp mivgxzndy ,dxf d ¨¦¦§¨
,jtidl `l`,éìeáâa äàa àéä,dxf dcearl mcw ugxndy ¦¨¨¦§¦

`l ,ugxna dxf dcear ecinrdy dne .ugxnl qpked mlvde
jka lefble dvigxd z` xeq`l dleki dpi`e ,dpipwl eze` jtd

.miaxd z`
,el dpr cerøîBà àlà éèéãBøôàì éBð õçøî äNòð íéøîBà ïéà¥§¦©£¨¤§¨§©§¦¦¤¨¥

,õçønì éBð éèéãBøôà äNòðiepl ieyry xac epi` ugxnd xnelk ©£¨©§¦¦©¤§¨
ugxndy `vnp ,ugxnl iepl dcrep ihicext` `l` ,dxf dcearl
xq`dl lthl lhazn xwird oi`e ,lthd `ed mlvde xwir

.ezenk d`pda
øçà øács` ixdy ,iyily xaqd `ede ,l`ilnb oax el xn`íà ¨¨©¥¦

ElL íéáëBk úãBáòì ñðëð äzà éà äaøä ïBîî Eì íéðúBðjcera §¦§¨©§¥¦©¨¦§¨©£©¨¦¤§
,äéðôa ïézLîe éø÷ ìòáe íBøòeli`eBæ,ihicext` -ét ìò úãîBò ¨©©¤¦©§¦§¨¤¨¤¤©¦

áéaä,miktey ly dlrz ±,äéðôì ïéðézLî íòä ìëåoi`y `vnp ©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨
ixdy .d`pda zxq`p `id oi` ok lre ,zedel` bdpn da mibdep

øîàð àì,d`pda xeq` lqty dxezaàlà`ed ok m`.íäéäìà Ÿ¤¡©¤¨¡Ÿ¥¤
Ba âäBpL úàea mibdepy mlv ±dBìà íeMîmibdepy jxck ± ¤¤¥¦¡©

e dxf dcear `ed ixd ,del`aøeñà,d`pdaBa âäBð BðéàL úà ¨¤¤¥¥
dBìà íeMîe dxf dcear epi`øzeî.d`pda ¦¡©¨

àøîâ
lr iebl zeprl ,l`ilnb oaxl xzen did cvik dpc `xnbd

:`xnbd dywn .ugxnd ziaa ezl`yéëä ãéáò éëéäådyr ji`e ± §¥¦£¦¨¦
miaiyn oi`y ,ugxna ecera iebl xn`y l`ilnb oax z`f
dzid ezpeeky oeik ,dxez ixac `id mb ef daeyz ixde ,ugxna
micner ipay mewna dxez ixaca xacl oi`y zxne`d dkldl

,minexrøzeî íB÷î ìëa ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¨
øäøäì,dxez ixaca,àqkä úéaîe õçønä úéaî õeçxeq` mye §©§¥¦¥©¤§¨¦¥©¦¥

.mda xacl oi`y i`ceae ,ugxnd zia zeklda `l s` xdxdléëå§¦
àîézl`ilnb oaxy xn`z m`e ±ìadéì øîà ìBç ïBLoeyla `le ¥¨¦§¨©¥

,iebl zeprl el xzen did okle ,ycewdìBç ìL íéøác ééaà øîàäå§¨¨©©©¥§¨¦¤
ïøîBàì øzeîelit` ugxnaìa,Lã÷ ïBLeli`eLã÷ ìL íéøác ¨§§¨¦§Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¤
ïøîBàì øeñàelit` ugxnaìa,ìBç ïBLoeyla mzxin`y iptn ¨§§¨¦§

.mzyecw z` mdn driwtn dpi` ,leg
:`xnbd zvxznàðzy ,`ziixaaàöiLkl`ilnb oaxïéà Bì øîà ¨¨§¤¨¨¨©¥
,õçøna ïéáéLî.melk el dpr `l mipta eidyk la` §¦¦©¤§¨

:dpekp dzid iebl l`ilnb oax zaeyz m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
(éáøá) óñBé øa àîçjkäáeðb äáeLz ,[éaøa] àéòLBà éaø øîà± ¨¨©¥¨©©¦©§¨§©¦§¨§¨

dpekp dpi`y,ïBîâä BúBàì ìàéìîb ïaø BáéLä.ywa e`gc xnelk ¡¦©¨©§¦¥§¤§
éðàåe `irye` iax lr wleg [sqei xa `ng iax-]øîBàzaeyzy ©£¦¥

l`ilnb oax,äáeðb dðéà.dzid dpekp ezaeyz xnelk ¥¨§¨
:`xnbd zx`an .mzwelgn xe`iaa mikxc dnk d`ian `xnbd

déúáeðb äîoax zaeyzy `irye` iaxl d`xp did dna ± ©§§¥
,dpekp dpi` l`ilnbBì øîà÷c,iebl l`ilnb oaxBæihicext` ± §¨¨©

,äéðôa ïézLî íãà ìëå áéaä ét ìò úãîBò,del`a mibdep oi` jke ¤¤©¦©¦§¨¨¨©§¦§¨¤¨
,`irye` iaxl dywede ,d`pda xq`p ugxnd oi` okleïézLî éëå§¦©§¦

éåä éàî äéðôa,jka dn ±,àáø øîàäåly dxf dcearçéëBé øBòt §¨¤¨©¨¥§¨¨©¨¨§¦©
ïéøòônLmdikxv miyere,ìèa Bðéàå ,íBé ìëa åéðôìdfn gken ¤§©£¦§¨¨§¨§¥¨¥

.dpnn dxf dcear my lhan epi` dxf dceara oeifa bdpny
,sqei xa `ng iax aiyde,äáeðb dðéà øîBà éðàåaiydl ezpeeky ©£¦¥¥¨§¨

y `irye` iax zdinz lrBæjxc ,xert ly dxf dceard ±
Cëa dúãBáò,oeifa bdpn ici lr dliha dpi` okle ,dze` mifany £¨¨§¨

Bæå,ihicext` ±ïéàjxc,Cëa dúãBáòmibdepy oeifa bdpn okle §¥£¨¨§¨
.del` dpi`y giken da

àëäî dúáeðb ééaà øîàdaeyzdy `irye` iax cnl o`kn ± ¨©©©¥§§¨¥¨¨
,zizin` dpi`déì øîà÷ciebl l`ilnb oaxdìeáâa éúàa àì éðà §¨¨©¥£¦Ÿ¨¦¦§¨

,éìeáâa äàa àéäådzeyxl miqpkp ugxna mivgxznd `l xnelk §¦¨¨¦§¦
epi` okle ,ugxnl dqpked dxf dceard `l` ,dxf dceard ly

,`irye` iaxl dywede .dllba xq`p,éåä éàî dìeáâa àa éëå§¦¨¦§¨©¨¥
ïðúäåoldl dpyna(:`p),äpéb Bà õçøî dì LiL íéáëBk úãBáò §¨§©£©¨¦¤¤¨¤§¨¦¨

,ïäî ïéðäðdf `diy i`pzae,äáBèa àlLwifgdl jxhvi `ly ¤¡¦¥¤¤Ÿ§¨
,ef d`pd lr daeh dly mixnkläáBèa ïäî ïéðäð ïéàåm` ± §¥¤¡¦¥¤§¨

eli` mby `eti` x`ean .jk lr daeh mdl xikdl jk xg` jxhvi
,sqei xa `ng iax jk lr aiyde .dpnn zepdil xzen dleaba `a

,äáeðb dðéà øîBà éðàådvgxy meyna àlLìàéìîb ïaø úáBè± ©£¦¥¥¨§¨¤Ÿ§©©¨©§¦¥
,daeh mdl wifgdl ilan my ugex `ed xy`kíéøçà úáBèák¦§©£¥¦

éîc,d`pdd lr daeh mixikne mivgexy mixg`l dnec df ixd ± ¨¥
oax wcv okle .da ugex ezenk aeyg mc`y mipdp mixnkdy
`ed oi`e ,ihicext`l mcw ugxndy meyn wxy ,exne`a l`ilnb
yiy d`pda aygzdl jixv epi`e ,my uegxl el xzen ,dpipw

.ezvigxn mixnkl
Bì øîà÷c ,àëäî dúáeðb øîà àéiç øa éîéL áøiebl l`ilnb oax ©¦¦©¦¨¨©§§¨¥¨¨§¨¨©

Bæihicext` -,äéðôa ïéðézLî íãà ìëå áéaä ìò úãîBò`l okle ¤¤©©¦§¨¨¨©§¦¦§¨¤¨
,oekp epi` df mrhe ,d`pda ugxnd xq`péàî äéðôa ïéðézLî éëå§¦©§¦¦§¨¤¨©

ïðúäå ,éåädpyna(.bp)÷øwxi ±døøéb ,äéðôa ïézLä ,äéðôaxxb ± ¨¥§¨§©¨§¨¤¨¦§¦§¨¤¨¥§¨
,d`eve hih mewna rwxwd lr dze`Bæ éøä ,äàBvä úà da ÷øæå§¨©¨¤©¨£¥

,äìéèa dðéàdpre .del` my dpnn lhan epi` oeifa bdpny gken ¥¨§¥¨
,sqei xa `ng iax jk lríúä ,äáeðb dðéà øîBà éðàåmy ± ©£¦¥¥¨§¨¨¨

,dpynadìò çúø àeä àzòL éôìonfl dilr qrek dze` caerd ± §¦©§¨¨©£¨
,xvwdì ñéiôî øãäålre ,dcaerl aeyie qiitzie xefgi i`ceae ± §¨©§©¥¨

.dfk oeifa zngn zlhazn `id oi` okàëäly ugxna o`k ± ¨¨
,ihicext`àîéé÷ dìeæìæa àzòLå àzòL ìkreaw da leflfd ± ¨©§¨§©§¨§¦§¨¨§¨

.zedel` myl my dzavd oi`y jkn gkene ,cinz
déì øîà÷c ,àëäî dúáeðb øîà àìeò øa äaøiebl l`ilnb oax ©¨©¨¨©§§¨¥¨¨§¨¨©¥

éBð éèéãBøôà äNòð àlà éèéãBøôàì éBð õçøî äNòð ïéøîBà ïéà¥§¦©£¨¤§¨§©§¦¦¤¨©£¨©§¦¦
,õçønìiep `l` dpi` ihicext`e ,xwird `ed ugxnd xnelk ©¤§¨

iaxl dywede .ea dvigxd zxzen okle ,el dlith `ide ugxnl
,`irye`øîà éëåmixne` eid m` mb `lde -õçøî äNòð §¦¨©©£¨¤§¨

éèéãBøôàìmylúãBáòì äæ úéa øîBàä ,àéðúäå ,éåä éàî ,éBð §©§¦¦©¨¥§¨©§¨¨¥©¦¤©£©
,íéáëBkxn`y e`,íeìk øîà àì íéáëBk úãBáòì äæ ñBkziade ¨¦¤©£©¨¦Ÿ¨©§

itl ,d`pda mixzen qekd e`,íéáëBk úãBáòì Lc÷ä ïéàLxnelk ¤¥¤§¥©£©¨¦
d`pd xeqi`a qtzp utgd oi` ,dxf dcearl utg yicwnd mc`
iepl eze` eyr m` s` ugxnd xq`p `l ok enke ,dxf dcear ly

,sqei xa `ng iax jk lr dpre .dxf dcearldðéà øîBà éðàå©£¦¥¥¨
àøñzéî àì éøeñzéàc éäð ,äáeðbxq`p `l ugxnd mpn` ± §¨§¦§¦§¥Ÿ¦©§¨

xeqi` mewn lkn ,d`pdaéBð,dxf dcear ietii ±àkéà àäéîok` ± ¦¨¦¨
dzid ugxna dvigxde ,zncew ihicext` dzid m` okle .miiw
,mcw ugxndy oeikn j` ,iep meyn xeq` xacd did ,iepl dl
oi`e ,ugxnl iep myl dzyrp ,ugxna ihicext` zavdy `vnp

.jk lya xq`p ugxnd
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dxf dcear(iying meil)

äðùî
yelz ,dxf dcear ly mibeq dyly miniiw,miig ilrae xaegn ,

mielpd mixac mpyi .micgein mipic mdn cg` lkl xy`k
epizpyn .cere dzaexwze dxf dcear ly iep oebk ,dxf dcearl

:mdly iepae xaegna dxf dcear ipica xwira zwqeríéøëpä©¨§¦
ïä ,úBòábä úàå íéøää úà íéãáBòäzerabde mixdd ±ïéøzeî ¨§¦¤¤¨¦§¤©§¨¥¨¦

efy x`azi oldl .mda rexfle mipa` mdn aevgl xzene d`pda
.dxf dcear ly my zerabde mixdd lr lg `ly aezkd zxifb

ïäéìòM äîemi`vnpe mixdd iepl eyrpy miyelz mixac j` ± ©¤£¥¤
ecary mixdd z` mda etivy sqk e` adf ly ietiv oebk ,mdilr

dl` ,d`pda mixzen mixddy s` ,mdlïéøeñàlk oick d`pda £¦
dnn ,`id aezkd zxifbe .dyelz dxf dcear ly iepøîàpLoipra ¤¤¡©

,dxf dcear ly iep xeqi`(dk f mixac)oEtxUY mdidl` iliqR'§¦¥¡Ÿ¥¤¦§§
W`A,'íäéìò áäæå óñk ãBîçú àìcengz l` ,`id zernynde ¨¥Ÿ©§¤¤§¨¨£¥¤

m` s` ,el micaery utg lk ly iepn zepdil jnvrl zgwl
.dxf dcear my eilr lg `l envr utgd

micarpd mixddy micnel epnny weqtd z` d`ian dpynd
:mixq`p mpi`,øîBà éìéìbä éñBé éaøweqta xn`p(a ai mixac)cA`' ©¦¥©§¦¦¥©¥

l` z` 'ebe miFBd mW Ecar xW` zFnwOd lM z` oEcA`Ymdid §©§¤¨©§£¤¨§¨©¦¤¡Ÿ¥¤
mixdd lroprx ur lM zgze ,zFraBd lre minxd'xnelk . ©¤¨¦¨¨¦§©©§¨§©©¨¥©£¨

z` ,dxf dcear my ecary zenewnd lkn ca`l mdilríäéäìà¡Ÿ¥¤
mi`vnpy milqtde minlvd -,íéøää ìòmi`xwp mdy meyn ©¤¨¦

,mdidl`íäéäìà íéøää àìå`l mnvr mixddy wiicl yie ± §Ÿ¤¨¦¡Ÿ¥¤
z` ca`l mdilr oke .mdidl` mi`xwpíäéäìàminlvd - ¡Ÿ¥¤

mi`vnpd milqtdeíäéäìà úBòábä àìå ,úBòábä ìòwiicl yie ± ©©§¨§Ÿ©§¨¡Ÿ¥¤
lg `ly epcnle xg`ne .mdidl` ze`xwp opi` mnvr zerabdy
.d`pda mixq`p mpi` ok lr ,dxf dcear my zerabde mixdd lr

,le`yl yieäî éðtîey dxez dxn`äøéLàeze` eyry oli`-] ¦§¥¨£¥¨
[dxf dcear,äøeñàweqta xn`p ixdy(d f mixac)mdxiW`e' £¨©£¥¥¤

weqtd jynd z` mb yexcl yi `ld ,'oErCbY(a ai mixac)zgze' §©¥§©©
oprx ur lM'ote`axnelk ,'mdidl` oprx ur lk zgze' ,dnec ¨¥©£¨

tl ,url zgzn mi`vnpd milqtde minlvd ca`l yimdy i
`l envr urd mle` ,'mdidl` oprx ur `le' ,mdidl` mi`xwp

.mdidl` `xwpjixve ,rwxwl zxaegn dxiy`d `ld ,cere
.xq`p epi`y xd oick dpic `diy

,`id daeyzd,rwxwl zxaegnl zaygp `l dxiy`dLiL éðtî¦§¥¤¤
,íãà éãé úñéôz da,rwxwl dxeaige dxiy`d zrihp xnelk ¨§¦©§¥¨¨

,mc` icia dyrpìëådxf dcearíãà éãé úñéôz da LiL± §Ÿ¤¤¨§¦©§¥¨¨
,mc` icia dzyrpyøeñàzxaegn `id m` s` ,dpnn zepdil ¨

.mc` icia dyrp `ly xdl dnec dpi`y oeik ,rwxwl
zxaegnd dxiy`d oic oi` recn wx x`ia ililbd iqei iax

`le' miyxec oi` recn oaen `l oiicr mle` ,xdd oick ,rwxwl
:`aiwr iax siqen jk lre ,'mdidl` oprx uràáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

,ililbd iqei iaxléðôì ïeãàå ïéáBà éðàEjixac z` yxt` ip` ± £¦¦§¨§¨¤
.mda oec`e ,'mdidl` oprx ur `le' miyxec oi` recn x`a`e
`evnl okid l`xyi ipa z` cnll azkp oprx ur lk zgz weqtd

y ,dxral ick dxf dcearäòáâå dBáb øä àöBî äzàL íB÷î ìk̈¨¤©¨¥©¨©§¦§¨
.íéáëBk úãBáò íL LiL òc ,ïðòø õòå äàOð,jixaca oec` dzre ¦¨¨§¥©£¨©¤¥¨£©¨¦

mb oi` ,'mdidl` oprx ur zgz' weqtd z` miyxec ep` oi` m`y
lre minxd mixdd lr mdidl`' weqtd zligz z` yexcl
`vnl okid oniql `l` ,dyxcl weqtd azkp `ly itl ,'zerabd
d`pdd xzid cenll yi mewn lkne .dxral ick dxf dcear
ca`l aezkd deiv `l ixdy ,weqtd zernynn ,ecarpy mixdn
xn`py ,dxiy`d z` ca`l deivy enk ,zerabde mixdd z`

(b ai mixac)dxezd oi`y dfn gken ,'y`a oetxyz mdixy`e'
.carpd xddn d`pdd z` zxqe`

àøîâ
dywn .ililbd iqei iaxe `nw `pz ewlgp dna zx`an `xnbd

:`xnbdàn÷ àpz eðééä éìéìbä éñBé éaøåiqei iax ixac `ld ± §©¦¥©§¦¦©§©¨©¨
mixdd mdipy zrcl ixdy ,`nw `pz ixacn mipey mpi` ililbd
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ֿ כך  ואחר  הזקן). ואדמו"ר  המגיד  ֿ טוב , ֿ שם  (דהבעל  התנועות  ג ' ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
(בבא  הבבות  ד ' בן הזקן אדמו"ר  ניגון לנגן צוה  אחר ֿכך  מהר "ש . אדמו"ר  ניגון לנגן בעצמו התחיל 

אמר :] ֿ כך  ואחר  כלא ּפצי". זשוריצי "ניע  והניגון אחת ), פעם  – ָהרביעית 

בימים  הקב "ה  ברכות  כל  וימשיכו אחרונה , ברכה  יברכו מסתמא  – אחרונה  בברכה  שנתחייבו אלו כל 
רויחי. ומזוני חיי בבני ֿ זה , לאחרי הבאים 

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו [טרם 
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!opaxe ,jkl dlgzn erhpy oli`a dnwele :jixte

?lkd ixace oli` erhpa dinwel :jixt `l i`n`e

degzynd :oiwxta onwl ax xn`c ,dyw cere

exag seqale yelza elit`c xnel ,exq` zial

oli` elit` ?zia hwpc `ixi` i`n `zyde .xeq`

`inec iedc `kid xeq` xenb xaegn `edy inp

,exag seqale yelz iedc oli` erhpy oebk ,zial

,yxtl d`xp okl !zia oky lke oli` opirnyle

df oi`c ,ixy `nlr ilekl oirxb erhpyk i`cec

,ibltinw oli` erhpa `kde .mc` ci zqitz

`ly oeik ci zqitz meyn xeq` epi` opaxlc

zlhan rwxwd zyxydc ,jkl dlgzn erhp

degzynd onwl ax hwpc `gip `zyde .dqitzd

`edy oeik ,`peeb i`d ik oli` eli`c ,zial

:xn`z m`e .xenb xaegn aiyg rwxwa yxyen

`pniql `z` `xwc `aiwr iax xn` ivn ikid

"oprx ur lk"c `xwl yixc `l i`n` ?`nlra

,oirxb erhpyk oli`l ,mdidl` oprx ur `le

,i"yx yexitl s` ,inp i` ?ixy `nlr ileklc

yxitck xzen lkd ixacc ,eil`n dlry oli`l

:xnel yie !deyd cvd iab oizrnya onwl `ed

iwtp `lc ,exy i`cec ,`xw jixv `l ipdlc

mc` ici zqitz mda did `ly oeik mixd llkn

opixn` `le "zerab" aizkc ab lr s`e .mlern

`gxe`c ,`iyw `l - mixd llkn iwtp `lc

.iccd icda zerabe mixd azkinl `ed `xwc

éáøåecar seqale erhpy oli` xaq ililbd iqei

ililbd iqei iax xn`w i`n :dniz - xeq`

dvexy rnyn ?dxeq` dxy` dn iptn :oizipzna

`d ?j`ide ,dxizdl epl did oicd onc xnel

xeq`l i`xw ixz azkc jenqa opixn` dicicl

`dc :xnel yie !ecar seqale erhp elit` oli`

zrcdc meyn e`l ,dxeq` dxy` dn iptn irac

dxy` dn iptn :xn`w ikd `l` ,xizdl dhep

`ki`c e`l i`e .zerabe mixdn xzei dxeq`

zepli`c `xw ilb :`pin` ded ,dxy`a `nrh

`lc `pin` dede ,zerabe mixd oicd `ede ixiq`

."mdidl` mixdd" opiyxcçðäjk xg`e secxe

"oercbz"` `dc ,`wtp `l sqei axcn - sexy

`pin` ded "mzvzpe"n i`c .jinq "oetxyz"`e

exral jixv oi`y `id aezkd zxifbc ,`wec gpd

dxy`ac oeik la` .dtixy eda aizk `lcn

"mzvzpe"c mzd inp opixn` zexira izy `pifg

.dtixy ira yeaik xg`le ,aizk yeaik mcew

.i"yx oeyl
xn`

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

àpz ,éâìtéî÷ Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéàa àëäå§¨¨§¦¨¤§¨§©£¨¨¦©§¦©¨
Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéà :øáñ àn÷¯éaøå ,øzeî ©¨¨©¦¨¤§¨§©£¨¨§©¦

Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéà :øáñ éìéìbä éñBé¯.øeñà ¥©§¦¦¨©¦¨¤§¨§©£¨¨
?äøeñà äøéLà äî éðtî :àôéñ éðú÷cî ?éànî¦©¦§¨¨¥¥¨¦§¥¨£¥¨£¨
úñéôz Ba LiL ìëå ,íãà éãé úñéôz da LiL éðtî¦§¥¤¥¨§¦©§¥¨¨§¨¤¥§¦©

íãà éãé¯ééezàì "íãà úñéôz Ba LiL ìëå" ;øeñà §¥¨¨¨§¨¤¥§¦©¨¨§©¥
óàå ?Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéà ééezàì åàì ?éàî©¨§©¥¦¨¤§¨§©£¨§©
óBqáìe BòèpL ïìéà :øáñ äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¨©¦¨¤§¨§©

Bãáò¯,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø :àéðúc ;øeñà £¨¨§©§¨©¦¥§©¦§¨¥
"íéøää ìò íäéäìà" :øîàpL CBzî¯íéøää àìå ¦¤¤¡©¡Ÿ¥¤©¤¨¦§Ÿ¤¨¦

"úBòábä ìò íäéäìà" ,íäéäìà¯úBòáb àìå ¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¤©©§¨§Ÿ§¨
"íäéäìà ïðòø õò ìk úçz" éðà òîBL ,íäéäìà¡Ÿ¥¤¥©£¦©©¨¥©£¨¡Ÿ¥¤

¯íäéøLàå" :øîBì ãeîìz ?íäéäìà ïðòø àìå§Ÿ©£¨¡Ÿ¥¤©§©©£¥¥¤
?éì änì "ïðòø õò ìk úçz" àlà ."Làa ïeôøNz¦§§¨¥¤¨©©¨¥©£¨¨¨¦

¯éaø øîàc ;àúàc àeä àáé÷ò éaøãëì àeää©§¦§©¦£¦¨§¨¨§¨©©¦
éðôì ïeãàå ïéáBà éðà ,àáé÷òäzàL íB÷î ìk :E £¦¨£¦¦§¨§¨¤¨¨¤©¨

íL LiL òc ,ïðòø õòå äàOð äòáâå dBáb øä àöBî¥©¨©§¦§¨¦¨¨§¥©£¨©¤¥¨
"Làa ïeôøNz íäéøLàå" éàä ,ïðaøå .äøæ äãBáò£¨¨¨§©¨©©©£¥¥¤¦§§¨¥

?déì éãáò éàî¯äléçzî BòèpL ïìéàì déì éòaéî ©¨§¦¥¦¨¥¥§¦¨¤§¨¦§¦¨
.Cëì!éëäì déì éòaéî éîð äãeäé éaøa éñBé éaøå §¨§©¦¥§©¦§¨©¦¦¨¥¥§¨¦

¯.éîð éëä¯àðî Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéà àlà ¨¦©¦¤¨¦¨¤§¨§©£¨§¨
?déì¯õò eäæéà ,"ïeòcâz íäéøLàå"î déì à÷ôð ¥¨§¨¥¦©£¥¥¤§©¥¥¤¥

BòèpL ïìéà :øîBà éåä ?øzeî Bøwéòå øeñà BòecébL¤¦¨§¦¨¨¡¥¥¦¨¤§¨
.Bãáò óBqáìe¯à÷ "Làa ïeôøNz íäéøLàå" àäå §©£¨§¨©£¥¥¤¦§§¨¥¨

!àãeîìz dì áéñð¯eléà :øîà÷ "øîàð àì eléà" ¨¥¨©§¨¦Ÿ¤¡©¨¨©¦
íäéøLà" :øîBà éúééä ,"Làa ïeôøNz" øîàð àìŸ¤¡©¦§§¨¥¨¦¦¥£¥¥¤
:áéúëc àzLä ;Cëì äléçzî BòèpL ïìéàa "ïeòcâz§©¥§¦¨¤§¨¦§¦¨§¨¨§¨¦§¦
íäéøLàå" déì øzéià ,"Làa ïeôøNz íäéøLàå"©£¥¥¤¦§§¨¥¦©©¥©£¥¥¤
éàä ,ïðaøå .Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéàì "ïeòcâz§©¥§¦¨¤§¨§©£¨§©¨©©

?déì éãáò éàî "ïeòcâz íäéøLàå"¯òLBäé éaøãëì ©£¥¥¤§©¥©¨§¦¥§¦§©¦§ª©
äãBáò éòecéb :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¦¥£¨
ìàøNé õøà Leaék ,ìàøNé õøà Leaéëì ïéîãB÷ äøæ̈¨§¦§¦¤¤¦§¨¥¦¤¤¦§¨¥
ízözðå" :óñBé áø éðúc .äøæ äãBáò øeòéáì íãB÷¥§¦£¨¨¨§¨¥©¥§¦©§¤
.çpäå "íúávî úà ízøaLå" ,çpäå "íúçaæî úà¤¦§§Ÿ¨§©©§¦©§¤¤©¥Ÿ¨§©©
:àðeä áø øîà !éòa äôéøN ?Czòã à÷ìñ çpäå§©©¨§¨©§¨§¥¨¨¥¨©©¨
éàä äãeäé éaøa éñBé éaøå .óBøN Ck øçàå óBãø§§©©¨§§©¦¥§©¦§¨©

?déì àðî àøáñ¯,"ïeãaàz ãaà"î déì à÷ôð §¨¨§¨¥¨§¨¥¥©¥§©§
.ïeãaàz Ck øçàå ãaà¯déì éòaéî àä ?ïðaøå ©¥§©©¨§©§§©¨©¨¦¨¥¥
éøvL äøæ äãBáò ø÷Bòìì CéñBé éaøå .äéøçà LøL §¥£¨¨¨¤¨¦§¨¥©£¤¨§©¦¥

ì ,äãeäé éaøa?déì àðî äéøçà LøL¯déì à÷ôð §©¦§¨§¨¥©£¤¨§¨¥¨§¨¥
?ïðaøå ."àeää íB÷nä ïî íîL úà ízãaàå"î¯ ¦§¦©§¤¤§¨¦©¨©§©¨©

:øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ;íL dì úBpëì àeää©§©¨¥§©§¨©¦¡¦¤¤¥
éøvL äøæ äãBáò ø÷Bòì ïépîì C."íîL úà ízãaàå" :øîBì ãeîìz ?äéøçà LøL ¦©¦¨¥£¨¨¨¤¨¦§¨¥©£¤¨©§©§¦©§¤¤§¨
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dxf dcear(iying meil)

àëäåmicarpd zerabe mixdy `nw `pz epcnil epizpyna o`ke ± §¨¨
,zerabe mixdl dnecd xac lkl oicd `ede ,d`pda mixzen
zcear myl rwxwl exeaig did `le ,rwxwl xaegn `edy epiide

e .xq`p epi` ,el ecare ,miakekBòèpL ïìéàaoirxb zlizy ici lr §¦¨¤§¨
,dxf dcear myl `ly ,dnc`aóBqáìegnv xy`kBãáòmyl §©£¨

dxf dcear,éâìôéî÷,zerabe mixdl dnec dfk oli` m`d ewlgpe ¨¦§§¦
.d`pda xq`pe mdl dnec epi` e` ,d`pda xzene

àpzøáñ àn÷yBòèpL ïìéàoirxbøzeî Bãáò óBqáìe,xq`p epi`e ©¨©¨¨©¦¨¤§¨§©£¨¨
dpice ,mc` ci zqitz ea dzid `le rwxwl xaegn oli`dy itl

.xq`p epi`y xd oickøáñ éìéìbä éñBé éaøåyBòèpL ïìéàoirxb §©¦¥©§¦¦¨©¦¨¤§¨
,Bãáò óBqáìe`l ,ecary drya miiw didy ,oli`d xwir mpn` §©£¨

,ecary xg`l egnvy oli`d itpr j` ,xq`pøeñà.mdn zepdil ¨
zaygp oirxbd zrihp mewn lkn ,rwxwl xaegn oli`dy s`e
mb .xq`p `ede ,xdl dnec oli`d oi` okle ,mc` ci zqitzl
dzeivy dxiy`d ,ililbd iqei iax zrcl mbe `nw `pz zrcl
xq`py ,dxf dcear myl oirxb erhpy oli` `id ,dtxeyl dxezd
oli` ly xegii zrihp ici lr xnelk ,oli` erhpy oli` oke ,elek
efy oeiky ,ecar seqale dxf dcear myl `ly ,dnc`a xg`

.oli`d lk xq`p ,mc` icia dzyrpy dxf dcear
:`xnbd zl`eyéànîililbd iqei iax ixacn zcnl cvik ± ¦©

:`xnbd daiyn .xeq` ecar seqale oirxb erhpy oli`yéðz÷cî¦§¨¨¥
aàôéñ,ililbd iqei iax ixaca dpynd lyäøeñà äøéLà äî éðtî ¥¨¦§¥¨£¥¨£¨

.øeñà íãà éãé úñéôz Ba LiL ìëå ,íãà éãé úñéôz da LiL éðtî¦§¥¤¤¨§¦©§¥¨¨§Ÿ¤¤§¦©§¥¨¨¨
le`yl yieíãà úñéôz Ba LiL ìëå','xeq`éàî ééeúàì`a dn ± §Ÿ¤¤§¦©¨¨§¨¥©

,zeaxlééeúàì åàìzeaxl `a `l m`d ±BòèpL ïìéàoirxbóBqáìe ¨§¨¥¦¨¤§¨§©
Bãáò.xq`py £¨

:df ote`a xqe`d sqep `pz d`ian `xnbdéaøa éñBé éaø óàå§©©¦¥§©¦
øáñ äãeäéyBòèpL ïìéàoirxbéñBé éaø ,àéðúc .øeñà Bãáò óBqáìe §¨¨©¦¨¤§¨§©£¨¨§©§¨©¦¥

øîàpL CBzî ,øîBà äãeäé éaøa(a ai mixac)'íéøää ìò íäéäìà' §©¦§¨¥¦¤¤¡©¡Ÿ¥¤©¤¨¦
minkg eyxce,'íäéäìà íéøää àìå'xn`p okeìò íäéäìà' §Ÿ¤¨¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¤©

'úBòábäminkg eyxce,'íäéäìà úBòáb àìå'milg `ly cnll ©§¨§Ÿ§¨¡Ÿ¥¤
m`d ,zerabe mixd lr dxf dcear ipicéðà òîBLz` mby ,o`kn ¥©£¦

weqtd jynd,'íäéäìà ïðòø õò ìk úçz'yexcl yi[õò] àìå' ©©¨¥©£¨¡Ÿ¥¤§Ÿ¥
'íäéäìà ïðòøll.d`pda xzen ,carpy oli`y epcnøîBì ãeîìz ©£¨¡Ÿ¥¤©§©

,aezkd epcnln ±,'Làa ïeôøNz íäéøLàå'dyrpe carpy oli`y ©£¥¥¤¦§§¨¥
.dtixy aiige d`pda xq`p dxiy`

oli`y xaeq `edy gikedl ozip dcedi iaxa iqei iax ixacn
dxizq `ven `ed recn ,ok `l m`y .xeq` ,ecar seqale erhpy

dyxcd oial 'y`a oetxyz mdixy`e' weqtd oia'oprx ur `le
erhpy oli` xizdl d`a dyxcdy xnel okzi `ld ,'mdidl`
oli`a wqer ,dtixya dxiy` aiigny weqtde ,ecar seqale

.dxiy` myl dligzn erhpy
:`xnbd dywnàlàweqtd ,jk m`yéì änì 'ïðòø õò ìk úçz'± ¤¨©©¨¥©£¨¨¨¦

weqtd :`xnbd zvxzn .epcnll `a dnàeä àáé÷ò éaøãëì ,àeää©§¦§©¦£¦¨
àúàc.`aiwr iax Fx`iay itk epcnll `a ±éðà àáé÷ò éaø øîàc ©£¨§¨©©¦£¦¨£¦
ïéáBàjixac z` yxt`ïeãàåmdaéðôì,Ecnll weqtd zpeeky ¦§¨§¨¤

y ,l`xyi ipa z`õòå äàOð äòáâå dBáb øä àöBî äzàL íB÷î ìk̈¨¤©¨¥©¨©§¦§¨¦¨¨§¥
,íéáëBk úãBáò íL LiL òc ïðòø.dxral jilre ©£¨©¤¥¨£©¨¦

:`xnbd zl`eyïðaøåmixaeqe ililbd iqei iax lr miwlegd §©¨¨
,xzene carpy xd oick epic ecar seqale oirxb erhpy oli`y

éàädfd weqtd ±déì éãáò éàî 'Làa ïeôøNz íäéøLàå'dn ± ©©£¥¥¤¦§§¨¥©¨§¦¥
:`xnbd daiyn .epnn micneldéì éòaéîweqtd z` mikixv md ± ¦¨¥¥

dfdìlr cnlBòèpL ïìéàoirxbCëì äléçzîdxiy` myl ± §¦¨¤§¨¦§¦¨§¨
.etxeyl daegy

zl`ey:`xnbdå`ldéëäì déì éòaéî énð äãeäé éaøa éñBé éaø± §©¦¥§©¦§¨©¦¦¨¥¥§¨¦
myl dligzn erhpy oli` lr cnll dfd weqtd z` jixv `ed mb
seqale erhpy oli` xeq`l cnli oipne ,d`pda xeq`y dxiy`

:`xnbd daiyn .ecarénð éëädcedi iaxa iqei iax mb ok` ± ¨¦©¦
m`e ,dxiy` myl dligzn erhpy oli` xeq`l df weqtn cnel

dnzzBòèpL ïìéà àlàoirxbdéì àðî Bãáò óBqáìeel oipn ± ¤¨¦¨¤§¨§©£¨§¨¥
y aiydl yi ,xeq` `edydéì à÷ôðz`f cnel `edy ±îweqtd ¨§¨¥¥

(d f mixac),'ïeòcâz íäéøLàå',dlek dtxeyl jixv oi`y dxiy` yi §£¥¥¤§©¥

dpnn wlge xeq` dpnn wlgy xnelk ,dze` recbl wx `l`
e ,xzenBòecébL õò eäæéàecary xg`l oli`a lcby dn wxy ± ¥¤¥¤¦

øeñà,d`pdaBøwéòå,ecary mcew miiw didy oli`d xwire ± ¨§¦¨
øzeî,d`pdaøîBà éåädf.Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéà ¨¡¥¥¦¨¤§¨§©£¨

:`xnbd dywnàäåweqtd z` ixde ±à÷ ,'Làa ïeôøNz íäéøLàå' §¨©£¥¥¤¦§§¨¥¨
àãeîìz dì áéñðcenll ,eixaca dcedi iaxa iqei iax xikfd ± ¨¦¨©§¨

yexcl oi`y dfn gikede ,xeq` ecar seqale erhpy oli`y epnn
mdixy`e'n `ed cenildy epxn` ji`e ,'mdidl` oprx ur `le'

.'oercbz
:`xnbd zvxznøîà÷ 'øîàð àì eléà'dcedi iaxa iqei iax ± ¦Ÿ¤¡©¨¨©

`l 'oetxyz mdixy`e' weqtd xn`p `l eli`y xnel oiekzd
oprx ur `le' yexcl `ly 'oercbz mdixy`e'n cenll leki iziid
epl x`yp 'oetxyz mdixy`e' weqtd azkpy meyn wxe .'mdidl`

,epiidc .`idd dyxcd z` xezql 'oercbz mdxiy`e' weqtdeléà¦
øîàð àìmdixy`e' weqtdøîBà éúééä 'Làa ïeôøNzweqtdy Ÿ¤¡©¦§§¨¥¨¦¦¥

'ïeòcâz íäéøLà'xacn,Cëì äléçzî BòèpL ïìéàamiiwn iziide £¥¥¤§©¥§¦¨¤§¨¦§¦¨§¨
.ecar seqale erhp xizdl 'mdidl` oprx ur `le' dyxcd z`

àzLädzr mle` ±'Làa ïeôøNz íäéøLàå' áéúëcoli` xeq`l ©§¨¦§¦©£¥¥¤¦§§¨¥
,dxf dcear myl dligzn erhpydéì øzéiàxzein x`yp ± ¦©©¥

weqtdì 'ïeòcâz íäéøLàå'xeq`,Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéàok m`e ©£¥¥¤§©¥§¦¨¤§¨§©£¨
.'mdidl` oprx ur `le' dyxcd z` yexcl zexyt` oi`

:`xnbd zl`eyïðaøåxzen ecar seqale erhpy oli`y mixaeqd §©¨¨
dligzn erhpy oli`e ,ecary xg`l ea gnvy dn mb oli`d lk

,'oetxyz mdixy`e'n xeq`l cnlpéàädfd weqtd ±íäéøLàå' ©©£¥¥¤
'ïeòcâz,ux`a x`yi rfbde ,eitpr z` recbl wx ernynyéàî §©¥©

déì éãáò.epnn ecnli dn ± ¨§¦¥
xizdl `a `l weqta xkfpy 'recib'd opax zrcl :`xnbd daiyn

weqtd z` miyxec md `l` ,d`pda xwird z`ïa òLBäé éaøãëì§¦§©¦§ª©¤
,éåì ïa òLBäé éaø øîàc .éåìeehvpl`xyiyíéáëBk úãBáò éòecéb ¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¦¥£©¨¦
,ìàøNé õøà Leaéëì ïéîãB÷e ,ixnbl mexrai `l oiicr la`Leaék §¦§¦¤¤¦§¨¥¦

,íéáëBk úãBáò øeòéáì íãB÷ ìàøNé õøàux`d yeaik xg`l wxy ¤¤¦§¨¥¥§¦£©¨¦
.mdy mewn lka zexiy`d z` ixnbl exrai

:iel oa ryedi iax ixack da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
óñBé áø éðúcxn`p ,`ziixaa(b ai mixac)'íúBçaæî úà ízözðå' §¨¥©¥§¦©§¤¤¦§§¨

çpäåxn`p oke .mtxeyl xn`p `ly ,mtxyz l`e(my)ízøaLå' §©©§¦©§¤
çpäå 'íúBávî úàtxeyl xn`p `ly ,mtxyz l`e.o ¤©¥¨§©©

:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ çpäåegipiy jzrc lr dlrz ike ± §©©¨§¨©§¨
dxf dcear `ld ,metxyi `le zeavnde zegafnd z`,éòa äôéøN§¥¨¨¥

xn`py(dk f mixac)myky xazqne ,'W`A oEtxUY mdidl` iliqR'§¦¥¡Ÿ¥¤¦§§¨¥
zegafnd z` sexyl devn jk ,miliqtd z` sexyl devny

.mc` ipa mda elyki `ly ick ,zeavnde
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàmzegafn z` uezzy `id dpeekd ¨©©¨

`l` ,cer mtxyz `le mzeavn z` xayzeóBãøicaer xg` §
,mlkze dxf dcearåwxóBøN Ck øçà.mze` §©©¨§

:`xnbd dywnàøáñ éàä äãeäé éaøa éñBé éaøåzricb zevny §©¦¥§©¦§¨©§¨¨
ux`d yeaikl zncew zexiy`ddéì àðîzvxzn .el oipn ± §¨¥

:`xnbddéì à÷ôðdf oic cnli `ed ±îweqtd(a ai mixac)ãaà' ¨§¨¥¥©¥
,'ïeãaàzdligz,ãaàyeakz.ïeãaàz Ck øçàå §©§©¥§©©¨§©§

:`xnbd dywnïðaøåzvxzn .'oeca`z ca`' weqtdn eyxci dn §©¨¨
:`xnbddéì éòaéî àäweqtd z` mikixv md ±úãBáò ø÷Bòì ¨¦¨¥¥§¥£©
,íéáëBk`l` ,dze` uzpne xaeyy jka ic `lyêéøöLmbìLøL ¨¦¤¨¦§¨¥
,äéøçàxkf lk dl xi`ydl `le diyxy z` xewrl xnelk. ©£¤¨

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøa éñBé éaøåjixvy df oicì,äéøçà LøL §©¦¥§©¦§¨§¨¥©£¤¨
déì àðî:`xnbd daiyn .î déì à÷ôðweqtd(b ai mixac)mYvYpe' §¨¥¨§¨¥¥§¦©§¤

'ebe mzFaSn z` mYxAWe mzFgAfn z`ïî íîL úà ízãaàå ¤¦§§¨§¦©§¤¤©¥¨§¦©§¤¤§¨¦
,'àeää íB÷nä,mny z` ca`l mb yi dxiayde uezipd xg`ly ©¨©

.xkf lk dl xi`ydl `ly epiide
:`xnbd dywnïðaøå:`xnbd zvxzn .df weqtn ecnli dnàeää §©¨¨©

yiy cnln weqtd ±dì úBpëìdxf dcearlíLitke ,i`pb ly §©¨¥
.oldl x`eaiyíéáëBk úãBáò ø÷Bòì ïépî øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦§¥£©¨¦

ì êéøvLøîBì ãeîìz ,äéøçà LøLaezkd epcnln ±úà ízãaàå' ¤¨¦§¨¥©£¤¨©§©§¦©§¤¤
,'íîL.dxf dceardn xkf lk zegnl yiy §¨
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dxf dcear(iying meil)

àëäåmicarpd zerabe mixdy `nw `pz epcnil epizpyna o`ke ± §¨¨
,zerabe mixdl dnecd xac lkl oicd `ede ,d`pda mixzen
zcear myl rwxwl exeaig did `le ,rwxwl xaegn `edy epiide

e .xq`p epi` ,el ecare ,miakekBòèpL ïìéàaoirxb zlizy ici lr §¦¨¤§¨
,dxf dcear myl `ly ,dnc`aóBqáìegnv xy`kBãáòmyl §©£¨

dxf dcear,éâìôéî÷,zerabe mixdl dnec dfk oli` m`d ewlgpe ¨¦§§¦
.d`pda xq`pe mdl dnec epi` e` ,d`pda xzene

àpzøáñ àn÷yBòèpL ïìéàoirxbøzeî Bãáò óBqáìe,xq`p epi`e ©¨©¨¨©¦¨¤§¨§©£¨¨
dpice ,mc` ci zqitz ea dzid `le rwxwl xaegn oli`dy itl

.xq`p epi`y xd oickøáñ éìéìbä éñBé éaøåyBòèpL ïìéàoirxb §©¦¥©§¦¦¨©¦¨¤§¨
,Bãáò óBqáìe`l ,ecary drya miiw didy ,oli`d xwir mpn` §©£¨

,ecary xg`l egnvy oli`d itpr j` ,xq`pøeñà.mdn zepdil ¨
zaygp oirxbd zrihp mewn lkn ,rwxwl xaegn oli`dy s`e
mb .xq`p `ede ,xdl dnec oli`d oi` okle ,mc` ci zqitzl
dzeivy dxiy`d ,ililbd iqei iax zrcl mbe `nw `pz zrcl
xq`py ,dxf dcear myl oirxb erhpy oli` `id ,dtxeyl dxezd
oli` ly xegii zrihp ici lr xnelk ,oli` erhpy oli` oke ,elek
efy oeiky ,ecar seqale dxf dcear myl `ly ,dnc`a xg`

.oli`d lk xq`p ,mc` icia dzyrpy dxf dcear
:`xnbd zl`eyéànîililbd iqei iax ixacn zcnl cvik ± ¦©

:`xnbd daiyn .xeq` ecar seqale oirxb erhpy oli`yéðz÷cî¦§¨¨¥
aàôéñ,ililbd iqei iax ixaca dpynd lyäøeñà äøéLà äî éðtî ¥¨¦§¥¨£¥¨£¨

.øeñà íãà éãé úñéôz Ba LiL ìëå ,íãà éãé úñéôz da LiL éðtî¦§¥¤¤¨§¦©§¥¨¨§Ÿ¤¤§¦©§¥¨¨¨
le`yl yieíãà úñéôz Ba LiL ìëå','xeq`éàî ééeúàì`a dn ± §Ÿ¤¤§¦©¨¨§¨¥©

,zeaxlééeúàì åàìzeaxl `a `l m`d ±BòèpL ïìéàoirxbóBqáìe ¨§¨¥¦¨¤§¨§©
Bãáò.xq`py £¨

:df ote`a xqe`d sqep `pz d`ian `xnbdéaøa éñBé éaø óàå§©©¦¥§©¦
øáñ äãeäéyBòèpL ïìéàoirxbéñBé éaø ,àéðúc .øeñà Bãáò óBqáìe §¨¨©¦¨¤§¨§©£¨¨§©§¨©¦¥

øîàpL CBzî ,øîBà äãeäé éaøa(a ai mixac)'íéøää ìò íäéäìà' §©¦§¨¥¦¤¤¡©¡Ÿ¥¤©¤¨¦
minkg eyxce,'íäéäìà íéøää àìå'xn`p okeìò íäéäìà' §Ÿ¤¨¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¤©

'úBòábäminkg eyxce,'íäéäìà úBòáb àìå'milg `ly cnll ©§¨§Ÿ§¨¡Ÿ¥¤
m`d ,zerabe mixd lr dxf dcear ipicéðà òîBLz` mby ,o`kn ¥©£¦

weqtd jynd,'íäéäìà ïðòø õò ìk úçz'yexcl yi[õò] àìå' ©©¨¥©£¨¡Ÿ¥¤§Ÿ¥
'íäéäìà ïðòøll.d`pda xzen ,carpy oli`y epcnøîBì ãeîìz ©£¨¡Ÿ¥¤©§©

,aezkd epcnln ±,'Làa ïeôøNz íäéøLàå'dyrpe carpy oli`y ©£¥¥¤¦§§¨¥
.dtixy aiige d`pda xq`p dxiy`

oli`y xaeq `edy gikedl ozip dcedi iaxa iqei iax ixacn
dxizq `ven `ed recn ,ok `l m`y .xeq` ,ecar seqale erhpy

dyxcd oial 'y`a oetxyz mdixy`e' weqtd oia'oprx ur `le
erhpy oli` xizdl d`a dyxcdy xnel okzi `ld ,'mdidl`
oli`a wqer ,dtixya dxiy` aiigny weqtde ,ecar seqale

.dxiy` myl dligzn erhpy
:`xnbd dywnàlàweqtd ,jk m`yéì änì 'ïðòø õò ìk úçz'± ¤¨©©¨¥©£¨¨¨¦

weqtd :`xnbd zvxzn .epcnll `a dnàeä àáé÷ò éaøãëì ,àeää©§¦§©¦£¦¨
àúàc.`aiwr iax Fx`iay itk epcnll `a ±éðà àáé÷ò éaø øîàc ©£¨§¨©©¦£¦¨£¦
ïéáBàjixac z` yxt`ïeãàåmdaéðôì,Ecnll weqtd zpeeky ¦§¨§¨¤

y ,l`xyi ipa z`õòå äàOð äòáâå dBáb øä àöBî äzàL íB÷î ìk̈¨¤©¨¥©¨©§¦§¨¦¨¨§¥
,íéáëBk úãBáò íL LiL òc ïðòø.dxral jilre ©£¨©¤¥¨£©¨¦

:`xnbd zl`eyïðaøåmixaeqe ililbd iqei iax lr miwlegd §©¨¨
,xzene carpy xd oick epic ecar seqale oirxb erhpy oli`y

éàädfd weqtd ±déì éãáò éàî 'Làa ïeôøNz íäéøLàå'dn ± ©©£¥¥¤¦§§¨¥©¨§¦¥
:`xnbd daiyn .epnn micneldéì éòaéîweqtd z` mikixv md ± ¦¨¥¥

dfdìlr cnlBòèpL ïìéàoirxbCëì äléçzîdxiy` myl ± §¦¨¤§¨¦§¦¨§¨
.etxeyl daegy

zl`ey:`xnbdå`ldéëäì déì éòaéî énð äãeäé éaøa éñBé éaø± §©¦¥§©¦§¨©¦¦¨¥¥§¨¦
myl dligzn erhpy oli` lr cnll dfd weqtd z` jixv `ed mb
seqale erhpy oli` xeq`l cnli oipne ,d`pda xeq`y dxiy`

:`xnbd daiyn .ecarénð éëädcedi iaxa iqei iax mb ok` ± ¨¦©¦
m`e ,dxiy` myl dligzn erhpy oli` xeq`l df weqtn cnel

dnzzBòèpL ïìéà àlàoirxbdéì àðî Bãáò óBqáìeel oipn ± ¤¨¦¨¤§¨§©£¨§¨¥
y aiydl yi ,xeq` `edydéì à÷ôðz`f cnel `edy ±îweqtd ¨§¨¥¥

(d f mixac),'ïeòcâz íäéøLàå',dlek dtxeyl jixv oi`y dxiy` yi §£¥¥¤§©¥

dpnn wlge xeq` dpnn wlgy xnelk ,dze` recbl wx `l`
e ,xzenBòecébL õò eäæéàecary xg`l oli`a lcby dn wxy ± ¥¤¥¤¦

øeñà,d`pdaBøwéòå,ecary mcew miiw didy oli`d xwire ± ¨§¦¨
øzeî,d`pdaøîBà éåädf.Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéà ¨¡¥¥¦¨¤§¨§©£¨

:`xnbd dywnàäåweqtd z` ixde ±à÷ ,'Làa ïeôøNz íäéøLàå' §¨©£¥¥¤¦§§¨¥¨
àãeîìz dì áéñðcenll ,eixaca dcedi iaxa iqei iax xikfd ± ¨¦¨©§¨

yexcl oi`y dfn gikede ,xeq` ecar seqale erhpy oli`y epnn
mdixy`e'n `ed cenildy epxn` ji`e ,'mdidl` oprx ur `le'

.'oercbz
:`xnbd zvxznøîà÷ 'øîàð àì eléà'dcedi iaxa iqei iax ± ¦Ÿ¤¡©¨¨©

`l 'oetxyz mdixy`e' weqtd xn`p `l eli`y xnel oiekzd
oprx ur `le' yexcl `ly 'oercbz mdixy`e'n cenll leki iziid
epl x`yp 'oetxyz mdixy`e' weqtd azkpy meyn wxe .'mdidl`

,epiidc .`idd dyxcd z` xezql 'oercbz mdxiy`e' weqtdeléà¦
øîàð àìmdixy`e' weqtdøîBà éúééä 'Làa ïeôøNzweqtdy Ÿ¤¡©¦§§¨¥¨¦¦¥

'ïeòcâz íäéøLà'xacn,Cëì äléçzî BòèpL ïìéàamiiwn iziide £¥¥¤§©¥§¦¨¤§¨¦§¦¨§¨
.ecar seqale erhp xizdl 'mdidl` oprx ur `le' dyxcd z`

àzLädzr mle` ±'Làa ïeôøNz íäéøLàå' áéúëcoli` xeq`l ©§¨¦§¦©£¥¥¤¦§§¨¥
,dxf dcear myl dligzn erhpydéì øzéiàxzein x`yp ± ¦©©¥

weqtdì 'ïeòcâz íäéøLàå'xeq`,Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéàok m`e ©£¥¥¤§©¥§¦¨¤§¨§©£¨
.'mdidl` oprx ur `le' dyxcd z` yexcl zexyt` oi`

:`xnbd zl`eyïðaøåxzen ecar seqale erhpy oli`y mixaeqd §©¨¨
dligzn erhpy oli`e ,ecary xg`l ea gnvy dn mb oli`d lk

,'oetxyz mdixy`e'n xeq`l cnlpéàädfd weqtd ±íäéøLàå' ©©£¥¥¤
'ïeòcâz,ux`a x`yi rfbde ,eitpr z` recbl wx ernynyéàî §©¥©

déì éãáò.epnn ecnli dn ± ¨§¦¥
xizdl `a `l weqta xkfpy 'recib'd opax zrcl :`xnbd daiyn

weqtd z` miyxec md `l` ,d`pda xwird z`ïa òLBäé éaøãëì§¦§©¦§ª©¤
,éåì ïa òLBäé éaø øîàc .éåìeehvpl`xyiyíéáëBk úãBáò éòecéb ¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¦¥£©¨¦
,ìàøNé õøà Leaéëì ïéîãB÷e ,ixnbl mexrai `l oiicr la`Leaék §¦§¦¤¤¦§¨¥¦

,íéáëBk úãBáò øeòéáì íãB÷ ìàøNé õøàux`d yeaik xg`l wxy ¤¤¦§¨¥¥§¦£©¨¦
.mdy mewn lka zexiy`d z` ixnbl exrai

:iel oa ryedi iax ixack da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
óñBé áø éðúcxn`p ,`ziixaa(b ai mixac)'íúBçaæî úà ízözðå' §¨¥©¥§¦©§¤¤¦§§¨

çpäåxn`p oke .mtxeyl xn`p `ly ,mtxyz l`e(my)ízøaLå' §©©§¦©§¤
çpäå 'íúBávî úàtxeyl xn`p `ly ,mtxyz l`e.o ¤©¥¨§©©

:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ çpäåegipiy jzrc lr dlrz ike ± §©©¨§¨©§¨
dxf dcear `ld ,metxyi `le zeavnde zegafnd z`,éòa äôéøN§¥¨¨¥

xn`py(dk f mixac)myky xazqne ,'W`A oEtxUY mdidl` iliqR'§¦¥¡Ÿ¥¤¦§§¨¥
zegafnd z` sexyl devn jk ,miliqtd z` sexyl devny

.mc` ipa mda elyki `ly ick ,zeavnde
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàmzegafn z` uezzy `id dpeekd ¨©©¨

`l` ,cer mtxyz `le mzeavn z` xayzeóBãøicaer xg` §
,mlkze dxf dcearåwxóBøN Ck øçà.mze` §©©¨§

:`xnbd dywnàøáñ éàä äãeäé éaøa éñBé éaøåzricb zevny §©¦¥§©¦§¨©§¨¨
ux`d yeaikl zncew zexiy`ddéì àðîzvxzn .el oipn ± §¨¥

:`xnbddéì à÷ôðdf oic cnli `ed ±îweqtd(a ai mixac)ãaà' ¨§¨¥¥©¥
,'ïeãaàzdligz,ãaàyeakz.ïeãaàz Ck øçàå §©§©¥§©©¨§©§

:`xnbd dywnïðaøåzvxzn .'oeca`z ca`' weqtdn eyxci dn §©¨¨
:`xnbddéì éòaéî àäweqtd z` mikixv md ±úãBáò ø÷Bòì ¨¦¨¥¥§¥£©
,íéáëBk`l` ,dze` uzpne xaeyy jka ic `lyêéøöLmbìLøL ¨¦¤¨¦§¨¥
,äéøçàxkf lk dl xi`ydl `le diyxy z` xewrl xnelk. ©£¤¨

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøa éñBé éaøåjixvy df oicì,äéøçà LøL §©¦¥§©¦§¨§¨¥©£¤¨
déì àðî:`xnbd daiyn .î déì à÷ôðweqtd(b ai mixac)mYvYpe' §¨¥¨§¨¥¥§¦©§¤

'ebe mzFaSn z` mYxAWe mzFgAfn z`ïî íîL úà ízãaàå ¤¦§§¨§¦©§¤¤©¥¨§¦©§¤¤§¨¦
,'àeää íB÷nä,mny z` ca`l mb yi dxiayde uezipd xg`ly ©¨©

.xkf lk dl xi`ydl `ly epiide
:`xnbd dywnïðaøå:`xnbd zvxzn .df weqtn ecnli dnàeää §©¨¨©

yiy cnln weqtd ±dì úBpëìdxf dcearlíLitke ,i`pb ly §©¨¥
.oldl x`eaiyíéáëBk úãBáò ø÷Bòì ïépî øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦§¥£©¨¦

ì êéøvLøîBì ãeîìz ,äéøçà LøLaezkd epcnln ±úà ízãaàå' ¤¨¦§¨¥©£¤¨©§©§¦©§¤¤
,'íîL.dxf dceardn xkf lk zegnl yiy §¨
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xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dxf dcear(iyiy meil)

øîàð øák àìäå ,àáé÷ò éaø Bì øîàel mcewd weqta(a ai mixac) ¨©©¦£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©
,'ïeãaàz ãaà'lk ca`le dixg` yxyl yiy micnel ep` myne ©¥§©§

.dpnn xkføîBì ãeîìz äî ïk íàweqtd epcnln dn ±ízãaàå' ¦¥©©§©§¦©§¤
dì úBpëì àeää ,'íB÷nä ïî íîL úàdxf dcearl ±íLdnn xg` ¤§¨¦©¨©§©¨¥

.dny ceai` edfe ,dl didyìBëézepkl dpeekdy ,yxtl iziid ¨
my dlìçáL,dywne `aiwr iax ixac z` dwiqtn `xnbd . ¦§¨

ìCzòc à÷ìñ çáLdxf dcearl zepkl jzrc lr dler did ike ± ¦§¨¨§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .gayl myàlà,`aiwr iax xn` jkìBëéiziid ¤¨¨

lk iepikl eiepiy ici lr dny z` ca`l dxezd zpeeky yxtl
,`edyì àìøîBì ãeîìz ,éàðâì àìå çáL(ek f mixac)eðöwLz õwL' Ÿ¦§¨§Ÿ¦§©©§©©¥§©§¤

,'àeä íøç ék eðáòúz áòúådceard z` arzle uwyl yiy epiide §©¥§©£¤¦¥¤
.i`pb my dl `exwl df llkae ,dxf,ãöék àäm`dúBà ïéøB÷ eéä ¨¥©¨¦¨

,'àéìb úéa'zepyl yi ,daebl z`yipd dxf dceard zia xnelk ¥©§¨
e i`pb myl,'àéøk úéa' dúBà ïéøB÷dxf dceard zia xnelk ¦¨¥©§¨

dny did m` oke .dlityd'ìk ïéò'mihian lkdy ezernyny ¥Ÿ
dl `exwle i`pb my dl zepkl yi ,da,'õB÷ ïéò'dceardy epiide ¥

.oira uewk `id dxf
oli` oica ,minkge dcedi iaxa iqei iax zwelgnl day `xnbd

:df oipra `ziixa d`iane ,ecar seqale erhpyàpz éðzdpy ± ¨¥©¨
,`ziixa minkgd cg`íéãáBòä íéáëBk éãáBòä ,úLL áøc dén÷©¥§©¥¤¨§¥¨¦¨§¦

ïä ,úBòábä úàå íéøää úàzerabde mixdd ±ïéøzeî,d`pda ¤¤¨¦§¤©§¨¥¨¦
lirl x`eank(`"r),dpynaïäéãáBòåmipecipééña,ógp oay itl §§¥¤§©¦

.siiqa gp oa ly dzin iyper lke ,dxf dcear cearl `ly deevn
ådxf dcear micaerdïä ,úB÷øéä úàå íéòøfä úàmirxfd - §¤©§¨¦§¤©§¨¥

zewxideïéøeñà,d`pdaïäéãáBòåmipecipééñadéì øîà .óax £¦§§¥¤§©¦¨©¥
,zyyépî Cì øîàc,ef `ziixa dpyy `pzd edin ±øa éñBé éaø §¨©¨©¦©¦¥©

BòèpL ïìéà øîàc ,àéä äãeäé,dxf dcear myl `lyBãáò óBqáìe §¨¦§¨©¦¨¤§¨§©£¨
,øeñàecarpy oeik ,dxf dcear myl `ly erxfpy mirxfd oke ¨

:`xnbd dywn .exq`p jk xg`dî÷Bìåz` cinri zyy axy - §§¨
`ziixad,Cëì älçzî BòèpL ïìéàazewxie mirxfa xnelk §¦¨¤§¨¦§¦¨§¨

,dxf dcear myl erxfpyål mb oekp didi `ziixaa oicd.ïðaø §©¨¨
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìoeik ,ok xnel oi` ±àéîec éðz÷c Ÿ¨§¨©§¨§¨¨¥§¨

øäczewxie mirxf oia lcadd z` epcnln `ziixaa `pzd ixdy ± §¨
micaeryk xq`p epi`y xd oial ,mze` micaeryk mixq`pd
,ok m`e .xdl minecd zewxie mirxfa xaic i`ce `ed ok m` ,eze`

Bòèð àlL øä äî[e`yr-]Cëì älçzî,dxf dcear myl ±óà ¨¨¤Ÿ§¨¦§¦¨§¨©
éàä[zewxie mirxf-]Cëì älçzî Bòèð àlL énðxg` wx `l` ©©¦¤Ÿ§¨¦§¦¨§¨

.mixq`p md dcedi iaxa iqei iax zhiyl wxy ,ecarp mzrixf
,d`pda xq`p epi` ,carpd xdy epizpyna x`azdy xg`l
,mdl ecare xdd on mnvrn exwrpy mipa`a mi`xen`d ewlgp

:d`pda exq`p m`eìcìcpL øä éðáà ,øîzéàodil`n exwrpy ± ¦§©©§¥¨¤¦©§§
dfa ewlgp ,mdl car iebde xddnøîà ãç ,ïðçBé éaøå àéiç éaø éða§¥©¦¦¨§©¦¨¨©¨©

.úBøzeî øîà ãçå ,úBøeñà£§©¨©¨
:`xnbd zxxan .miwlegd ly mnrh z` zx`an `xnbdéàî©

øä äî ,øäk ,úBøzeî øîàc ïàîc àîòèitl xq`p `lBa ïéàL ©£¨§©§¨©¨¨¨¨¨¤¥
íãà éãé úñéôz,mc` icia dyrn ea dyrp `ly ±øzeîe,d`pda §¦©§¥¨¨¨

éðä óà,elld mipa`d ±íãà éãé úñéôz ïäa ïéàLdyrp `ly ± ©¨¥¤¥¨¥§¦©§¥¨¨
,mc` icia dyrn oda,zexq`p opi` ,odil`n exwrp ixdyïéøzeîe¨¦

.d`pda
jextl yi `ld ,xdn z`f cenll xyt` ji` :`xnbd dywnäî©

øaeçî ïkL øälmipa` ok oi`y dn ,xq`p epi` ok lre ,rwxwl §¨¤¥§¨
.rwxwl zexaegn opi`e exwrpy

xzidd zaiq `ed rwxwl xeaigdy xnel oi` :`xnbd zvxzn
ixdy ,carpd xda,çéëBz äîäa`ide dxq` `l dl degzyndy §¥¨¦©

jgxk lre ,rwxwl zxaegn dpi` `idy s` ,d`pda zxzen
mipa` mb ok m`e ,mc` ici zqitz dndaa oi`y meyn `ed mrhd

.mc` ici zqitz oda oi`y itl oxizdl yi ,exwrpy
:`xnbd dgecíéiç úìòa ïkL äîäál äîdnda xzid zaiq ± ©¦§¥¨¤¥©£©©¦

meyn `l` ,mc` ici zqitz da oi`y meyn dpi` ,dcarpy

mipa` mle` .zcgein zeaiyg dl yie miig zlra `id dndady
.oxqe`l yi okle miig ilra opi` exwrpy

:`xnbd dper,çéëBé øä`l` .xzen `ede mc` ici zqitz ea oi`y ¨¦©
,xzen `ed ok lre xaegn `edy xdl dn jextl yiïécä øæçå± §¨©©¦

ixdy ,cgi dndane xdn cenlle xefgl yieäæ éàøk äæ éàø àì± Ÿ§¦¤¦§¦¤
dd zpekz oi`,dndad zpekzk xäæ éàøk äæ éàø àìåzpekz oi`e ± §Ÿ§¦¤¦§¦¤

cnln ,carpd xd xizny aezkdy `vnp ,xdd zpekzk dndad
,miig zlra `idy meyn dpi` ,dcarpy dndaa xzidd zaiqy
dpi` xda xzidd zaiqy cnln ,dcarpy dnda xizny aezkde

,rwxwl xaegn `edy meynïäaL äåMä ãvädpekzd ± ©©©¨¤¤¨¤
,dndae xdl ztzeyndøzeîe íãà éãé úñéôz ïäa ïéàLzepdil ¤¥¨¤§¦©§¥¨¨¨

,mdipya d`pdd xzidl daiqd efy epcnle ,mdnïäa ïéàL ìk óà©Ÿ¤¥¨¤
,íãà éãé úñéôzmixq`p mpi` ,xddn dxwrpy oa` oebkøzeîe §¦©§¥¨¨¨

.mdn zepdil
:`xnbd dywnïäaL äåMä ãväl äîdey cv xnel xyt` `ld ± ©§©©©¨¤¤¨¤

,dndale xdl xg`ïúéiøaî epzLð àì ïkLeidy zenkn ± ¤¥Ÿ¦§©¦§¦¨¨
mipa` xizdl cenll oi`e ,mixq`p mpi` ok lre ,e`xapyk

.oziixan iepiy oda lge onewnn exwrpy
:`xnbd zvxznàéúà àlà`ed cenild ±íeî úìòa äîäaîmby ¤¨¨§¨¦§¥¨©£©

,dl micaer m` zxq`p dpi` `idénð éàå ,øäîecenll ozip oke ± ¥¨§¦©¦
änz äîäaîmen da ltp `lyLáé ïìéàîeoli` ±e` erhp mc`y ¦§¥¨©¨¥¦¨¨¥

xq`p epi` `ed mby ,ecar jk xg`e yaiizde envrn gnvy
epzyd yai oli` oke men zlra dnda `ldy ,el micaeryk
dn `ed deyd cvdy gxkdae ,mixzen md ok it lr s`e mziixan
onewnn exwrpy mipa` mb df itle ,mc` ici zqitz mda oi`y

.zexzen ecarpe
zl`ey .elclcpy mipa` xqe`d ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbdøñàc ïàîelr dpri dn ,mdl ecaryk elclcpy mipa` ©§¨©
y xn`i `ed :`xnbd daiyn .oxizdl dndane xdn cenildéëäì§¨¦

àðécî àéúàc áb ìò óàc ,'epáòúz áòúå eðöwLz õwL' áéúk§¦©¥§©§¤§©¥§©£¤§©©©§¨§¨¦¦¨
àøzéäì,oxizdl dndae xdn cenll ozipy s`y ±àéúz àìl` ± §¤¥¨Ÿ¥§¨

,zeyxc ici lr d`pda dxf dcear xizdl oi`y itl ,z`f cnlz
xda yi ,ef drc itl .yexita dxezd dxizdy dn wx `l`
,xaegn `edy meyn exizdl zcgein aezkd zxifb carpy
`idy meyn dxizdl zcgein aezkd zxifb yi dcarpy dndaae
xq`p ,miig lra epi` e` xaegn epi`y dn lke ,miig zlra

.mc` ci zqitz ea oi`y s` ,el micaeryk
diwfg] `iig iax ipae opgei iax ,miwlegdn in zxxan `xnbd

:oxizd mdn ine ,mipa`d z` xq` ,[dcedieíéizñzgikedl yi ± ¦§©¥
àéiç éaø éðácel` mdeøLcep`vny itl .mipa`d z` exizdy ¦§¥©¦¦¨§¨

éòácwtzqdy ±äi÷æçy mc`a ,`iig iax ly epaó÷æcinrd ± §¨¥¦§¦¨¨©
eäî ,dì úBåçzLäì äöéa.zxq`p `id m`d ,dpicCzòc à÷ìñ à÷ ¥¨§¦§©£¨©¨¨§¨©§¨

swfy dzid dl`ydy xnel did ozip ±å dì úBåçzLäìs` §¦§©£¨§
déì àéòaéî à÷å ,dì äåçzLä,wtzqd diwfge ±éà dúôé÷æ éàä ¦§©£¨¨§¨¦©§¨¥©§¦¨¨¦

éåä[zaygp m`d-]äNòîdcear efy itl dviad zxq`pe ,mc` ci ¨¥©£¤
,mc` icia dzyrpy dxfäNòî éåä àì éàyie .zxzene ,mc` ci ¦Ÿ¨¥©£¤

,wiiclìáàm`ó÷æ àì,dl care zgpen dzid `l` ,dze`àì £¨Ÿ¨©Ÿ
àøñzéî,mc` ici dyrn da dyrp `ly itldpéî òîLyéaø éða ¦©§¨§©¦¨§¥©¦

àéiçel` mdeøLc`ly itl ,mdl ecary mipa`d z` exizdy ± ¦¨§¨
micarpd dndae xdy mixaeqy itl ,mc` ici zqitz mda dzid
dvia mb zxzen okle ,mc` ici zqitz mda oi`y meyn mixzen

.dtwf `ly
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì ,àìyàéiç éaø éðadl` md,éøñàc Ÿ§¨¥¨¨§¥©¦¦¨§¨§¦

dvia mbeäøeñà dô÷æ àìc áb ìò óà dì äåçzLäc`ly s` §¦§©£¨¨©©©§Ÿ§¨¨£¨
,miig lra dpi`e zxaegn dpi`y itl ,dyrn da dyrpàëäå± §¨¨

diwfg ly wtqdeïðé÷ñò éàîa,wqer `ed dna ±ïBâkl`xyi §©¨§¦©§
,dì äåçzLä àìå dì úBåçzLäì äöéa ó÷fLzxq`p `id m`d ¤¨©¥¨§¦§©£¨§Ÿ¦§©£¨¨

.ef dtiwfa
:`xnbd dywnïàîìeiax ewlgp `ld ,diwfg wtzqd in itl - §©
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gp ipal dxen`d dzin lk :mzd opixn`e ,(` ,ep) oixcdpqa dxf dcear lr eehvp gp

.siiq `l` dpi`íéòøæá äî÷åìå.jkl dlgzn orxfy -ïðáøå.opaxl elit`e oixeq`c -

åìãìãðùdegzyde odil`n exwrp -.mdl iebçéëåú äîäádpi`e xaegn dpi`y -

carp `pngx xq`cnc .diegzyda zxq`p

,xwad lk `le "xwad on" aizkc ,deabl

`nw `aa) "gbpy xey" wxta ,carpd `ivedl

xeq` heicdl i`c ,ixy heicdlc llkn ,(a ,n

deabl `xw il dnl?"l`xyi dwynn" `d

.l`xyil xzend on ,aizkíåî úìòá äîäáî
.dl degzyd m` inp zxq`p dpi`c -øäîå

,miig zlra oky dndal dn :zkxt ikc -

dn .gikei xd - `xqzin `le `aiyg jkld

'ek oicd xfge .gikez dnda - xaegn oky xdl

edfe .mc` ci zqitz oi`y oday deyd cvd

mrh zelzl oileki oi`y ,xizdl envr mrh

meyn oxzid zxn` i`c ,xg` mrha oxzid

,xd ixd - miig meyn i`e ,dnda ixd - xaegn

ci zqitz oda oi`c meyn oxzid mrh jgxk lr

lk `ia` ip` s` ,odipy eeyed df xacay ,mc`

`zyde .oixzen ediy df xaca odl oieeyd

`dc ,oziixan epzyp `l oky :jxtinl `kil

.mena zipzyp dndaùáé ïìéàîådpzypc -

ibiltc opaxl .xqzin `l ikd elit`e ,eziixan

oday deyd cvd ,dcedi iaxa iqei iaxc dilr

,dxf dcear myl mc` ci zqitz mda oi`y

dqitz `ied `l `xwirnc drihpc dqitzc

erhpy `zry `edd `ed oli` e`lc ,opaxl

dqitz dil aiygc dcedi iaxa iqei iaxe .oirxb

,eil`n dlry oli`a dl zgkyn ,dil xq`e

dyr `ly onf lk xqzin `l iqei iaxl elit`c

.eteba dyrnåðö÷ùú õ÷ù áéúë éëäì-

`z`c ab lr s`c jpd iiez`l ,dxf dceara

`l ,oxn`ck `xzidl deyd cvdl `picn

,`wtp `xwc `zernynne .`xzidl edpiziiz

dxf dceara yxec dz`y zeyxc lk :rnync

jl oi`e ,xeq`le uwyl `l` myxcz `l

.yexita aezkd jl xizdy dn `l` ea xizdl

àééç éáø éðá.ony diwfge dcedi -dyrn ied

iax ipa `nl` ,mc` ci zqitz `ki` izk`c -

.era ci zqitz `iigéáø éðá êì àîéà íìåòì
àééçxaca ci zqitz opira `lc ixn`c `ed -

,l`xyia oia ieba oia ,miig ilraa `le yelz

.d`egzyda cin zxq`peàëäådtwfy oebk -

.dl degzyd `leìàøùé ìù äøæ äãåáò-

l`rnyi iaxc `zbelt .dcarl l`xyi miwdy

.(a ,`p) "l`rnyi iax" wxta `aiwr iaxeïàîìå
dizlinl diwfg iraw o`nc `ail` -?oeik

dcear myl dfe ,ira mc` ici zqitz `l edi`c

dyrn ied `l oia dyrn ied oia ,dcinrd dxf

dcear xn`c o`nle ,dxf dcear d`xw ixd -

dxeq` inp `d - cin dxeq` l`xyi ly dxf

!`ixyc `hiyte ,dglt `l `d - decariy cr xn`c o`nle ,cin'åë àëéøö àì.dil iraw carizy cr xn`c o`nc `ail` mlerl -ïåâëåly eztiwf xg` ieb dl degzydc -

l`xyi ilbc e`l i`c ,`zrc ielib meyn - opirac dyrn i`de .'ek l`eny xn` dcedi axcke ,ely epi`y xac d`egzyda xeq`l leki oi`e `ed iebc e`l `d :opixn` `le ,l`xyi

.iebc d`egzyda `xqzin ded `l dizrcäøåñàdnwe`c oeikc .ely epi`y xac d`egzyda xeq`l leki oi`e `ed iebc e`l `d :opixn` `le ,carizy cr xn`c o`nl elit` -

.ciar `w dizegily ieb dl glt ike ,dxf dceara dil `gipc dizrc` ilb - l`xyiäðéáìi`c ,ded `zrc iielb meyn hwpc dtiwf jde .lkd ixacl zxq`pe ,ziyrp mc` icia -

wxta onwl l`enyc dizlna opiyxtn `nrh i`de .ely dpi` ixdy ,ieb ly ez`eegzyda zxq`p dpi` `ed l`xyi lyc oeikc ,`xqzin `l dxf dcear myl l`xyi eztwf `l

.`iig iax ipal d`egzyda cin xq`pe ,eteba dyrn `pira `l miig ilra e`le yelz xacac ,dyrn meyn `le ,diwfg dl iraw `zrc iielb oiprl inp `kde .(a ,bp) "l`rnyi iax"

.'ek `l dvia la` ,`zrc iielb `ki`e ,deab zi`xp dtewf `idyke diar lr xzei dagxy ,dztiwf `xkpinc dpial `wec :diwfgl dil `irainweãáòðdeabl xeq` miig ilrac -

.`l e` deabl exq`l xaegnd lr carp my liig in :dil `irainwe ,heicdl ixyc ab lr s`e
íàå
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øîà`aiwr iaxl jixhvi` `d :dniz - oeca`z ca` xn`p xak `lde `aiwr iax el

iqei iaxc zhiya mwc dcedi iaxa iqei iaxk ,oeca`z jk xg`e ca` :yxcnl

:dil xn`c ,ililbd iqei iaxk oizipzna dil `xiaq `aiwr iaxc rnyn dxe`klc .ililbd

iax i`cec :xnel yie !ikd rnzyn inp oizipznc qxhpewd yexit jezne .jiptl oec` ip`

,xn`w ililbd iqei iaxc `ail` ipznc `aiwr

lirlc ,zvw il dyw ok` .dil `xiaq `l dile

ok mb `xw irain dcedi iaxa iqei iaxlc xn`w

!`xwl edl yixc dizeek `nl` ,`aiwr iaxckl

`aiwr iaxckl :dil xn`w ikdc ,xnel yie

.ililbd iqei iax `ail`äîäá:yexit - gikez

m` heicdl zxq`p dpi` dnvr dnda elit`c

wxta onwl opixn`c `de .dyrn da dyr `l

exiag zndal degzynd :(` ,cp) "l`rnyi iax"

xn`wc `de ,envr lyl oicd `ed - dxq` `l

ziiyra dxq` exiag lya s`c iielbl - "exiag"

`l deabl s`c ol rnyn `w ,inp i` .dyrn

.ely dpi`y oeik dxq`äîäáîoli`ne dnz

iedc ,lirl izazky dn i"yx yxit o`k - yai

:epeyl dfe .oirxb erhpc `kid ecar seqale erhp

`l ikd elit`e ,eziixan dpzypc yai oli`ne

dcedi iaxa iqei iaxc dilr ibiltc opaxl .xqzn

myl mc` ci zqitz mda oi`y oday deyd cvd

`ied `l `xwirnc drihpc dqitzc ,dxf dcear

`zry `idd ded oli` e`lc ,opaxl dqitz

dil aiygc dcedi iaxa iqei iaxe .oirxb erhpc

dlry oli`a `l` dl zgkyn `l ,xq`e dqitz

xqzn `l dcedi iaxa iqei iaxl elit`c ,eil`n

.epeyl o`k cr ,eteba dyrn dyr `ly onf lk

ra :xn`z m`eoli` mewn lkn ,inp eil`n dl

ici zqitz ea did epirxbn df `viy df iptly

oli`a - opiwqr i`na `kdc :xnel yie !mc`

edine .xri oebk ziy`xa ini zyyn eil`n dlry

.lirl ziyixtck xyt` i` eyexit
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gp ipal dxen`d dzin lk :mzd opixn`e ,(` ,ep) oixcdpqa dxf dcear lr eehvp gp

.siiq `l` dpi`íéòøæá äî÷åìå.jkl dlgzn orxfy -ïðáøå.opaxl elit`e oixeq`c -

åìãìãðùdegzyde odil`n exwrp -.mdl iebçéëåú äîäádpi`e xaegn dpi`y -

carp `pngx xq`cnc .diegzyda zxq`p

,xwad lk `le "xwad on" aizkc ,deabl

`nw `aa) "gbpy xey" wxta ,carpd `ivedl

xeq` heicdl i`c ,ixy heicdlc llkn ,(a ,n

deabl `xw il dnl?"l`xyi dwynn" `d

.l`xyil xzend on ,aizkíåî úìòá äîäáî
.dl degzyd m` inp zxq`p dpi`c -øäîå

,miig zlra oky dndal dn :zkxt ikc -

dn .gikei xd - `xqzin `le `aiyg jkld

'ek oicd xfge .gikez dnda - xaegn oky xdl

edfe .mc` ci zqitz oi`y oday deyd cvd

mrh zelzl oileki oi`y ,xizdl envr mrh

meyn oxzid zxn` i`c ,xg` mrha oxzid

,xd ixd - miig meyn i`e ,dnda ixd - xaegn

ci zqitz oda oi`c meyn oxzid mrh jgxk lr

lk `ia` ip` s` ,odipy eeyed df xacay ,mc`

`zyde .oixzen ediy df xaca odl oieeyd

`dc ,oziixan epzyp `l oky :jxtinl `kil

.mena zipzyp dndaùáé ïìéàîådpzypc -

ibiltc opaxl .xqzin `l ikd elit`e ,eziixan

oday deyd cvd ,dcedi iaxa iqei iaxc dilr

,dxf dcear myl mc` ci zqitz mda oi`y

dqitz `ied `l `xwirnc drihpc dqitzc

erhpy `zry `edd `ed oli` e`lc ,opaxl

dqitz dil aiygc dcedi iaxa iqei iaxe .oirxb

,eil`n dlry oli`a dl zgkyn ,dil xq`e

dyr `ly onf lk xqzin `l iqei iaxl elit`c

.eteba dyrnåðö÷ùú õ÷ù áéúë éëäì-

`z`c ab lr s`c jpd iiez`l ,dxf dceara

`l ,oxn`ck `xzidl deyd cvdl `picn

,`wtp `xwc `zernynne .`xzidl edpiziiz

dxf dceara yxec dz`y zeyxc lk :rnync

jl oi`e ,xeq`le uwyl `l` myxcz `l

.yexita aezkd jl xizdy dn `l` ea xizdl

àééç éáø éðá.ony diwfge dcedi -dyrn ied

iax ipa `nl` ,mc` ci zqitz `ki` izk`c -

.era ci zqitz `iigéáø éðá êì àîéà íìåòì
àééçxaca ci zqitz opira `lc ixn`c `ed -

,l`xyia oia ieba oia ,miig ilraa `le yelz

.d`egzyda cin zxq`peàëäådtwfy oebk -

.dl degzyd `leìàøùé ìù äøæ äãåáò-

l`rnyi iaxc `zbelt .dcarl l`xyi miwdy

.(a ,`p) "l`rnyi iax" wxta `aiwr iaxeïàîìå
dizlinl diwfg iraw o`nc `ail` -?oeik

dcear myl dfe ,ira mc` ici zqitz `l edi`c

dyrn ied `l oia dyrn ied oia ,dcinrd dxf

dcear xn`c o`nle ,dxf dcear d`xw ixd -

dxeq` inp `d - cin dxeq` l`xyi ly dxf

!`ixyc `hiyte ,dglt `l `d - decariy cr xn`c o`nle ,cin'åë àëéøö àì.dil iraw carizy cr xn`c o`nc `ail` mlerl -ïåâëåly eztiwf xg` ieb dl degzydc -

l`xyi ilbc e`l i`c ,`zrc ielib meyn - opirac dyrn i`de .'ek l`eny xn` dcedi axcke ,ely epi`y xac d`egzyda xeq`l leki oi`e `ed iebc e`l `d :opixn` `le ,l`xyi

.iebc d`egzyda `xqzin ded `l dizrcäøåñàdnwe`c oeikc .ely epi`y xac d`egzyda xeq`l leki oi`e `ed iebc e`l `d :opixn` `le ,carizy cr xn`c o`nl elit` -

.ciar `w dizegily ieb dl glt ike ,dxf dceara dil `gipc dizrc` ilb - l`xyiäðéáìi`c ,ded `zrc iielb meyn hwpc dtiwf jde .lkd ixacl zxq`pe ,ziyrp mc` icia -

wxta onwl l`enyc dizlna opiyxtn `nrh i`de .ely dpi` ixdy ,ieb ly ez`eegzyda zxq`p dpi` `ed l`xyi lyc oeikc ,`xqzin `l dxf dcear myl l`xyi eztwf `l

.`iig iax ipal d`egzyda cin xq`pe ,eteba dyrn `pira `l miig ilra e`le yelz xacac ,dyrn meyn `le ,diwfg dl iraw `zrc iielb oiprl inp `kde .(a ,bp) "l`rnyi iax"

.'ek `l dvia la` ,`zrc iielb `ki`e ,deab zi`xp dtewf `idyke diar lr xzei dagxy ,dztiwf `xkpinc dpial `wec :diwfgl dil `irainweãáòðdeabl xeq` miig ilrac -

.`l e` deabl exq`l xaegnd lr carp my liig in :dil `irainwe ,heicdl ixyc ab lr s`e
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øîà`aiwr iaxl jixhvi` `d :dniz - oeca`z ca` xn`p xak `lde `aiwr iax el

iqei iaxc zhiya mwc dcedi iaxa iqei iaxk ,oeca`z jk xg`e ca` :yxcnl

:dil xn`c ,ililbd iqei iaxk oizipzna dil `xiaq `aiwr iaxc rnyn dxe`klc .ililbd

iax i`cec :xnel yie !ikd rnzyn inp oizipznc qxhpewd yexit jezne .jiptl oec` ip`

,xn`w ililbd iqei iaxc `ail` ipznc `aiwr

lirlc ,zvw il dyw ok` .dil `xiaq `l dile

ok mb `xw irain dcedi iaxa iqei iaxlc xn`w

!`xwl edl yixc dizeek `nl` ,`aiwr iaxckl

`aiwr iaxckl :dil xn`w ikdc ,xnel yie

.ililbd iqei iax `ail`äîäá:yexit - gikez

m` heicdl zxq`p dpi` dnvr dnda elit`c

wxta onwl opixn`c `de .dyrn da dyr `l

exiag zndal degzynd :(` ,cp) "l`rnyi iax"

xn`wc `de ,envr lyl oicd `ed - dxq` `l

ziiyra dxq` exiag lya s`c iielbl - "exiag"

`l deabl s`c ol rnyn `w ,inp i` .dyrn

.ely dpi`y oeik dxq`äîäáîoli`ne dnz

iedc ,lirl izazky dn i"yx yxit o`k - yai

:epeyl dfe .oirxb erhpc `kid ecar seqale erhp

`l ikd elit`e ,eziixan dpzypc yai oli`ne

dcedi iaxa iqei iaxc dilr ibiltc opaxl .xqzn

myl mc` ci zqitz mda oi`y oday deyd cvd

`ied `l `xwirnc drihpc dqitzc ,dxf dcear

`zry `idd ded oli` e`lc ,opaxl dqitz

dil aiygc dcedi iaxa iqei iaxe .oirxb erhpc

dlry oli`a `l` dl zgkyn `l ,xq`e dqitz

xqzn `l dcedi iaxa iqei iaxl elit`c ,eil`n

.epeyl o`k cr ,eteba dyrn dyr `ly onf lk

ra :xn`z m`eoli` mewn lkn ,inp eil`n dl

ici zqitz ea did epirxbn df `viy df iptly

oli`a - opiwqr i`na `kdc :xnel yie !mc`

edine .xri oebk ziy`xa ini zyyn eil`n dlry

.lirl ziyixtck xyt` i` eyexit
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רנח
oifge` mipya cenr en sc ± iying wxtzereay

ãáòð ùé øîåì éöîú íàåoaxwl e`lc carp i`d :ikd dil `irain izk` ,deab lv` -

xeq` carpe inc oaxwk opixn` in oaxw ixiyknc ,gafn oipal `l` ,dl ira `w diteb

`l e` oda?äåáâì øáåçîá øåñà'd zia" :aizkc ,oaxw ixiyknl elit`e -rnync ,"

aizke ,ziad oipal elit`.'ek yelz `py `l `nzq "opz`"óåìéç åà`lc oeik -

xaegna opz` xq`c `icda `xw zgkyn

zxq` aizk `nzq `xwc meyn `l` ,deabl

dipin carp ztli xcde ,xaegna dil

`nzq `xw `dc ,`kti` `ni` - `xeqi`l

.xaegna carp ixyìò íäéäìà] áéúëã
íäéäìà íéøää àìå [íéøääelit` `ni` -

diixynl dipin opz` slip xcde ,`ixy deabl

.xaegna'ä úéá íåùî éàåxninl zirae -

`l :ikd dil zyxce ,xq`we xaegn ied ziac

a dl ozp m`y ,zia ly opz` `iazzi

.ziad oipa jxevl eyicwdl xeq` dppz`a

'åë äéì éòáéî àåäädpi`y dnec` dxt -

:aizkc ,mizifd xda dzhigyy ,zial d`a

."dpgnl uegn l` dze` `ivede"íéòå÷ø-

zial lkid lzekl ietiv oiyery adf iqh

wxta milwya opixn`ck ,miycwd iycw

.xqzin `ed iepc oeikc ,"dnexzd"ïðéëøô-

"`kxit" dil ixw xnege lw oic lke .opipiic

.iz` dniz oeylac meynçñôã äàæä`nh -

axra zaya zeidl ely iriay lgy zn

.gqtdøæòéìà éáøã,`xnegl xnege lw oc -

dne ,oc ip` dilre :xfril` iax xn` ,ipzwc

,zayd z` dgec dk`ln meyn `idy dhigy

dgczy oic epi` zeay meyny ef?eilr dfie

xhte `lewl jixt `aiwr iaxe .gqta aiigzie

,selig e` :`aiwr iax el xn` ,ipzwc ,gqtn

,zay dgec dpi` zeay meync d`fd dn

`ly oic epi` `id dk`ln meync dhigy

dgcz?.jixt `lewl xnege lw `nl`ïðúã
'åë àáé÷ò éáø áéùä`yixc diztwz` meyn -

diztwz` edine ,`kd dl izii`e hwp `zlinc

,iz`w `aiwr iaxc "selig e`"n `tt axc

.dicic "selig e`"a `ped axl ireiqleíúä-

`wlq `l ,`aiwr iaxc "selig e`" `edd

`l xninle dipiicnl `aiwr iaxc `zrc`

iaxc meyn `l` ,zayd z` dhigy diigcz

envr xfril` iaxn `ae laewn did `aiwr

.zay dgec dpi` d`fdy eax didyäéì ø÷ééàå
àãåîìú,dkld epnid gkzyp xfril` iaxc -

.`iigcc dhigyn d`fd xnege lwn ocinl irae

dxn`e ,dixnb dixekc`l `aiwr iax iz`e

xnege lw oi`ce ,"selig e`" oeyla `zlinl

i`y it lr s` ,dgcz `lc d`fdn dhigy

dil `hiyt i`ce ,dgcz `lc d`fdn dhigy i`d sili `wc oeik :xninl diaill xfril` iaxl aizipc ikid ik `l` ,zaya elit`e "ecrena" aizkc `iigc dhigy i`ce `dc ,xyt`

`ad :`aiwr iax el xn` .zaya elit`e "ecrena miaxrd oia" dxeza aezky dn zxwr ,`aiwr :dil xcd` ikd `l` ,xkci` `le dizlin `riizqi` `l edine .`iigc `lc d`fda

.ecenlz gkyy xnel `zlin dil `tiqkc ,`rx` gxe` e`l - dgec dpi` d`fd jnn iplaewn jk :xnin dil `nipe .dhigyl crenk ,megzl uegn ez`adle d`fdl ,el`l cren il

ïéãä úòùá éðøéôëú ìà äéì øîà÷ã åðééäå.jzzin `dz dhigya ipzayd dhigya ,`aiwr :el xn`e xfril` iax qrk ,dhigyl crenk el`l cren il `ad :`aiwr iax el xn`yk -

dipin `nl` .'ek zeay d`fd :ipzcnly dn xekfe ,mipey`x jixac cgkz l` ,df cbpk df oipce oiwelg ep`y df oic zrya ipxitkz l` :`aiwr iax el xn`e.dil xnbäåçúùîä
úåçðîì ïä äî íéèç úî÷ìi`n `kd ,deab lv` xaegna carp yi xnel ivnz m` :deabl dil `irainw ike .heicdl xq`p xaegn oi`c ,ixy `xyin heicdl -?oigh xcdc oeik

.inc xity ipzyi`c `kid la` ,dipira `l` deabl xqzin `lc - carpa iepiy yi ,edlãáòðá éåðéù ïéà åàedn ognw ,oihgl degzynd :qxbc zi` .iepiy dil ipdn `lc ,xiq`e -

zegpnl?deabl oky lke ,dyice xenire dxivw :`aeh dqitz `ki` `dc ,yelza mc` ici zqitz irac o`nl elit` ,heicdl d`pda exq`p - edpip yelzc oeikc ,ok xnel xyt` i`e

iepiy edl ipdn i`n ez dxf dcear dyrpc oeike ,xeq`c?d`pd ixeqi` lk elit` `l` ,edenk `ed ixd epnn diidn dz`y lk - "edenk mxg ziide" aizkc dxf dcear `irain `l

.`id d`pd `dc xq`p odn dyrpd lke ,okïéøåñàä ìë.carpe dvwen oebk -øñåà øæòéìà éáøåyiae ,opiwqr dl degzyd e` draxy zxaern dndaac `zyd jzrc `wlq `we -

:opiqxb ikd .`id `zbelt `nl` ,carpa iepiy oi` :xaq xfril` iaxe ,dnda `zyde xaer `xwirnc ,oixzen odizecle jkld ,carpa iepiy yi :xaq `nw `pzc ,ibltinw carpa iepiy

dfe df :xaq xfril` iaxe ,xzen mxeb dfe df :xaq `nw `pzc ,"oixeq`d lk" wxta dxenza yxtncke .exair seqale eraxpyk zwelgn ongp ax xn` `ax xn` dlr xnz` in e`le
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ùéef `ira oeyla wcwcndc ,il d`xp - xaegna carp oi` e` deab lv` xaegna carp

jkle ,xaegn oia miig ilra oia wlgl `ki`c xaq ,dil `irainwc `ng xa inxc xn`c

opihyt i`c ,xn`w xnel ivnz m` - eixiykna irac `de .xaegna carp yi m` wteqn did

?i`n eixiykn xeq`c opihyt i` la` ,eixiykn oky lk - ixycéàåzirae - 'd zia meyn

:ikd dil zyxce ,xq`we xaegn ied ziac xninl

zia dl ozp m`y ,zia ly opz` `iaz `l

,ycwnd zia oipa jxevl eyicwdl xeq` dppz`a

yxity dnn epeyl dpiy `ede .i"yx oeyl

xeq` :lirl yxit oky ,`axc dizlin iab dlrnl

aizkc ,oaxw ixiyknl elit`e - deabl xaegna

dtic d`xpe .ziad oipal elit` rnync "zia"

dn ,edin .oiadl lwe ,cenlzd zhiy itl wcwc

,`iyw ,xaegn ixw ziac opz`c `kd yxity

yelz zia dcedi ax aiyg oizrnya onwl `dc

:yxtl d`xp okl !exag seqale yelz iedc meyn

mipa`e mivr dl ozpy yexczc ,"zia" meyn i`e

mivr mzqe ,oyicwdl xeq` didie ,zia zepal

n oipeay mipa`emixaegn zeidl milibx md

azkc ,i"yx yexit ayiil yi ,inp i` .onewna

zial oipa ly zia oia wlg `le "zia" `pngx

.mlern yelz my did `ly dxrna aevgùé
sili `kidn xaegna :dniz - 'ek carpa iepiy

,oecpk zeidl oicd on `al eic ,opz`n - xeqi`l

"daexn"a opiyxcck iepiy yic `hiyt opz`ac

:xnel yie !mdiiepiy `le "md" :(a ,dq `nw `aa)

carpa iepiy yic dil `hiyt i`ce `ziixe`cnc

,dil irain `wc `ed opaxcn `l` ,opz`a enk

.dpzypy ab lr s` xeq`l yi dxf dcearc meyn

ìë- oixzen odizecle gafn iabl oixeq`d

iabl melk liren epi` iepiyc `kd rnyn

zi`c o`nl (a ,bv `nw `aa) dpew iepiy iabe .m`

zxfeg dlifb dclie lgx lfb :opz ,dpew iepiy dil

ipdn `nl` ,dxtd inc `l` mlyn epi`e dipira

miayd zpwz iabl :wlgl yie !m` iabl iepiy

.gafn iabl `le ,ipdn `wecåòáøðùë
lirl opixn`ck ,dl yi leabe - exair seqale

.(a ,ck) "oicinrn oi`" wxt
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øaeçîa ãáòð ïéà Bà ,dBáb ìöà øaeçîa ãáòð Lé¥¤¡¨¦§¨¥¤¨©¥¤¡¨¦§¨
øaeçîa ãáòð Lé øîBì éöîz íà ?dBáb ìöà¥¤¨©¦¦§¥©¥¤¡¨¦§¨
?àì Bà eîc ïaø÷k ïaø÷ éøéLëî ,dBáb ìöà¥¤¨©©§¦¥¨§¨§¨§¨¨¨
Leìúa øzenL ïðúà äîe ,øîBçå ì÷ :àáø øîà̈©¨¨©¨¤¨¤§¨¤¨§¨

èBéãäì¯àì" :áéúëc ,dBáâì øaeçîa øeñà §¤§¨¦§¨§¨©¦§¦Ÿ
Leìz àðL àì ,"áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú̈¦¤§©¨§¦¤¤¨§¨¨
èBéãäì Leìúa øeñàL ãáòð ;øaeçîa àðL àìå§¨§¨¦§¨¤¡¨¤¨§¨§¤§

¯áø déì øîà ?dBáâì øaeçîa øeñàL ïéc Bðéà¥¦¤¨¦§¨§¨©£©¥©
äîe ,óeléç Bà :àáøì òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©§¨¨¦©

èBéãä ìöà Leìúa øeñàL ãáòp¯øaeçîa øzeî ¤¡¨¤¨§¨¥¤¤§¨¦§¨
íéøää àìå "íéøää ìò íäéäìà" :øîàpL ,dBáâì§¨©¤¤¡©¡Ÿ¥¤©¤¨¦§Ÿ¤¨¦
ïðúà ;dBáâì àðL àìå èBéãäì àðL àì ,íäéäìà¡Ÿ¥¤¨§¨§¤§§¨§¨§¨©¤§¨

èBéãäì Leìúa øzenL¯øaeçîa øzenL ïéc Bðéà ¤¨§¨§¤§¥¦¤¨¦§¨
éäìà 'ä úéa" íeMî éàå ?dBáâì"E¯éòaéî §¨©§¦¦¥¡Ÿ¤¦¨¥

éäìà 'ä úéa" :àéðúãëì déì"E¯äøôì èøt ¥§¦§©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨¨
íéîëçå ,øæòéìà éaø éøác ,úéaì äàa dðéàL¤¥¨¨¨©©¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦
àðà :déì øîà !íéòewéøä úà úBaøì :íéøîBà§¦§©¤¨¦¦£©¥£¨
àøîeçå àle÷ ,àle÷ì zøîà zàå àøîeçì àðéîà÷̈¨¦¨§§¨§©§¨§©§§¨¨§§¨

¯ìëå :àáøì àtt áø déì øîà .ïðéëøt àøîeçì§§¨¨§¦©£©¥©©¨§¨¨§¨
?ïðéëøt àì àle÷ì ,àøîeçå àle÷ àkéàc àëéä¥¨§¦¨¨§§¨§¨¨¨§¦©
,àáé÷ò éaøå øæòéìà éaø éâéìôc çñôc äàfä àäå§¨©¨¨§¤©¦§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨
,àøáâì déì áéiçî à÷å àøîeçì øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©§§¨§¨§©¥¥§©§¨

éøt à÷å ,øèôe àle÷ì àáé÷ò éaøåàáé÷ò éaø C §©¦£¦¨§¨¨©§¨¨¥©¦£¦¨
äîe ,óeléç Bà :àáé÷ò éaø áéLä ,ïðúc !àle÷ì§¨¦§©¥¦©¦£¦¨¦©

úeáL íeMî àéäL äàfä¯,úaMä äçBc dðéà ©¨¨¤¦¦§¥¨¨©©¨
?ïkL ìk àì àúééøBàc àéäL äèéçL¯íúä §¦¨¤¦§©§¨Ÿ¨¤¥¨¨

éaø àúàå ,àãeîìz déì ø÷éiàå déøîb øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨¥§¦©©¥©§¨©£¨©¦
:Enî éðà ìae÷î Ck ,ïécä úòLa éðøétëz ìà ,éaø :déì øîàc eðééäå .déøekãàì àáé÷ò£¦¨§©§¥§©§©£©¥©¦©©§¦¥¦¦§©©¦¨§¨£¦¦§
eäî ,íéhç úî÷ì äåçzLnä :àîç øa éîø éòa .úaMä úà äçBc dðéàå ,úeáL äàfä©¨¨§§¥¨¨¤©©¨¨¥¨¦©¨¨©¦§©£¤§¨©¦¦©
àz ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà ?ãáòða éepéL ïéà Bà ,ãáòða éepéL Lé ?úBçðîì¦§¨¥¦§¤¡¨¥¦§¤¡¨£©¨§¨§¥§©©§¨¨

çaæî éaâì ïéøeñàä ìk :òîL¯.øñBà øæòéìà éaø :dìò éðúå ;íéøzeî ïäéúBãìå¯åàìå §©¨¨£¦§©¥¦§¥©§¨¥¤¨¦§¨¥£¨©¦¡¦¤¤¥§¨
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עבודה זרה. כל הצלמים - פרק שלישי דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dxf dcear(iyiy meil)

s` ,ecarpy miig ilra daxwdl dlqt dxezdy xg`ny
ok enk m`d wtzqdl yi ,mixzen md heicdlyLéleqtãáòð ¥¤¡¨

øaeçîarwxwldBáb ìöàcarpdy s` lr ,'dl daxwd iabl ± ¦§¨¥¤¨©
,heicdl xzen xaegnaBàyïéàleqtdBáb ìöà øaeçîa ãáòð ¥¤¡¨¦§¨¥¤¨©

.daxwdl xzen `edeøîBì éöîéz íày heytz m` mb ±Léleqt ¦¦§¥©¥
,dBáb ìöà øaeçîa ãáòða wtzqdl yi oiicr,ïaø÷ éøéLëîoebk ¤¡¨¦§¨¥¤¨©©§¦¥¨§¨

m`d ,oaxw zaxwdl xiykn `l` epi`y gafneîc ïaø÷kmd-] §¨§¨¨
,carpy xd ly mipa`a gafn zepal xeq`e ,[minec,àì Bàmpicy Ÿ
.el` mipa`a gafn zepal xzene ,envr oaxwn lw

:wtqd z` zhyet `xnbd,àáø øîàxnel yiïðúà äîe ,øîBçå ì÷ ¨©¨¨©¨¤¨¤§¨
jka lw `edy ,zepf ly xeqi` z`ia xear ozipd melyz ±øzenL¤¨

èBéãäì Leìúaxac df m` mb ,epnn zepdil heicdl xzeny ± §¨§¤§
`edy jka `xneg el yi mewn lkn ,yelzdBáâì øaeçîa øeñà± ¨¦§¨§¨©

`ed opz`dy ote`a mb ,ycwnd zia oipale daxwdl deabl xeq`
,rwxwl xaegnd xacáéúëc(hi bk mixac)äðBæ ïðúà àéáú àì' ¦§¦Ÿ¨¦¤§©¨

áìk øéçîe'Lidl` 'd ziA,,mzq 'opz`' xn`peàðL àìm` oia-] §¦¤¤¥¡Ÿ¤Ÿ§¨
[`edàðL àìå Leìz[`edy oiae-],øaeçîae`iadl oi`y xn`pe ¨§Ÿ§¨¦§¨

oipa jxevl mby epiide ,'jidl` 'd zia'l`l` epi`y ycwnd zia
ok m` ,e`iadl xeq` oaxw ixiyknãáòðxengy ,dxf dcearl ¤¡¨

jkaLeìúa øeñàLd`pdaïéc Bðéà ,èBéãäìxnege lw df oi`d ± ¤¨§¨§¤§¥¦
Ldidiøeñàdaxwdl.dBáâì øaeçîa ¤¨¦§¨§¨©

:el` mixaca ozne `yn d`ian `xnbddéøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥
óeléç Bà ,àáøì òLBäé áøcxaegn xizzy ,jtidl xn`z ile` ± §©§ª©§¨¨¦

oia wlig `l xaegn xizdy weqtd ixdy ,deabl mb carpy
lwa ,deabl xaegn opz` mb xizdl cnlz epnne ,deabl heicd

,xnegeLeìúa øeñàL ãáòp äîed`pda,èBéãä ìöàmewn lkne ©¤¡¨¤¨§¨¥¤¤§
øaeçîa øzeîelit`íéøää àìå íéøää ìò íäéäìà' øîàpL ,dBáâì ¨¦§¨§¨©¤¤¡©¡Ÿ¥¤©¤¨¦§Ÿ¤¨¦

,'íäéäìàlirlck(.dn)c rnyn ,dfa wlig `l weqtdy jezne ,àì ¡Ÿ¥¤Ÿ
,dBáâì àðL àìå èBéãäì àðùmlerlcarpok m` ,xzen xaegn §¨§¤§§Ÿ§¨§¨©
,èBéãäì Leìúa øzenL ïðúàikeL ïéc Bðéà`diøaeçîa øzen ¤§¨¤¨§¨§¤§¥¦¤¨¦§¨

.dBáâì§¨©
éàådeabl daxwdl xaegna opz` xeq`l jpevxíeMîxn`py §¦¦

éäìà 'ä úéa','Emb alk xigne dpef opz` `iaz `ly yexcl yiy ¥¡Ÿ¤
'd zia z` ea zepal ick ,xaegn aygpd zia `ed opz`d xy`k
`lye ,deabl carpd xaegn xeq`l cnl dz` epnne ,jidl`

'jidl` 'd zia'y xnele df cenil zegcl yi ,ixackdéì éòaéî¦¨¥¥
àéðúãëìweqta xn`p ,`ziixaadpFf opz` `iaz `l'alM xignE §¦§©§¨Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤

éäìà 'ä úéa,'E'd zial `ad z` wx xeq`l jkn cenll yie ¥¡Ÿ¤
,daxwdle dhigyläøôì èøtzxzeny ,opz`k dpzipy dnec` §¨§¨¨

itl ,z`hg inlúéaì äàa dðéàL,dhgyl ick [ycwnd zial-] ¤¥¨¨¨©©¦
,zepgn ylyl uegn zhgyp `l`íéîëçå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦

,íéøîBàe`a 'jidl` 'd zia' el` zeaiz,íéòewéøä úà úBaøì §¦§©¤¨¦¦
ycew ziae lkidd lzek ietivl elit` opz`a ynzydl xeq`le
.envr 'd ziak epice ,'d zia ly iep `ed ietivdy itl ,miycwd
,deabl xaegn opz` xeq`l `a df weqt oi`y `vnp ok m`e

.deabl xaegn opz` xizdl carpn cnlpy `iyewd zxfege
déì øîà,`axàøîeçì àðéîà÷ àðàlwa cenll yiy xeaq ip` ± ¨©¥£¨¨¨¦¨§§¨

xg`n ,deabl xaegn carp mb xeq`le xingdl ,opz`n xnege
,deabl xaegn opz` mb xq`e ,wlig `l opz`a weqtdyzàå§©§

àìe÷ì úøîàxaegnn xnege lwa cenll yiy xeaq dz`e ± ¨§©§¨
weqtdy xg`n ,deabl xaegn opz` mb xizdle lwdl ,carpd
llk ixde .deabl mb xaegn carp xizde wlig `l xaegn carpa

l xnege lwn yexcl xyt`y mewn lky epcia `edå àìe÷yexcl ¨§
l epnnïðéëøt àøîeçì ,àøîeçege lw micnl ±`le xingdl xn §¨§§¨¨§¦©

,xnege lwa opz`n dxf dcear cenll yi ok lr xy` .lwdl
.deabl xaegna carp xeq`le

å ,àáøì àtt áø déì øîàok` m`dàëéä ìë[mewn lk-]àkéàc ¨©¥©¨¨§¨¨§¨¥¨§¦¨
l yexcl zexyt` [yiy-]å àìe÷l mbïðéëøt àì àìe÷ì ,àøîeç ¨§§¨§¨Ÿ¨§¦©

,`xnegl `l`çñôc äàfä àäåixde ±jixve zna `nhpy in §¨©¨¨§¤©

gqt axra did ely iriayd meide ,iriaye iyily eilr zefdl
,zaya lgyéâéìôcepipra ewlgpy ±àáé÷ò éaøå øæòéìà éaø ¦§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨

dpyna(:dq migqt)lek`l lkeiy ick zaya eilr zefdl xzen m`
opaxcn xeqi`d zngn eilr zefdl xeq`y e` ,dlila gqtd z`
z` owznk xacd d`xpy oeik ,zaya ez`nehn mc` xdhl
.gqt oaxw zlik` zevn jxevl mb df xeqi` exizd `ly ,mc`d

øáñ øæòéìà éaøcxnege lw cenll yiydéì áéiçî à÷å àøîeçì §©¦¡¦¤¤¨©§§¨§¨§©¥¥
,àøáâìzepaxw zhigy xzidn xnege lw micnl ,xnelk,zaya §©§¨

jka aiigle xingdle ,gqt oaxw jxevl zaya d`fd mb xizdl
dne ,xnege lwd yxcp jke .gqt oaxw aixwdl `nhpy yi`d z`
z` dgec ,dxezd on zaya dxeq`d dk`ln `idy dhigy
meid zepaxw z` hegyl xzed ixdy ,zepaxw jxevl zayd
lk ,opaxc xeqi` wx `l` dk`ln dpi`y d`fd ,zaya ycwna

.gqt oaxw zaxwd jxevl zaya zxzen didzy okyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
z` cenll yi ile` xnelk ,'selig e`' xfril` iaxl xn`e dpr

xnege lwdjtidlì,àìe÷,oldl x`eaiy itkøèôez` jka §¨¨©
.gqt oaxw aixwdln `nhdåc `vnpàìe÷ì àáé÷ò éaø êéøt à÷ §¨¨¦©¦£¦¨§¨

zexyt` dzidyk mb ,`lewl xnege lw yxc `aiwr iaxy ±
.xfril` iaxk `xnegl yexcl

:`aiwr iax ixac e`aed da dpynd z` d`ian `xnbd,ïðúc¦§©
àáé÷ò éaø áéLä,xfril` iaxlóeléç Bàjxevl d`fdy xn`py , ¥¦©¦£¦¨¦

zepaxw zhigy mby cnlp d`fdne ,zay dgec dpi` gqt oaxw
,cnlp jke ,zaya dxeq`àéäL äàfä äîe`l` dxeq` dpi` ¨©¨¨¤¦

úeáL íeMî,zaya opaxc xeqi` ±äçBc dðéàz`,úaMä`nhde ¦§¥¨¨©©¨
,gqt oaxw `ian epi` ,zaya lgy gqt axra ely iriay lgy

àéäL äèéçLn dxeq`d dk`lnïkL ìk àì ,àúééøBàcdpi`y §¦¨¤¦§©§¨Ÿ¨¤¥
epivn ok m`e .zaya zepaxw llk eaixwi `le ,zay dgec
`lewl epnn cenll xyt`y xnege lwa mi`pz zwelgn
xaeq `aiwr iaxe `xnegl micnly xaeq xfril` iax ,`xnegle

yt did ji`e ,`lewl micnly`le `xnegl micnly `axl he
.`lewl

:`xnbd zvxzníúägqt oaxw jxevl zaya d`fd ly oecipa ± ¨¨
y meyn ,`lewl xnege lw zeyrl `aiwr iax jxvedøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

envrdéønâjxevl elit` zay dgec dpi` d`fdy eze` cnil - ©§¥
,gqt oaxw zaxwdàãeîìz déì ø÷éiàåz` xfril` iax gkye ± §¦©©¥©§¨

xizdl xnege lw yxc jkle ,dxeq` d`fdy xkf `le ecenlz
,gqt oaxw aixwdl `nhd lr xingdle d`fdàúàå`ae ±éaø ©£¨©¦

àáé÷òrawy ote`a ,dketd jxca xnege lw cenil el aiyde £¦¨
dyre ,dxeq` dhigy mby dpnn cnle ,zay dgec dpi` d`fdy

ick jkdéøekãàìdpi` d`fdy ecnil envr `edy exikfdl ± §©§¥
d`fdy `aiwr iaxl el did heyty rnyiy ici lr ,zay dgec
`aiwr iaxl aiyd `l` ,xkfp `l xfril` iax mle`e .dgec dpi`
xn`py itl ,zepaxw zhigy xeq`l xnege lwn cenll oi`y

cinzd zyxta dxeza(a gk xacna)'FcrFnA il aixwdl ExnWY'¦§§§©§¦¦§£
.'zaya elit`e ecrena' minkg eyxcedéì øîàc eðééäådn `ede ± §©§§¨©¥

jxca exikfdl ozip `ly d`xyk xfril` iaxl `aiwr iax xn`y
,fnx lyïécä úòLa éðøétëz ìà ,éaøoipra mipc ep` xy`k ± ©¦©©§¦¥¦¦§©©¦

e ,jnn yxetn izrnyy dn z` cgkz l` ,zaya d`fdìae÷î Ck̈§¨
úeáL äàfä ,Enî éðà,`id opaxc xeqi` ±åok s` lräçBc dðéà £¦¦§©¨¨§§¥¨¨

úaMä úà,`xnbd zpwqnl `vnpe .gqt oaxw zaxwd jxevl s` ¤©©¨
`lewl epecl ozipy xnege lwy `ax ly llkd x`yp ok`y
xaegn carpe xaegn opz` okle ,`xnegl eze` mipc `xnegle
dyr ,`lewl xnege lwd z` yxcy `aiwr iaxe ,deabl mixeq`

wx z`f.eze` cnil envr `edy dn xfril` iaxl xikfdl ick
:sqep wtqa wtzqn `ng xa inxéòawtzqd ±,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨

íéhç úî÷ì äåçzLnä[rwxwl mixaegn mcera mihig ileay-] ©¦§©£¤§¨©¦¦
,xaegn carp oick ,heicdl exq`p `l df ote`ayeäîoicd dn ± ©

el` mihiga ynzydl.úBçðîìmcewd wtqd z` heytp m` s`y ¦§¨
m` wtzqdl yi oiicr ,deabl xeq` xaegna carpyéepéL Lé¥¦
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רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dxf dcear(iyiy meil)

s` ,ecarpy miig ilra daxwdl dlqt dxezdy xg`ny
ok enk m`d wtzqdl yi ,mixzen md heicdlyLéleqtãáòð ¥¤¡¨

øaeçîarwxwldBáb ìöàcarpdy s` lr ,'dl daxwd iabl ± ¦§¨¥¤¨©
,heicdl xzen xaegnaBàyïéàleqtdBáb ìöà øaeçîa ãáòð ¥¤¡¨¦§¨¥¤¨©

.daxwdl xzen `edeøîBì éöîéz íày heytz m` mb ±Léleqt ¦¦§¥©¥
,dBáb ìöà øaeçîa ãáòða wtzqdl yi oiicr,ïaø÷ éøéLëîoebk ¤¡¨¦§¨¥¤¨©©§¦¥¨§¨

m`d ,oaxw zaxwdl xiykn `l` epi`y gafneîc ïaø÷kmd-] §¨§¨¨
,carpy xd ly mipa`a gafn zepal xeq`e ,[minec,àì Bàmpicy Ÿ
.el` mipa`a gafn zepal xzene ,envr oaxwn lw

:wtqd z` zhyet `xnbd,àáø øîàxnel yiïðúà äîe ,øîBçå ì÷ ¨©¨¨©¨¤¨¤§¨
jka lw `edy ,zepf ly xeqi` z`ia xear ozipd melyz ±øzenL¤¨

èBéãäì Leìúaxac df m` mb ,epnn zepdil heicdl xzeny ± §¨§¤§
`edy jka `xneg el yi mewn lkn ,yelzdBáâì øaeçîa øeñà± ¨¦§¨§¨©

`ed opz`dy ote`a mb ,ycwnd zia oipale daxwdl deabl xeq`
,rwxwl xaegnd xacáéúëc(hi bk mixac)äðBæ ïðúà àéáú àì' ¦§¦Ÿ¨¦¤§©¨

áìk øéçîe'Lidl` 'd ziA,,mzq 'opz`' xn`peàðL àìm` oia-] §¦¤¤¥¡Ÿ¤Ÿ§¨
[`edàðL àìå Leìz[`edy oiae-],øaeçîae`iadl oi`y xn`pe ¨§Ÿ§¨¦§¨

oipa jxevl mby epiide ,'jidl` 'd zia'l`l` epi`y ycwnd zia
ok m` ,e`iadl xeq` oaxw ixiyknãáòðxengy ,dxf dcearl ¤¡¨

jkaLeìúa øeñàLd`pdaïéc Bðéà ,èBéãäìxnege lw df oi`d ± ¤¨§¨§¤§¥¦
Ldidiøeñàdaxwdl.dBáâì øaeçîa ¤¨¦§¨§¨©

:el` mixaca ozne `yn d`ian `xnbddéøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥
óeléç Bà ,àáøì òLBäé áøcxaegn xizzy ,jtidl xn`z ile` ± §©§ª©§¨¨¦

oia wlig `l xaegn xizdy weqtd ixdy ,deabl mb carpy
lwa ,deabl xaegn opz` mb xizdl cnlz epnne ,deabl heicd

,xnegeLeìúa øeñàL ãáòp äîed`pda,èBéãä ìöàmewn lkne ©¤¡¨¤¨§¨¥¤¤§
øaeçîa øzeîelit`íéøää àìå íéøää ìò íäéäìà' øîàpL ,dBáâì ¨¦§¨§¨©¤¤¡©¡Ÿ¥¤©¤¨¦§Ÿ¤¨¦

,'íäéäìàlirlck(.dn)c rnyn ,dfa wlig `l weqtdy jezne ,àì ¡Ÿ¥¤Ÿ
,dBáâì àðL àìå èBéãäì àðùmlerlcarpok m` ,xzen xaegn §¨§¤§§Ÿ§¨§¨©
,èBéãäì Leìúa øzenL ïðúàikeL ïéc Bðéà`diøaeçîa øzen ¤§¨¤¨§¨§¤§¥¦¤¨¦§¨

.dBáâì§¨©
éàådeabl daxwdl xaegna opz` xeq`l jpevxíeMîxn`py §¦¦

éäìà 'ä úéa','Emb alk xigne dpef opz` `iaz `ly yexcl yiy ¥¡Ÿ¤
'd zia z` ea zepal ick ,xaegn aygpd zia `ed opz`d xy`k
`lye ,deabl carpd xaegn xeq`l cnl dz` epnne ,jidl`

'jidl` 'd zia'y xnele df cenil zegcl yi ,ixackdéì éòaéî¦¨¥¥
àéðúãëìweqta xn`p ,`ziixaadpFf opz` `iaz `l'alM xignE §¦§©§¨Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤

éäìà 'ä úéa,'E'd zial `ad z` wx xeq`l jkn cenll yie ¥¡Ÿ¤
,daxwdle dhigyläøôì èøtzxzeny ,opz`k dpzipy dnec` §¨§¨¨

itl ,z`hg inlúéaì äàa dðéàL,dhgyl ick [ycwnd zial-] ¤¥¨¨¨©©¦
,zepgn ylyl uegn zhgyp `l`íéîëçå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦

,íéøîBàe`a 'jidl` 'd zia' el` zeaiz,íéòewéøä úà úBaøì §¦§©¤¨¦¦
ycew ziae lkidd lzek ietivl elit` opz`a ynzydl xeq`le
.envr 'd ziak epice ,'d zia ly iep `ed ietivdy itl ,miycwd
,deabl xaegn opz` xeq`l `a df weqt oi`y `vnp ok m`e

.deabl xaegn opz` xizdl carpn cnlpy `iyewd zxfege
déì øîà,`axàøîeçì àðéîà÷ àðàlwa cenll yiy xeaq ip` ± ¨©¥£¨¨¨¦¨§§¨

xg`n ,deabl xaegn carp mb xeq`le xingdl ,opz`n xnege
,deabl xaegn opz` mb xq`e ,wlig `l opz`a weqtdyzàå§©§

àìe÷ì úøîàxaegnn xnege lwa cenll yiy xeaq dz`e ± ¨§©§¨
weqtdy xg`n ,deabl xaegn opz` mb xizdle lwdl ,carpd
llk ixde .deabl mb xaegn carp xizde wlig `l xaegn carpa

l xnege lwn yexcl xyt`y mewn lky epcia `edå àìe÷yexcl ¨§
l epnnïðéëøt àøîeçì ,àøîeçege lw micnl ±`le xingdl xn §¨§§¨¨§¦©

,xnege lwa opz`n dxf dcear cenll yi ok lr xy` .lwdl
.deabl xaegna carp xeq`le

å ,àáøì àtt áø déì øîàok` m`dàëéä ìë[mewn lk-]àkéàc ¨©¥©¨¨§¨¨§¨¥¨§¦¨
l yexcl zexyt` [yiy-]å àìe÷l mbïðéëøt àì àìe÷ì ,àøîeç ¨§§¨§¨Ÿ¨§¦©

,`xnegl `l`çñôc äàfä àäåixde ±jixve zna `nhpy in §¨©¨¨§¤©

gqt axra did ely iriayd meide ,iriaye iyily eilr zefdl
,zaya lgyéâéìôcepipra ewlgpy ±àáé÷ò éaøå øæòéìà éaø ¦§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨

dpyna(:dq migqt)lek`l lkeiy ick zaya eilr zefdl xzen m`
opaxcn xeqi`d zngn eilr zefdl xeq`y e` ,dlila gqtd z`
z` owznk xacd d`xpy oeik ,zaya ez`nehn mc` xdhl
.gqt oaxw zlik` zevn jxevl mb df xeqi` exizd `ly ,mc`d

øáñ øæòéìà éaøcxnege lw cenll yiydéì áéiçî à÷å àøîeçì §©¦¡¦¤¤¨©§§¨§¨§©¥¥
,àøáâìzepaxw zhigy xzidn xnege lw micnl ,xnelk,zaya §©§¨

jka aiigle xingdle ,gqt oaxw jxevl zaya d`fd mb xizdl
dne ,xnege lwd yxcp jke .gqt oaxw aixwdl `nhpy yi`d z`
z` dgec ,dxezd on zaya dxeq`d dk`ln `idy dhigy
meid zepaxw z` hegyl xzed ixdy ,zepaxw jxevl zayd
lk ,opaxc xeqi` wx `l` dk`ln dpi`y d`fd ,zaya ycwna

.gqt oaxw zaxwd jxevl zaya zxzen didzy okyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
z` cenll yi ile` xnelk ,'selig e`' xfril` iaxl xn`e dpr

xnege lwdjtidlì,àìe÷,oldl x`eaiy itkøèôez` jka §¨¨©
.gqt oaxw aixwdln `nhdåc `vnpàìe÷ì àáé÷ò éaø êéøt à÷ §¨¨¦©¦£¦¨§¨

zexyt` dzidyk mb ,`lewl xnege lw yxc `aiwr iaxy ±
.xfril` iaxk `xnegl yexcl

:`aiwr iax ixac e`aed da dpynd z` d`ian `xnbd,ïðúc¦§©
àáé÷ò éaø áéLä,xfril` iaxlóeléç Bàjxevl d`fdy xn`py , ¥¦©¦£¦¨¦

zepaxw zhigy mby cnlp d`fdne ,zay dgec dpi` gqt oaxw
,cnlp jke ,zaya dxeq`àéäL äàfä äîe`l` dxeq` dpi` ¨©¨¨¤¦

úeáL íeMî,zaya opaxc xeqi` ±äçBc dðéàz`,úaMä`nhde ¦§¥¨¨©©¨
,gqt oaxw `ian epi` ,zaya lgy gqt axra ely iriay lgy

àéäL äèéçLn dxeq`d dk`lnïkL ìk àì ,àúééøBàcdpi`y §¦¨¤¦§©§¨Ÿ¨¤¥
epivn ok m`e .zaya zepaxw llk eaixwi `le ,zay dgec
`lewl epnn cenll xyt`y xnege lwa mi`pz zwelgn
xaeq `aiwr iaxe `xnegl micnly xaeq xfril` iax ,`xnegle

yt did ji`e ,`lewl micnly`le `xnegl micnly `axl he
.`lewl

:`xnbd zvxzníúägqt oaxw jxevl zaya d`fd ly oecipa ± ¨¨
y meyn ,`lewl xnege lw zeyrl `aiwr iax jxvedøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

envrdéønâjxevl elit` zay dgec dpi` d`fdy eze` cnil - ©§¥
,gqt oaxw zaxwdàãeîìz déì ø÷éiàåz` xfril` iax gkye ± §¦©©¥©§¨

xizdl xnege lw yxc jkle ,dxeq` d`fdy xkf `le ecenlz
,gqt oaxw aixwdl `nhd lr xingdle d`fdàúàå`ae ±éaø ©£¨©¦

àáé÷òrawy ote`a ,dketd jxca xnege lw cenil el aiyde £¦¨
dyre ,dxeq` dhigy mby dpnn cnle ,zay dgec dpi` d`fdy

ick jkdéøekãàìdpi` d`fdy ecnil envr `edy exikfdl ± §©§¥
d`fdy `aiwr iaxl el did heyty rnyiy ici lr ,zay dgec
`aiwr iaxl aiyd `l` ,xkfp `l xfril` iax mle`e .dgec dpi`
xn`py itl ,zepaxw zhigy xeq`l xnege lwn cenll oi`y

cinzd zyxta dxeza(a gk xacna)'FcrFnA il aixwdl ExnWY'¦§§§©§¦¦§£
.'zaya elit`e ecrena' minkg eyxcedéì øîàc eðééäådn `ede ± §©§§¨©¥

jxca exikfdl ozip `ly d`xyk xfril` iaxl `aiwr iax xn`y
,fnx lyïécä úòLa éðøétëz ìà ,éaøoipra mipc ep` xy`k ± ©¦©©§¦¥¦¦§©©¦

e ,jnn yxetn izrnyy dn z` cgkz l` ,zaya d`fdìae÷î Ck̈§¨
úeáL äàfä ,Enî éðà,`id opaxc xeqi` ±åok s` lräçBc dðéà £¦¦§©¨¨§§¥¨¨

úaMä úà,`xnbd zpwqnl `vnpe .gqt oaxw zaxwd jxevl s` ¤©©¨
`lewl epecl ozipy xnege lwy `ax ly llkd x`yp ok`y
xaegn carpe xaegn opz` okle ,`xnegl eze` mipc `xnegle
dyr ,`lewl xnege lwd z` yxcy `aiwr iaxe ,deabl mixeq`

wx z`f.eze` cnil envr `edy dn xfril` iaxl xikfdl ick
:sqep wtqa wtzqn `ng xa inxéòawtzqd ±,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨

íéhç úî÷ì äåçzLnä[rwxwl mixaegn mcera mihig ileay-] ©¦§©£¤§¨©¦¦
,xaegn carp oick ,heicdl exq`p `l df ote`ayeäîoicd dn ± ©

el` mihiga ynzydl.úBçðîìmcewd wtqd z` heytp m` s`y ¦§¨
m` wtzqdl yi oiicr ,deabl xeq` xaegna carpyéepéL Lé¥¦
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xcde"רס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

ìáàzendad m`eøaéòexarzd ±ïéøeñà ìkä éøác ,eòaøð óBqáìe £¨¦§§©¦§§¦§¥©Ÿ£¦
mb eli`k xacd aygp df ote`ay oeik ,mrhde .gafnl zecleed
oi` ,dnda dyrpe clepy jka dpzyp xaerdy s`e .raxp xaerd
dndaa oicd oke .gafnl raxp xeqi` xizdl iepiyd liren
xaerd mby oeik ,dcli jk xg`e dxf dcearl dcarpy zxaern
,dnda dyrpe clepy iepiyd liren oi` ,dxiar ea dzyrpe carp

.gafnl exizdlénð àëäåeyrpe epzypy s` ,ecarpy mihiga §¨¨©¦
gnwd oic ,gnwkoicy zenda,éîc eòaøð óBqáìe eøaéòoi`e §¦§§©¦§§¨¥

.zegpnl exizdl liren iepiyd
:`xhef xn ixaca zxg` `qxibéøîàc àkéàxny ,zxg` oeyla ¦¨§¨§¦

oixzen zecled m` xfril` iaxe minkg zwelgn z` `iad `xhef
iepiy yi m`] `ng xa inx ly ewitq z` dlz `l j` ,`l e`

,xn`e jiynd `l` ,ef mi`pz zwelgna ,[carpadìò øîzéàå§¦§©£¨
,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàdú÷Bìçî`ideòaøpLk ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤§¤¦§§

,dxiar oda dzyrpe zendad,eøaéò óBqáìem` ,mi`pzd ewlgpe §©¦§
,xeq` e` xzen mxeb dfe df,eòaøð óBqáìe eøaéò ìáàote`a £¨¦§§©¦§§

,dndal dpzype clepy s` ,xaera mb dxiard dcarpyéøác¦§¥
øeñà ìkä,gafnlcarpe raxp xizdl iepiy liren oi`y itl ©Ÿ¨

,`xhef xn miiqe .gafnlénð éðäåeyrpe ecarpy el` mihig mbe ± §¨¥©¦
,gnw,éîc eòaøð óBqáìe eøaéò ékexizdl iepiy mda liren oi`e ¦¦§§©¦§§¨¦

.gafnl
:`xnbd dgecàzLä éëädf zencl dzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨

,dfl,íúä,dxiar ea dcarpy xaeraàøwéòîezeida dligzn ± ¨¨¥¦¨¨
did xaeràzLäå ,äîäa`ed clepy xg`,äîäadligzny `l` §¥¨§©§¨§¥¨

dtðàa àæéçàc àeä àLcxnelk ,ecra dxebq dzid mgxd zlc ± ¨¨©£¦¨§©§¨
mle` ,xeq` cled okle ,xaera iepiyl dnxb `l cled zcilàëä̈¨

ixdy ,iepiy mda dyrp ,gnwl mpghe ecarpy mihigaàøwéòî± ¥¦¨¨
eid dligznàzLäå ,éhéçmdn dyrp,àçî÷iepiydy xyt`e ¦¥§©§¨¦§¨

.gafnl mxizi
:devnl xyk m` ,heicdl xq`p `ly 'carp'a wtq d`ian `xnbd

éòawtzqd -ì÷cì äåçzLnä ,Lé÷ì Léø,mialel ea milcby ¨¥¥¨¦©¦§©£¤§¤¤
,heicdl xq`p epi`y ote`a,oldl x`eaiy itkeeäî Báìeì¨©

ea ynzydläåöîì.zekeqd bgaïìéàa[lwca-]älçzî BòèpL §¦§¨§¦¨¤§¨¦§¦¨
Cëì,dxf dcear myl ±Cì éòaéz àì,epica wtzqdl jl oi` ± §¨Ÿ¦¨¥¨

øeñà énð èBéãäì eléôàc,dtixya dzevny dxiy` oick ,d`pda ©£¦§¤§©¦¨
.alel xeriy ea oi`e sexyk aleld aygp okleCì éòaéz ék± ¦¦¨¥¨

,wtzqdl jl yi ote` dfi`aBòèpL ïìéàaoirxb.Bãáò óBqáìe §¦¨¤§¨§©£¨
,Cì éòaéz àì äãeäé øa éñBé éaøc àaélàåxaeq `edy oeiklirl) §©¦¨§©¦¥©§¨Ÿ¦¨¥¨

(:dncecar seqale erhpy oli`øeñà énð èBéãäì eléôà,d`pda §£¦§¤§©¦¨
.xeriy alela oi` ok m`e dtixya epiceïðaøc àaélà ,Cì éòaéz ék¦¦¨¥¨©¦¨§©¨¨

,heicdl xzen df oli`y mixaeqdñéàî éî ,éàî äåöî ïéðòì± §¦§©¦§¨©¦§¦
xacd qe`n m`ddBáb étìk,devn ea miiwlàì Bà.qe`n §©¥¨©Ÿ

:yiwl yix ly ewitql xg` xe`iaéîéc áø àúà ékl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
äøéLàa ,øîà,dxf dcear oicn dxq`pe ieb ly dzidydìhéaL ¨©©£¥¨¤¦§¨

,iebddéì àéòaî÷dpnn zgwl xzen m` ,yiwl yix wtzqd - ¨¦©§¨¥
dzidy dnday zepaxwa dkld dxn`py itl .devnl alel
,dxykdl zxfeg dpi` ,die`x zeidl dxfge dzgcpe oaxwl die`x

m`d ,yiwl yix wtzqpeLézxezéeçcmb,úBöî ìöàutgy ¥¦¥¤¦§
m`d ,ie`x dyrpe xfg jk xg`e devnl ie`x did `le dgcpy

,zepaxw oipra enk ,mlerl eiegica x`ypBàyïéàzxezìöà éeçc ¥¦¥¤
.úBöî¦§

hytp epi` ,inic ax ex`iay itk df wtq recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .dpynndéì èBLôz,wtqd z`ïðúcîdpyna ¦§¥¦¦§©

(.ft oileg)e ser e` dig hgy ,eäqékmcd xfge xtra [mcd z`] ¦¨
úBqëlî øeèt ,älbúðåqep mrtm` mle` .ztáéiç ,çeøä eäqék §¦§©¨¨¦§©¦¨¨©©¨

e aeyleðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàå .úBqëì§©§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,zeqkl aiig gexd edqkyàlàkøæçLmcdälbúðåxg`l ¤¨¤¨©§¦§©¨

,gexd edqikyälbúðå øæç àì ìáà,dqekn x`ype.úBqëlî øeèt £¨Ÿ¨©§¦§©¨¨¦§©
da ïðéåäå,eilr epiywde opgei iax ixaca epzpe ep`ype ±øæç ék ©£¦©¨¦¨©

éåä éàî älbúðå,jka dn ±éçãéà éçãéàå ìéàBägexdyk `ld ± §¦§©¨©¨¥¦§¦§¥¦§¥
,dqekn didy oeik ,ieqik zevnn iegc mcd did ,mcd z` dzqk
zg` mrt m`y itl ,ieqika eaiigl oi` dlbzpe xfg jk xg`y s`e

.ieqika aiigzne xfeg epi` aey ,devndn mcd dgcpáø øîàå§¨©©
àtt,ef `iyew lrúøîBà úàæyïéàzxez.úBöî ìöà éeçéco`kne ¨¨Ÿ¤¤¥¦¥¤¦§

l yix ly ewitq hytp.yiw
:`xnbd daiyndéì àéòaéà déôeb àtt áøcdid `tt axly dn ± §©¨¨¥¦©§¨¥

dfn ,zeevn lv` iegic oi`y xaeq oilega dpyna `pzdy heyt
,ok heyt did `l xacd yiwl yixl ,zeqkle xefgl edekixvdy

m`d ,`pzd zhiya wtzqd `ede(àtt áøì) déì àèéLt èLôî¦§¨§¦¨¥§©¨¨
`pzl,àìe÷ì àðL àì ,úBöî ìöà éeçéc ïéàcdxiy` oipra enk §¥¦¥¤¦§Ÿ§¨§¨

,devnl alela ynzydl xzen iegic oi` m`y dlhiayàðL àìå§Ÿ§¨
,àøîeçìzeqkle xefgl eilr iegic oi` m`y ,mcd ieqik oipra enk §§¨

.dlbzdy xg`l ,mcd z`àîìc Bàenvr `pzdà÷tñî é÷etñ ¦§¨©¥§©§¨
déì,zeevn lv` iegic yi m`ïðéøîà àøîeçìe,iegic oi`y ¥§§¨¨§¦©

,`xnegl epicy dxez oica wtq `edy iptn ,ieqik mikixvne
mle`ïðéøîà àì àìe÷ìoi`y ,dlhiay dxiy`a oebk ,iegic oi`y §¨Ÿ¨§¦©

iegic yiy mixne`e `xnegl mikled `l` ,iegic oi`y mixne`
.devnl ealel z` migwel oi`e

:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
:df oipra sqep wtqeäî døîö ,äîäaì äåçzLnä ,àtt áø éòä¥©¨¨©¦§©£¤©§¥¨©§¨©

ea ynzydlúìëúì.devn ly [oefligd mca reav xnv] ¦§¥¤
:`xnbd zxxaníéðäëì úìëz éà ,éàîc úìëzicbaa dievnd - §¥¤§©¦§¥¤§Ÿ£¦

jxevl mipdkd mze` miyaely ,cet`ae lirna oebk ,dpedk
,oaxwk mpic oaxw ixiykn m`d `ed wtqde ,ycwnd ziaa dcear
m` mbe ,dpedk icbal dcarpy dnda ly xnva ynzydl xeq`e
zriav m`d wtzqdl yi oiicr ,oaxwk oaxw ixiykny heytp

,deabl exizdl dliren ,ezxev iepiye ,zlkz rava xnvdeðééä©§
àéòaeizewitq ipy eid el` `ld ±àîç øa éîøclirl:en)(,m` ©§¨§¨¦©¨¨

recne ,deabl exizdl carpa iepiy yi m`e ,oaxwk oaxw ixiykn
.dfa wtzqdle aeyl `tt ax jxvedéàåliztlúìëzoilihny §¦§¥¤

,úéöéöìdevn meiwl qe`n heicdl xzeny carp m` `ed wtqde §¦¦
,qe`n epi` e`Lé÷ì Léøc àéòa eðééäzxzeny dxiy` ly alela ©§©§¨§¥¨¦

`tt ax jxved recne ,devnl alel dpnn zgwl ozip m` ,heicdl
.df oecipa wtzqdle aeyl

:`xnbd daiynäåä àìc éîð éëä ïéà`tt axldéì éòaéîì± ¦¨¦©¦§Ÿ£¨§¦¨¥¥
,zlkzl xnvd oipra wtzqdlàä déì éòa à÷c éàäådne ± §©§¨¨¥¥¨

,dfa wtzqdyàúééðøçà éléî àkéàc íeMîmixac el eidy iptn ± ¦§¦¨¦¥©£¨§¨¨
mze` ab`e ,mda wtzqdy dxf dcearl dcarpy dndaa mitqep

,eizewitq el`e .xnva wtqd z` mb xikfd mixaceäî døîö©§¨©
ì eäî äéðø÷ ,úìëúìmdn zeyrúBøöBöçoda mipbpn eidy ¦§¥¤©§¤¨©©£§

zenvre ,xeaiv zepaxw zaxwd zryaïéìéìçì eäî äé÷BLmby ¤¨©©£¦¦
oke ,zepaxwd zaxwd zrya mipbpn eid mdaeäî äéòî éða§¥¥¤¨©

úBøàôìziaa mda mipbpn eidy zexepikl minip mdn zeyrl ± §Ÿ
.ycwndøîàc ïàîc àaélàyøwéòdäøéLziyrp dpi` oaxwd lr ©¦¨§©§¨©¦©¦¨

`l` dtaCì éòaéz àì ,éìëa,xaca wtzqdl jl oi` ±éàcåc ¦§¦Ÿ¦¨¥¨§©©
,øéñà,oaxw ixiykn md el` dpibp ilk ixdyàaélà Cì éòaéz ék £¦¦¦¨¥¨©¦¨

øîàc ïàîcyøwéòdäøéL`id miield ly,ätam`d `ed wtqde §©§¨©¦©¦¨©¤
dpibpd ilkàeä àîìòa àì÷ éîeqaz` mirpdl `l` mi`a mpi` ± ©¥¨¨§¨§¨

,dxiydïðéúééîe,dcarpy dndan eyrpy milk `iadl ozipe ±Bà ©§¦©
,øéñà éëä eléôà àîìcziaa ynzydl qe`n xacdy oeik ¦§¨£¦¨¦£¦
.el` dpibp ilka ycwnd

:zniiqn `xnbd.e÷éz¥
:carpy oirn oipra wtqåéîéî ,ïéònì äåçzLnä ,äaø éòä¥©¨©¦§©£¤©©§¨¥¨

,heicdl d`pda mixq`p mpi`e rwxwl mixaegndíéëñðì eäî- ©¦§¨¦
mdn jqpl:`xnbd zl`ey .gafnd iab lrdéì àéòaéî à÷ éàî± ©¨¦©§¨¥

,wtqd iccv md dnàîéìéàm`dãéâñ à÷ äàeaáìezpeek ± ¦¥¨§©¨¨¨¦
oi`y `vnp ,mnvr minl `le ,mina swypd etevxtl zeegzydl

,mikqpl mixzene micarp mindãéâñ à÷ àiîì àîìc Bàezpeek ± ¦§¨§©¨¨¨¦
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המשך בעמוד קק

oifge` mipy` cenr fn sc ± iying wxtzereay
ïéøåñà ìëä éøáã åòáøð óåñáìå åøáéò ìáà- inp carp iabe .eraxp dclee `idc -

e`ivedl carpa iepiy oi` ,dpzype xfgc ab lr s`e .mixeq`e ,ecarp dclee `id

.exeqi`néøîàã àëéàåxnz`e :xn`w ikde ,hyt ded `xeqi`l diteb `xhef ax -

.'ek ongp ax xn` `ax xn` dlråäðéð åòáøð óåñáìå åøáéòë éîð àëäåixiq`e -

dil xcdne .carpa iepiy oi`c ,lkd ixacl

`zyd ikd :`cenlz?íúä,ipzyi` `l -

`zyde dnda iexw did en` irna `xwirnc

.dnda iexwäôàá àæéçàã àåä àùãizlc -

.eipta oixebq eid mgxdäåöîì åäî åáìåì-

,deab lv` xaegna carp yi xnel ivnz m`

i`n alel zevn oiprl `kd?äøéùà-

opixn`ck ,dlhiae ,heicdl s` dxq`py

dil `irainwe .silgdy dn lhep :oizipzna

.e`l m` devnl aey die`x m`ìöà éåçã ùé
úåöî,zevna iegc zxez `kiiy ied in -

dgci dxiy` ecera dgcpe li`ed :`nipc

.zinleréåçã ïéà åà.`ixzyne -øæçù àìà
äìâúðå.gexd ezqiky xg`l -:ïðéñøâ éëä

éåä éàî äìâúðå øæç éë äá ïðéåäåigci` `d -

dlbzp `lc onf lkc oeik ,gexd ezqikyk dil

.ieqikn dil igci` - zeqkln xehtàðù àì
àìå÷ìxcdinl ,dlhay dxiy` iab oebk -

.devnl ealel iiexzyi`làøîåçì àðù àì-

.iieqkle xcdinl opiaiignc ,ieqik iab oebkåà
äéì à÷ôñî é÷åôñ àîìãi` iegc yi i` -

.iegc oi`ïðéøîà àøîåçìåjkld ,iegc oi` -

`kd oebk `lewl la` ,zeqkl aiig ieqik iab

.ewiz .`xyinl iegc oi` opixn` `l -úìëú
íéðäëã,dcear jxevl dpedk icbac -

`l e` enc oaxwk oaxw ixiykn :ol `irainwe?

dpzypc `kid ,enc oaxwk xnel ivnz m`e

exizdl carpa iepiy yi ,eze` oiraevyk

`l e` deabl?àîç øá éîøã àéòá åðééä-

lirl `ng xa inx `ra iira izxz jpdc

.oizrnyaúéöéöã úìëú éà:`iranwe -

deablk carp qi`n in ,`ed devn xac li`ed

.`l e`ùé÷ì ùéøã åðééä.alela irac -

úåøöåöçìol `niiwc ,oaxw ly xiyl -

.oaxwd z` akrn xiyc "lilgd"aïéìéìç=

.frla y"liylúåøàôì,xepik ly oinip =

.frla y"cxewéìëá äøéù ø÷éò`zbelt -

.(a ,p dkeq) "lilgd" wxta `idéëä åìéôà
øåñàoiprl xnel ivnz m` elit`e .iqi`n -

oaxw jxevc oeik `kd ,ealel xzenc lwc

.ith qi`nïéòîxaegnc ,heicdl xq`p epi` -

.`edäàåááì éà.ely sevxt ,dicic -éòáéúå
èåéãäìå ìôñá êìxaegna dil `irai`cn -

i`dk yelzac dil `hiytc llkn ,deable

`ki` inp yelza `de .heicdl ixiq` `peeb

!`irainläéî÷ã àéîìd`ex `edy minl -

.mdl ekld ixde ,degzyd eiptl eiykréàî÷å
éàî÷mindy onf lk ,glwnd oirn ,xnelk -

oiklede oey`x oey`x mi`ami`ade ,mdl

.mixzen odixg`øäðã àðåøáãì àîìã åà-

lk ixde ,degzyd ekelide xdp ly geliwl

.ixiq` xaegna carp yi i`e ,carp xdpd

äðùîäøæ äãåáòì êåîñ åìúåë äéäù éî
ziade ,dxf dcear ilzekn cg` didy -

.carp envråúåðáì øåñàlzek dpeay -

.dxf dcearlåò÷ø÷ êåúì ñðåërax` -

.zen`äøæ äãåáò ìùå åìù äéämewny -

.ely eivg lzekd iaer
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àëäo`yre mihg xizdl yi xzeic rnyn `kd :dniz - zleq `zyde mihg `xwirn

"mb" inwen i`nyziac ,`kt` rnyn (` ,eq`nw `aa) "daexn"ae .cleen xzei zleq

meyn - i`ny ziac `nrh opz` iab mzdc :xnel yie !mdizecle oixizne mdiiepiy zeaxl

xn` ikde .digtpa dil `gip dxf dcear la` ,opz` cled dyr `le digtpa dil `gip `lc

dvwen cle :(a ,l dxenz) "oixeq`d lk" wxt `ax

.digtpa dil `gipc ,xeq` carpeàáéìàåiaxc

irainl ivn ded - jl iraiz `l dcedi xa iqei

e` ,`nlr ilekc `ail`e eil`n cnerd oli`a

dil `gip `l` ,yxity dn itl oirxb erhpya

.igikyc zepli`a ,inp i` .opaxc `ail` irainl

ivn ded inp ecar seqale erhpy oli`a ,inp i`

,oli` xwira dcedi xa iqei iaxc `ail` irainl

opixn`ck ,ecary mcew my didy dn xq`p m`

- xzen exwire mixeq` eizexity xac edfi` :lirl

.ecar seqale erhpy oli` xne` ied

éî`axc xitydilzi`yiwlyix -`l e` qi`n

lehi `l dxf dcear ly alelc (a ,`l dkeq)

caricae ,lehia mcew ixiin mzdc ,`vi lhp m`e

ixiin `kd la` .epzp zepdil `l zevnc ,`vi

.`l e` dlgzkl qi`n in irae ,lehia xg`

äøéùàe` iegc yi dil `irain `w dlhay

mhwp iab (` ,bl dkeqa) opixn`ck - iegc oi`

mei axrn dxnz ea dzlre [qcdc] (alelc) ey`x

dil `iran aeh meia dxnz ea dzlrae ,xyk aeh

:wiqne ,'eke "gexd edqk"n `kd ik hiyte ,mzd

my) mzdc `iddn iegc oi`c heytz :dniz .ewiz

(eitpr) eid :(a ,aloi`e ,leqt eilrn oiaexn [eiapr]

my) dl iwene .xyk ohrin m`e ,aeh meia oihrnn

ied `zydc ,aeh mei axrn xegy` elit`e (a ,bl

dxnz ea dzlrc ikid ike ,`kd ik exwirn iegc

oi` `nl` ,xyk ohrin m` ikd elit`e ,aeh meia

zelrdl ecia oi` - dxnzc :xnel yie !iegc

ieb ici lrc ,ecia oi` dxiy` lehia oke ,dxnz

.hrnl eciac qcdl inc `le ,dlhal jixv

åðééäiax hwp - yiwl oa oerny iaxc `ira

enk `id devnlc meyn yiwl oa oerny

,`id `ng xa inxc `ira llka `dc ,ziviva

.diieh ici lr dpzyp ixdy

äéðø÷wxt `ipz `dc :dniz - zexvevgl edn

zexvevg :(` ,gk zegpn) "dax unewd"

x`y ly d`yr ,sqk ly zyrd on d`a dzid

`nlyac !oxw ly oky lke .dleqt zekzn ipin

zn `edyk :opzc (e dpyn b wxt) mipiwc `idd

yi ,['ek] zexvevg [izy] eipxw [izy] ,dray elew

dpyd [y`x] (yecw) ly xtey `edy xnel

:(` ,el zay) "oiwilcn dna" wxt `zi`ck

`w oaxw ixiykna `kd la` ,`xetiy - zexvevg

lr zexvevga mzrwze" :aizkc ,ixiin

ixiin zegpnc `iddc :xnel yie !"mkizeler

zexvevga `kde ,mipdkd oirwezy zexvevga

ilk dnke .oaxwd lr mixxeyn mdy miel ly

,rcz .mizlvne milape zexepk ,my eid xiy

`l xiye dta dxiy xwir :jenqa xn`wc

mzrwze" :aizkde ?zeidl leki df ji`e ,`akrn

driwzc ,izyxitck dpin rny `l` !"zexvevga

`iddc ,yxtn dcedi epiaxe .mipdkl `xwc

,di`xe .xn`w `wec dyn lya - zegpnc

ly zexvevge oixvvgn eid :epivn `ztqezac

.mdicia adfàìdvex - `rx`n irapwc `kixv

eid eli`c ,mdicyl ueg mi`vei mpi`e :xnel

:(` ,`t `nw `aa) opz `d - mdicyl ueg mi`vei

m`e ,epnn oiwtzqn xird ipa dlgza `viy oirn

.mixq`p mpi`e miax ly min eed ok
eipa`
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eòaøð óBqáìe eøaéò ìáà¯;ïéøeñà ìkä éøác £¨¦§§©¦§§¦§¥©Ÿ£¦
:éøîàc àkéà .éîc eòaøð óBqáìe eøaéòk éîð àëäå§¨¨©¦§¦§§©¦§§¨¥¦¨§¨§¦

ú÷Bìçî¯eøaéò ìáà ,eøaéò óBqáìe eòaøpLk ©£¤§¤¦§§§©¦§£¨¦§
eòaøð óBqáìe¯eøaéò ék éîð éðäå ;øeñà ìkä éøác §©¦§§¦§¥©Ÿ¨§¨¥©¦¦¦§

.éîc eòaøð óBqáìe¯àøwéòî íúä ?àzLä éëä §©¦§§¨¥¨¦¨§¨¨¨¥¦¨¨
,dtðàa àæéçàc àeä àLc ,äîäa àzLäå äîäa§¥¨§¨§¨§¥¨¨¨©£¦¨§©§¨
:Lé÷ì Léø éòa .àçî÷ àzLäå éhéç àøwéòî àëä̈¨¥¦¨¨¦¥§¨§¨¦§¨¨¥¥¨¦
BòèpL ïìéàa ?äåöîì eäî Báìeì ,ì÷ãì äåçzLnä©¦§©£¤§¤¤¨©§¦§¨§¦¨¤§¨
éîð èBéãäì eléôàc ,Cì éòaéz àì Cëì älçzî¦§¦¨§¨¨¦¨¥¨©£¦§¤§©¦

Cì éòaéz ék ,øeñà¯;Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéàa ¨¦¦¨¥¨§¦¨¤§¨§©£¨
eléôàc ,Cì éòaéz àì äãeäé øa éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©§¨¨¦¨¥¨©£¦

Cì éòaéz ék ,øeñà éîð èBéãäì¯,ïðaøc àaélà §¤§©¦¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¨©
ék ?àì Bà dBáâ étìk ñéàî éî ?éàî äåöî ïéðòì§¦§©¦§¨©¦§¦§©¥¨©¨¦
,déì àéòaî÷ dìhéaL äøéLàa :øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦£©©£¥¨¤¦§¨¨¦¨£¨¥

?úåöî ìöà éeçc ïéà Bà úåöî ìöà éeçc Lé¯ ¥¦¥¤¦§Ÿ¥¦¥¤¦§Ÿ
älbúðå eäqék :ïðúcî déì èBLôz¯,úBqëlî øeèt ¦§¥¦¦§©¦¨§¦§©¨¨¦§©

çeøä eäqék¯äðç øa øa äaø øîàå ;úBqëì áéiç ¦¨¨©©¨§©§¨©©¨©©¨¨
ìáà ,älbúðå øæçL àlà eðL àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¤¨©§¦§©¨£¨

älbúðå øæç àì¯ék ,da ïðéåäå ;úBqëlî øeèt Ÿ¨©§¦§©¨¨¦§©§¨¥©¨¦
øîàå !éçcéà éçcéàå ìéàBä ?éåä éàî älbúðå øæç̈©§¦§©¨©¨¥¦§¦§¥¦§¥§¨©

!úåöî ìöà éeçéc ïéà :úøîBà úàæ ,àtt áø¯ ©©¨Ÿ¤¤¥¦¥¤¦§Ÿ
déì àèéLt èLôî :déì àéòaéà déôeb àtt áøc§©©¨¥¦©£¨¥¦§©§¦¨¥
àle÷ì àðL àì ,úåöî ìöà éeçéc ïéàc àtt áøì§©©¨§¥¦¥¤¦§Ÿ¨§¨§¨
,déì à÷tñî é÷etñ àîìc Bà .àøîeçì àðL àìå§¨§¨§§¨¦§¨©¥§©§¨¥

.e÷éz ?ïðéøîà àì àle÷ì ,ïðéøîà àøîeçìeáø éòa §§¨¨§¦©§¨¨¨§¦©¥¨¥©
?úìëúì eäî døîö ,äîäáì äåçzLnä :àtt¯ ©¨©¦§©£¤¦§¥¨©§¨©¦§¥¤

íéðäëì úìëz éà ?éàîc úìëz¯éîøc àéòa eðééä §¥¤§©¦§¥¤§Ÿ£¦©§¨£¨§¨¦
úéöéöì úìëz éàå ,àîç øa¯Léøc àéòa eðééä ©¨¨§¦§¥¤§¦¦©§¨£¨§¥

!Lé÷ì¯éàäå ,déì éòaéîì äåä àìc ,éîð éëä ïéà ¨¦¦¨¦©¦§¨£¨§¦¨¥¥§©
àä déì éòa à÷c¯:àúééðøçà éléî àkéàc íeMî §¨¨¥¥¨¦§¦¨¦¥©£¨¨¨¨

äé÷BL ?úBøöBöçì eäî äéðø÷ ?úìëúì eäî døîö©§¨©¦§¥¤©§¤¨©©£§¤¨
ïàîc àaélà ?úBøàôì eäî äéòî éða ?ïéìéìçì eäî©©£¦¦§¥¥¤¨©§Ÿ©¦¨§©

Cì éòaéz àì éìëa äøéL øwéò :øîàc¯éàcåc §¨©¦©¦¨¦§¦¨¦¨¥¨§©©
Cì éòaéz ék ,øéñà¯øwéò :øîàc ïàîc àaélà £¦¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©¦©

Bà ,ïðéúééîe àeä àîìòa àì÷ éîeña ,äta äøéL¦¨©¤©¥¨¨§¨§¨©§¦©
äåçzLnä :äaø éòa .e÷éz ?øéñà éëä eléôà àîìc¦§¨£¦¨¦£¦¥¨¥©¨©¦§©£¤
?déì àéòaéî à÷ éàî ?íéëñðì eäî åéîéî ,ïéòîì§©§¨¥¨©¦§¨¦©¨¦¨£¨¥
ãéâñ à÷ àiîì àîìc Bà ãéâñ à÷ äàeááì àîéìéà¦¥¨§¨¨¨¨¥¦§¨§©¨¨¨¥

¯!èBéãäì ìôñ déì éòaéúå¯,ãéâñ à÷ àiîì íìBòì §¦¨¥¥¥¤§¤§§¨§©¨¨¨¥
éàn÷å ,ãéâñ à÷ dén÷c àiîì :déì àéòaî÷ éëäå§¨¦¨¦¨£¨¥§©¨§©¥¨¨¥§©¨¥

?ãéâñ à÷ àiîc àðBøáãì àîìc Bà ,eãæà éàn÷¯ ©¨¥¨§¦§¨§©§¨§©¨¨¨¥
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà àäå ?éøñzéî éîe¦¦©§¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§

!ïéøñàð ïéà íéaø ìL íéî :÷ãöBäé ïa¯,àëéøö àì ¤§¨¨©¦¤©¦¥¤¡¨¦¨§¦¨
.àòøàî éòáð à÷cäðùîCeîñ Búéa äéäL éî §¨¨§¦¥©§¨¦¤¨¨¥¨

ìôðå äøæ äãBáòì¯ñðBk ?äNòé ãöék .BúBðáì øeñà ©£¨¨¨§¨©¨¦§¥©©£¤¥
äøæ äãBáò ìLå BlL .äðBáe úBnà òaøà BlL CBúa§¤©§©©¤¤§¤£¨¨¨
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רסי
oifge` mipy` cenr fn sc ± iying wxtzereay

ïéøåñà ìëä éøáã åòáøð óåñáìå åøáéò ìáà- inp carp iabe .eraxp dclee `idc -

e`ivedl carpa iepiy oi` ,dpzype xfgc ab lr s`e .mixeq`e ,ecarp dclee `id

.exeqi`néøîàã àëéàåxnz`e :xn`w ikde ,hyt ded `xeqi`l diteb `xhef ax -

.'ek ongp ax xn` `ax xn` dlråäðéð åòáøð óåñáìå åøáéòë éîð àëäåixiq`e -

dil xcdne .carpa iepiy oi`c ,lkd ixacl

`zyd ikd :`cenlz?íúä,ipzyi` `l -

`zyde dnda iexw did en` irna `xwirnc

.dnda iexwäôàá àæéçàã àåä àùãizlc -

.eipta oixebq eid mgxdäåöîì åäî åáìåì-

,deab lv` xaegna carp yi xnel ivnz m`

i`n alel zevn oiprl `kd?äøéùà-

opixn`ck ,dlhiae ,heicdl s` dxq`py

dil `irainwe .silgdy dn lhep :oizipzna

.e`l m` devnl aey die`x m`ìöà éåçã ùé
úåöî,zevna iegc zxez `kiiy ied in -

dgci dxiy` ecera dgcpe li`ed :`nipc

.zinleréåçã ïéà åà.`ixzyne -øæçù àìà
äìâúðå.gexd ezqiky xg`l -:ïðéñøâ éëä

éåä éàî äìâúðå øæç éë äá ïðéåäåigci` `d -

dlbzp `lc onf lkc oeik ,gexd ezqikyk dil

.ieqikn dil igci` - zeqkln xehtàðù àì
àìå÷ìxcdinl ,dlhay dxiy` iab oebk -

.devnl ealel iiexzyi`làøîåçì àðù àì-

.iieqkle xcdinl opiaiignc ,ieqik iab oebkåà
äéì à÷ôñî é÷åôñ àîìãi` iegc yi i` -

.iegc oi`ïðéøîà àøîåçìåjkld ,iegc oi` -

`kd oebk `lewl la` ,zeqkl aiig ieqik iab

.ewiz .`xyinl iegc oi` opixn` `l -úìëú
íéðäëã,dcear jxevl dpedk icbac -

`l e` enc oaxwk oaxw ixiykn :ol `irainwe?

dpzypc `kid ,enc oaxwk xnel ivnz m`e

exizdl carpa iepiy yi ,eze` oiraevyk

`l e` deabl?àîç øá éîøã àéòá åðééä-

lirl `ng xa inx `ra iira izxz jpdc

.oizrnyaúéöéöã úìëú éà:`iranwe -

deablk carp qi`n in ,`ed devn xac li`ed

.`l e`ùé÷ì ùéøã åðééä.alela irac -

úåøöåöçìol `niiwc ,oaxw ly xiyl -

.oaxwd z` akrn xiyc "lilgd"aïéìéìç=

.frla y"liylúåøàôì,xepik ly oinip =

.frla y"cxewéìëá äøéù ø÷éò`zbelt -

.(a ,p dkeq) "lilgd" wxta `idéëä åìéôà
øåñàoiprl xnel ivnz m` elit`e .iqi`n -

oaxw jxevc oeik `kd ,ealel xzenc lwc

.ith qi`nïéòîxaegnc ,heicdl xq`p epi` -

.`edäàåááì éà.ely sevxt ,dicic -éòáéúå
èåéãäìå ìôñá êìxaegna dil `irai`cn -

i`dk yelzac dil `hiytc llkn ,deable

`ki` inp yelza `de .heicdl ixiq` `peeb

!`irainläéî÷ã àéîìd`ex `edy minl -

.mdl ekld ixde ,degzyd eiptl eiykréàî÷å
éàî÷mindy onf lk ,glwnd oirn ,xnelk -

oiklede oey`x oey`x mi`ami`ade ,mdl

.mixzen odixg`øäðã àðåøáãì àîìã åà-

lk ixde ,degzyd ekelide xdp ly geliwl

.ixiq` xaegna carp yi i`e ,carp xdpd

äðùîäøæ äãåáòì êåîñ åìúåë äéäù éî
ziade ,dxf dcear ilzekn cg` didy -

.carp envråúåðáì øåñàlzek dpeay -

.dxf dcearlåò÷ø÷ êåúì ñðåërax` -

.zen`äøæ äãåáò ìùå åìù äéämewny -

.ely eivg lzekd iaer
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àëäo`yre mihg xizdl yi xzeic rnyn `kd :dniz - zleq `zyde mihg `xwirn

"mb" inwen i`nyziac ,`kt` rnyn (` ,eq`nw `aa) "daexn"ae .cleen xzei zleq

meyn - i`ny ziac `nrh opz` iab mzdc :xnel yie !mdizecle oixizne mdiiepiy zeaxl

xn` ikde .digtpa dil `gip dxf dcear la` ,opz` cled dyr `le digtpa dil `gip `lc

dvwen cle :(a ,l dxenz) "oixeq`d lk" wxt `ax

.digtpa dil `gipc ,xeq` carpeàáéìàåiaxc

irainl ivn ded - jl iraiz `l dcedi xa iqei

e` ,`nlr ilekc `ail`e eil`n cnerd oli`a

dil `gip `l` ,yxity dn itl oirxb erhpya

.igikyc zepli`a ,inp i` .opaxc `ail` irainl

ivn ded inp ecar seqale erhpy oli`a ,inp i`

,oli` xwira dcedi xa iqei iaxc `ail` irainl

opixn`ck ,ecary mcew my didy dn xq`p m`

- xzen exwire mixeq` eizexity xac edfi` :lirl

.ecar seqale erhpy oli` xne` ied

éî`axc xitydilzi`yiwlyix -`l e` qi`n

lehi `l dxf dcear ly alelc (a ,`l dkeq)

caricae ,lehia mcew ixiin mzdc ,`vi lhp m`e

ixiin `kd la` .epzp zepdil `l zevnc ,`vi

.`l e` dlgzkl qi`n in irae ,lehia xg`

äøéùàe` iegc yi dil `irain `w dlhay

mhwp iab (` ,bl dkeqa) opixn`ck - iegc oi`

mei axrn dxnz ea dzlre [qcdc] (alelc) ey`x

dil `iran aeh meia dxnz ea dzlrae ,xyk aeh

:wiqne ,'eke "gexd edqk"n `kd ik hiyte ,mzd

my) mzdc `iddn iegc oi`c heytz :dniz .ewiz

(eitpr) eid :(a ,aloi`e ,leqt eilrn oiaexn [eiapr]

my) dl iwene .xyk ohrin m`e ,aeh meia oihrnn

ied `zydc ,aeh mei axrn xegy` elit`e (a ,bl

dxnz ea dzlrc ikid ike ,`kd ik exwirn iegc

oi` `nl` ,xyk ohrin m` ikd elit`e ,aeh meia

zelrdl ecia oi` - dxnzc :xnel yie !iegc

ieb ici lrc ,ecia oi` dxiy` lehia oke ,dxnz

.hrnl eciac qcdl inc `le ,dlhal jixv

åðééäiax hwp - yiwl oa oerny iaxc `ira

enk `id devnlc meyn yiwl oa oerny

,`id `ng xa inxc `ira llka `dc ,ziviva

.diieh ici lr dpzyp ixdy

äéðø÷wxt `ipz `dc :dniz - zexvevgl edn

zexvevg :(` ,gk zegpn) "dax unewd"

x`y ly d`yr ,sqk ly zyrd on d`a dzid

`nlyac !oxw ly oky lke .dleqt zekzn ipin

zn `edyk :opzc (e dpyn b wxt) mipiwc `idd

yi ,['ek] zexvevg [izy] eipxw [izy] ,dray elew

dpyd [y`x] (yecw) ly xtey `edy xnel

:(` ,el zay) "oiwilcn dna" wxt `zi`ck

`w oaxw ixiykna `kd la` ,`xetiy - zexvevg

lr zexvevga mzrwze" :aizkc ,ixiin

ixiin zegpnc `iddc :xnel yie !"mkizeler

zexvevga `kde ,mipdkd oirwezy zexvevga

ilk dnke .oaxwd lr mixxeyn mdy miel ly

,rcz .mizlvne milape zexepk ,my eid xiy

`l xiye dta dxiy xwir :jenqa xn`wc

mzrwze" :aizkde ?zeidl leki df ji`e ,`akrn

driwzc ,izyxitck dpin rny `l` !"zexvevga

`iddc ,yxtn dcedi epiaxe .mipdkl `xwc

,di`xe .xn`w `wec dyn lya - zegpnc

ly zexvevge oixvvgn eid :epivn `ztqezac

.mdicia adfàìdvex - `rx`n irapwc `kixv

eid eli`c ,mdicyl ueg mi`vei mpi`e :xnel

:(` ,`t `nw `aa) opz `d - mdicyl ueg mi`vei

m`e ,epnn oiwtzqn xird ipa dlgza `viy oirn

.mixq`p mpi`e miax ly min eed ok
eipa`
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eòaøð óBqáìe eøaéò ìáà¯;ïéøeñà ìkä éøác £¨¦§§©¦§§¦§¥©Ÿ£¦
:éøîàc àkéà .éîc eòaøð óBqáìe eøaéòk éîð àëäå§¨¨©¦§¦§§©¦§§¨¥¦¨§¨§¦

ú÷Bìçî¯eøaéò ìáà ,eøaéò óBqáìe eòaøpLk ©£¤§¤¦§§§©¦§£¨¦§
eòaøð óBqáìe¯eøaéò ék éîð éðäå ;øeñà ìkä éøác §©¦§§¦§¥©Ÿ¨§¨¥©¦¦¦§

.éîc eòaøð óBqáìe¯àøwéòî íúä ?àzLä éëä §©¦§§¨¥¨¦¨§¨¨¨¥¦¨¨
,dtðàa àæéçàc àeä àLc ,äîäa àzLäå äîäa§¥¨§¨§¨§¥¨¨¨©£¦¨§©§¨
:Lé÷ì Léø éòa .àçî÷ àzLäå éhéç àøwéòî àëä̈¨¥¦¨¨¦¥§¨§¨¦§¨¨¥¥¨¦
BòèpL ïìéàa ?äåöîì eäî Báìeì ,ì÷ãì äåçzLnä©¦§©£¤§¤¤¨©§¦§¨§¦¨¤§¨
éîð èBéãäì eléôàc ,Cì éòaéz àì Cëì älçzî¦§¦¨§¨¨¦¨¥¨©£¦§¤§©¦

Cì éòaéz ék ,øeñà¯;Bãáò óBqáìe BòèpL ïìéàa ¨¦¦¨¥¨§¦¨¤§¨§©£¨
eléôàc ,Cì éòaéz àì äãeäé øa éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©§¨¨¦¨¥¨©£¦

Cì éòaéz ék ,øeñà éîð èBéãäì¯,ïðaøc àaélà §¤§©¦¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¨©
ék ?àì Bà dBáâ étìk ñéàî éî ?éàî äåöî ïéðòì§¦§©¦§¨©¦§¦§©¥¨©¨¦
,déì àéòaî÷ dìhéaL äøéLàa :øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦£©©£¥¨¤¦§¨¨¦¨£¨¥

?úåöî ìöà éeçc ïéà Bà úåöî ìöà éeçc Lé¯ ¥¦¥¤¦§Ÿ¥¦¥¤¦§Ÿ
älbúðå eäqék :ïðúcî déì èBLôz¯,úBqëlî øeèt ¦§¥¦¦§©¦¨§¦§©¨¨¦§©

çeøä eäqék¯äðç øa øa äaø øîàå ;úBqëì áéiç ¦¨¨©©¨§©§¨©©¨©©¨¨
ìáà ,älbúðå øæçL àlà eðL àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¤¨©§¦§©¨£¨

älbúðå øæç àì¯ék ,da ïðéåäå ;úBqëlî øeèt Ÿ¨©§¦§©¨¨¦§©§¨¥©¨¦
øîàå !éçcéà éçcéàå ìéàBä ?éåä éàî älbúðå øæç̈©§¦§©¨©¨¥¦§¦§¥¦§¥§¨©

!úåöî ìöà éeçéc ïéà :úøîBà úàæ ,àtt áø¯ ©©¨Ÿ¤¤¥¦¥¤¦§Ÿ
déì àèéLt èLôî :déì àéòaéà déôeb àtt áøc§©©¨¥¦©£¨¥¦§©§¦¨¥
àle÷ì àðL àì ,úåöî ìöà éeçéc ïéàc àtt áøì§©©¨§¥¦¥¤¦§Ÿ¨§¨§¨
,déì à÷tñî é÷etñ àîìc Bà .àøîeçì àðL àìå§¨§¨§§¨¦§¨©¥§©§¨¥

.e÷éz ?ïðéøîà àì àle÷ì ,ïðéøîà àøîeçìeáø éòa §§¨¨§¦©§¨¨¨§¦©¥¨¥©
?úìëúì eäî døîö ,äîäáì äåçzLnä :àtt¯ ©¨©¦§©£¤¦§¥¨©§¨©¦§¥¤

íéðäëì úìëz éà ?éàîc úìëz¯éîøc àéòa eðééä §¥¤§©¦§¥¤§Ÿ£¦©§¨£¨§¨¦
úéöéöì úìëz éàå ,àîç øa¯Léøc àéòa eðééä ©¨¨§¦§¥¤§¦¦©§¨£¨§¥

!Lé÷ì¯éàäå ,déì éòaéîì äåä àìc ,éîð éëä ïéà ¨¦¦¨¦©¦§¨£¨§¦¨¥¥§©
àä déì éòa à÷c¯:àúééðøçà éléî àkéàc íeMî §¨¨¥¥¨¦§¦¨¦¥©£¨¨¨¨

äé÷BL ?úBøöBöçì eäî äéðø÷ ?úìëúì eäî døîö©§¨©¦§¥¤©§¤¨©©£§¤¨
ïàîc àaélà ?úBøàôì eäî äéòî éða ?ïéìéìçì eäî©©£¦¦§¥¥¤¨©§Ÿ©¦¨§©

Cì éòaéz àì éìëa äøéL øwéò :øîàc¯éàcåc §¨©¦©¦¨¦§¦¨¦¨¥¨§©©
Cì éòaéz ék ,øéñà¯øwéò :øîàc ïàîc àaélà £¦¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©¦©

Bà ,ïðéúééîe àeä àîìòa àì÷ éîeña ,äta äøéL¦¨©¤©¥¨¨§¨§¨©§¦©
äåçzLnä :äaø éòa .e÷éz ?øéñà éëä eléôà àîìc¦§¨£¦¨¦£¦¥¨¥©¨©¦§©£¤
?déì àéòaéî à÷ éàî ?íéëñðì eäî åéîéî ,ïéòîì§©§¨¥¨©¦§¨¦©¨¦¨£¨¥
ãéâñ à÷ àiîì àîìc Bà ãéâñ à÷ äàeááì àîéìéà¦¥¨§¨¨¨¨¥¦§¨§©¨¨¨¥

¯!èBéãäì ìôñ déì éòaéúå¯,ãéâñ à÷ àiîì íìBòì §¦¨¥¥¥¤§¤§§¨§©¨¨¨¥
éàn÷å ,ãéâñ à÷ dén÷c àiîì :déì àéòaî÷ éëäå§¨¦¨¦¨£¨¥§©¨§©¥¨¨¥§©¨¥

?ãéâñ à÷ àiîc àðBøáãì àîìc Bà ,eãæà éàn÷¯ ©¨¥¨§¦§¨§©§¨§©¨¨¨¥
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà àäå ?éøñzéî éîe¦¦©§¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§

!ïéøñàð ïéà íéaø ìL íéî :÷ãöBäé ïa¯,àëéøö àì ¤§¨¨©¦¤©¦¥¤¡¨¦¨§¦¨
.àòøàî éòáð à÷cäðùîCeîñ Búéa äéäL éî §¨¨§¦¥©§¨¦¤¨¨¥¨

ìôðå äøæ äãBáòì¯ñðBk ?äNòé ãöék .BúBðáì øeñà ©£¨¨¨§¨©¨¦§¥©©£¤¥
äøæ äãBáò ìLå BlL .äðBáe úBnà òaøà BlL CBúa§¤©§©©¤¤§¤£¨¨¨
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רסב
oifge` mipya cenr fn sc ± iying wxtzereay

äöçî ìò äöçî ïåãéð,zen` rax` zqipka el dler epi` dxf dcear ly wlg eze` -

zen` yly cer qpeke ely dn`d dpen - zen` izy eiar did m`y ,el dler ewlg la`

.ely jezlåøôòå åéöòå åéðáàoi`y itl ,ewlg elit` uxyk oi`nhn ,lzek eze` ly -

.`yna `nhn oi` uxy .dxixaõ÷ù.uxy oeyl -àùîá äàîèî äãðlke" :aizkc -

`nl` ,"eilr ayz xy` ilk lka rbepd

`ly it lr s`e dze` `yp xy` ilkl dizinh

olek df lr df milk dxyr eid elit`y ,drbp

.od "eilr ayz xy`" llkaäåã åîë íøæú-

.irzyin dxf dcearaàøîâúéá äéì ãéáòã
àñëä.my dptpy -àúåòéðö éòá àäåop`e -

oiae epia wiqtdl lzek zepal xeq`c opz

!dxf dcearl edpeay itl ,dxf dcearíå÷îá
íåéá äðôðùab lr s`e .zeripv jixvy -

`niz `l :(` ,aq zekxa) "d`exd" wxta epipyc

,meiak dlila wgxzdl jixv `diy mewna

rxtp `diy - meia dptpy jxck :`ni` `l`

,miigthe gth minkg epzpy xeriyke ayein

dlila inp opirac dpin rny mewn lkn

ipa dil efgc ,zeripv `kil `kde ,zeripv

.dxf dcearéâðéäå éîæéä.mipwxae mivew =

äðùîïä íéúá äùìùdcear lehia oiprl -

.dxfúéáeide ,dxf dcearl epiipa zlgzy -

.envr ziad z` oicaerøåñà äæ éøälkc -

cr xeq` - e`pa iebd m`e ,dxf dcear ied ziad

l`xyi ly m`e .zvw epnn ueziy ,eplhaiy

.extre eivr eipa` zinler xeq` - `edåãééñ
äøæ äãåáòì åãééëåzxicl iepa zia didy -

ea dyre ciqa eghe ,dxf dcearl edvwde mc`

.dxf dcearl oixeivùãéçù äî ìèåð`a m` -

,ziad xzene ycigy dn lhep - elhal l`xyi

ly dzid elit` e` .ieb elhia `ly it lr s`e

- dliha ely dxf dcear oi`y ,cneyn l`xyi

`edde ,yecig `l` xq`p oi`y ,liha `kd

`xnbae .mlerl d`pda xeq` lhay yecig

m` la` ,mlern ziad carp `ly oebk dl iwen

,ziad lk xq`p - ok ixg` ieb dl degzyd

- l`xyi dl degzyd m`e .elhal ieb irae

.zinler dxeq`äøæ äãåáò åëåúì ñéðëäz`e -

edvwd `le ,cearl oiekzp `l envr ziad

qipkd dry itl `l` ,dxf dcear yinyzl

.dxf dcear ekezlàøîâåøáç óåñáìå ùåìú
.rwxwa oxage o`pae ,oiyelz zia ipa` -ìò óà

äåçúùä àìù éôdcear :ocic `pz xaqwe -

.dcarp `ly it lr s`e ,cin dxeq` dxfïéðòì
äéì áéùç ãç äåçúùäå äðá ìåèéádpa oiac -

jixv `id ieb ly m` ,xeq` elek - degzyd oia

dl oi` - `id l`xyi ly m`e ,elhal ieb

.zinler dlihaäðùîïä íéðáà ùìù.dxf dcear lehia oiprl -äáöçù ïáàon -

.xddñåîéáì äìçúîz` oicaere dilr mlvd aiyeny ,dxf dcear ayen mewn -

.envr dxf dceark qeniadäøåñà åæ éøä- davg ieb m`e .dilr cinrd `l elit`e -

r dilr cearl davg l`xyi m`e ,mebtzy cr hrn dpnn xqgle dlhal ieb jixvdcea

.zinler dxeq` - dxfäøæ äãåáòì äãééëå äãééñ.zcnere daevg dzid `ide -ìèåð-

`l` dxf dcear dyrp `ly ,zxzen oa`de .gexl dxefe ,iebd ycigy dn l`xyi

.yecigdäøæ äãåáò äéìò ãéîòä- dwliqe ,qenial oa`d z` dvwd `le ,dry itl -

.lehia dkixv oi`e zxzen ef ixdàøîâïáà ìù äôåâá ãééëå ãééñù àåäåwwgy -

`le li`ed ,lehia `la zxzen - gih ici lr dilr ciike ciiq la` .lfxaa dxev da

.ieb dcarúéá àäå.lzekd lr gh `l` ,dwiwg ici lr dyrp dpi` dly ceike ceiq -

éáøåà éðéá.dteba dil dede ,eqipkn dpiall dpial oia -ïðé÷ñò àì éî,xnelk -

mcew dlgzn riy zia ded i`c inp rnzyn `l ine ,ipzw `nzq ciike ciiq oizipzn

.yecig zlihp `la ibq `lc ,lhep :ipzwe ,dxf dcear myl diriiye i`d xcde ,xeqi`

øîúà ìåèéá ïéðòìciiq ok m` `l` xqzip `lc `xninl ,xeqi` zlgz oiprl `le -

de ,i`w lehia` in` iaxe .`xiq` inp diteb `la i`ce `l` ,diteba.iebc lehia ira `le ,oizipznc `lehia `da dl ibq diteba ciiq elit` :xn`w ikäìåë øñúéúåieb iraize -

.yecig` `l` dxf dcear my liig `lc ol rnyn `w .zinler xq`z l`xyi ly dzid m` e` ,dlhal
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åéðáàoicaer oi` :(a ,`n dxf dcear) xn`c o`nl elit`e - uxyk oi`nhn extre eivre

ieb ly e` ,l`xyi ly dxf dcear dzidy oebk - opiwqr i`na `kd ,mixayl

.qxhpewd yxit oke ,oa`e oa` lkl degzydy oebk - iwen inlyexiae .l`xyi dl degzyde

úéáoicaer eide ,dxf dcearl epiipa zligzy :i"yx yxit - dxf dcearl dlgzn e`pay

davgy oa` iab jenqa oke .envr ziad z`

,dxf dcear ly ayen mewn - qenial dlgzn

dtie .dnvr dxf dceark qeniad z` micaere

eyrp oa`de ziady xnel jixv i`cec ,dfa oeek

`d - dxf dcear iynyn zeidl i`c ,caril

dxf dcear iynyn :(a ,hi dxf dcear) opixn`

iab xn`w `xnba eli`e ,ecariy cr mixeq` opi`

,inp oa` iabe .degzyd `ly it lr s` dpa :zia

da car `lc rnyn "dlgzn davg" ipzwcn

?jkl dlgzn daivg il dnl - da car i`c ,xak

`le dia xv :opixn` (a ,bk zekxa) oilitz iab `d

i` dlgzn daivg irail `l inp ef oke ,dipnf`

oa`de ziady rnyn epeyl jezn edin !da car

micaer dxf dcear ab`e ,dxf dcear gipdl eyrp

oi` jenqa dxiy` iabc ,dyw zvwe .oa`de ziad

dxf dcear eizgz meyl rehp `diy ,ok yxtl

opixn` `dc ,oli`d [z`] oicaer dxf dcear ab`e

:xne` oerny iax eli`e ,lkd ixac `yix :`xnba

,oli`d z` mdl xizp oicaer md dxevle li`ed

!oli`d z` oicaer dxf dcear ab`c xn`w `le

rhpe avge dpay ozyly lka yxtl d`xp okl

oa` iab hwpc `de .dnvr dxf dcear zeidl

`ed zelibx qenia mzqc ab lr s` ,qenial

,mikln ly qenia enk dxf dcear ynyn zeidl

daeyg dzid `ly ,qenia hwp mewn lkn

itl ,qenial dnecy mze` `l` dcarl mdipira

.dxf dcear dilr oipzep dniay

ïáàivn dedc oicd `ed - dlgzn davgy

iax xn`ck ,dl zeegzydl dtwf :hwpnl

il d`xpe .dpal iab (` ,en dxf dcear) dcedi

dztiwfc dcedi iax xn`c `dc ,inc `lc

:xn`c ,ieb dl degzyda epiid ,dzxqe`

dizrc ilbc oeik ciar l`xyic dizegily

cal daivga `kd la` ,oiekzp dxf dcearlc

xn` inp ikde .aeyg dyrn iedc meyn ,dxq`p

inp ikde ,degzyd `ly it lr s` dpa :`xnba

itl ,edine .degzyd `ly it lr s` davg :`nip

`iz` oizipznc ,`xnba qxhpewd yxity dn

ith `zeax ied i`ce - cin dxeq` xn`c o`nk

diail` xqznc ,davg `lc ab lr s` dtwfa

e`pa ziaa enk davg hwp `l` ,lirl rnynck

[` ,gn scl jiiy] .'ek erhp oli`aeåòãâelqte

oileciba cearl :qxhpewd yxit - dxf dcearl

exwrl iebd oiekzp m`y ,oeek dtie .yecigd wx dxf dcear dyer epi`ye ,dzrn elcbiy

seba dyrn dyry oeik ,xaegn oli`y it lr s` xeq` lkd i`ce - dxf dcearl ezeyrl

dyry itl rwxwd x`y mb xq`py ,zexrne oigiy zexea da xtgc xtrc `inec .oli`d

[` ,gn scl jiiy] .dyrn daéëäzxzen ef ixd dlhae dxf dcear eizgz cinrd :opiqxb

,`xnba dl `pinwen `w opaxc `ail` `dc ,oiynyn ied `l inp dlha `l ikc ab lr s`e -

yxtn `lcn ,jkl dlgzn rhp `l `nzqn `kde ,xzen ecar seqale erhpy oli` :opixn`c

dryay ,`ki` opaxc `xeqi` dlha `ly onf lk ,mewn lkn .jkl dlgzn erhpy dlr

.jkl dligzn drehp eli`k d`xp dizgz zi`xp dxf dcearyïðàäåivn ded - opz dpa

ikde ,degzyd oicd `ede davg `l` .davg `pz inp `ed yelzc qenia ,jinrhile :xninl

.degzyd oicd `ede dpa inpéàjxtinl `ki` inp qenia iab - eed drax` dyly ikd

.ivxzn `iepiy cgae ,xeq` qenial degzyd `dc ,ikdàåäåoa` ly dteba ciike ciiqy

dteba ciiq `l elit` ok m`c ,`l eze ycigy dn lhep `wec e`l ik ,wgvi epiax xne` -

.lhepe yecigd cbpk xarl xarn oa`d lk awep ,`l` .ycigy dn lhep inp oa` ly
ercb
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Bøôòå åéöò ,åéðáà .äöçî ìò äöçî ïBcéð¯ïéànèî ¦¤¡¨©¤¡¨£¨¨¥¨©£¨§©§¦
:øîBà àáé÷ò éaø ."epöwLz õwL" :øîàpL ,õøLk§¤¤¤¤¡©©¥§©§¤©¦£¦¨¥
äî ,"Bì øîàz àö äåã Bîk íøæz" :øîàpL ,äcðk§¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥Ÿ©©
.àOîa äànèî äøæ äãBáò óà ,àOîa äànèî äcp¦¨§©§¨§©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨

àøîâàðéðç áø øîà !äøæ äãBáòì çååøî à÷ àäå§¨¨©§©©£¨¨¨£©©£¦¨
.àqkä úéa déì ãáòc :àøeqî¯!àúeòéðö éòa àäå ¦¨©£©¥¥©¦¥§¨¨¥§¦¨

¯.äìéìc àqkä úéa déì ãáòc¯:øî øîà àäå ©£©¥¥©¦¥§©§¨§¨¨©¨
;íBia äðôpL íB÷îa äìéla äðôpä ?òeðö eäæéà¥¤¨©©¦§¤©©§¨§¨¤¦§¤©
éòa àúeòéðö eäéî ,Cøãëa àðîé÷Bàc áb ìò óàå§©©©§¦§¨¦§¤¤¦§¦¨¨¥

!ãáòîì¯déì øéãâc ,éîð éà .úB÷Bðéúì déì ãáòc §¤¡©©£©¥§¦¦©¦§¨¥¥
.éâðéäå éîæéäaäðùîìLúéa :ïä íéza äL §¦§¥§¦§¥§¨¨¦¥©¦

äøæ äãBáòì älçzî BàðaL¯;øeñà äæ éøä ¤§¨¦§¦¨©£¨¨¨£¥¤¨
Lcéçå äøæ äãBáòì Bãéiëå Bãéiñ¯ìèBð ¦§§¦§©£¨¨¨§¦¥¥

;LcéçM äîäøæ äãBáò dëBúì ñéðëädàéöBäå ©¤¦¥¦§¦§¨£¨¨¨§¦¨
¯.øzeî äæ éøäàøîâ,úéáì äåçzLnä :áø øîà £¥¤¨¨©©©¦§©£¤§©¦

.Bøñà¯Leìúk Bøaç óBqáìe Leìz :øáñ÷ àîìà £¨©§¨¨¨©¨§©¦§§¨
!ïðz "Bàða" ïðàäå ,éîc¯àlL ét ìò óà Bàða ¨¥§¨£©§¨§©§¨©©¦¤Ÿ

.Bàða àlL ét ìò óà äåçzLä ,Bì äåçzLä¯ ¦§©£¨¦§©£¨©©¦¤Ÿ§¨
ìL éðä ,éëä éàäL¯!eåä äòaøà¯ïéðòìc ïåék ¦¨¦¨¥§¨©§¨¨¨¥¨¦§¦§©

.déì áéLç à÷ ãç äåçzLäå äða ìehéaäðùî ¦¨¨§¦§©£¨©¨¨¥¥
ìLñBîéáì älçzî dáöçL ïáà :ïä íéðáà L¯éøä ¨£¨¦¥¤¤¤£¨¨¦§¦¨§¦£¥

ì dãéiëå dãéiñ ;äøeñà Bæäøæ äãBáò íL¯ìèBð £¨¦§¨§¦§¨§¥£¨¨¨¥
äøæ äãBáò äéìò ãéîòä ;úøzeîe ,ãéiëå ãéiqM äî©¤¦¥§¦¥¤¤¤¡¦¨¤¨£¨¨¨

d÷léñå¯.úøzeî Bæ éøäàøîâ:éîà áø øîà §¦§¨£¥¤¤¨©©©¦
.ïáà ìL dôeâa ãéiëå ãéiqL àeäå¯àéîec àäå §¤¦¥§¦¥§¨¤¤¤§¨§¨

!øñúéîe àeä déôeâa åàì úéáe ,ïðz úéác¯úéa §©¦§©©¦¨§¥¦§©©¦
.éaøeà éðéa àkéà éîð¯øãäå òééLc ïðé÷ñò àì éî ©¦¦¨¥¥§¥¦¨¨§¦©§¦©©£©

éîà éaøc øîzà ék ,àlà ?déòééL¯ìehéa ïéðòì ©§¥¤¨¦¦§©§©¦©¦§¦§©¦
ék ,ïáà ìL dôeâa ãéiëå ãéiñc áb ìò óàå ,øîzà¦§©§©©©§¦¥§¦¥§¨¤¤¤¦

LcéçM äî ìèð¯ïåék :àîéúc eäîc ;éîc øétL ¨©©¤¦¥©¦¨¥§©§¥¨¥¨
älçzî dáöçL ïáàk ,ïáà ìL dôeâa ãéiëå ãéiqL¤¦¥§¦¥§¨¤¤¤§¤¤¤£¨¨¦§¦¨
.ïì òîLî à÷ ,dlek øqzéúå ,àéîc äøæ äãBáòì©£¨¨¨¨§¨§¦©©¨¨©§©¨
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עבודה זרה. כל הצלמים - פרק שלישי דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

äöçî ìò äöçî ïBcéðaexwd eivgy oecip lzekd iaer mewn - ¦¤¡¨©¤¡¨
jkle ,ely `ed l`xyil aexwd eivge dly `ed dxf dcearl
ly dwlg seqn zen` rax` wigxdl eilr ycgd lzekd ziipaa
iaer m` ,oebk .ltpy lzekd iaer rvn` `edy ,dxf dceard
eilr ,ely `id zg` dn`y oeik ,zen` izy did ltpy lzekd

:dpynd dtiqen .ely jezl zen` yly cer wx wigxdlåéðáà£¨¨
Bøôòå åéöò,ltpy lzekd lk lyïéànèî,minkg zxifbnõøMk, ¥¨©£¨§©§¦©¤¤

Lixdøîàpdxf dcear oipra(ek f mixac),'epöwLz õwL''uwy'e ¤¤¡©©¥§©§¤
`edepi`e ea erbpy milke mc` `nhn uxyy myk ,uxy oeyl

.dxf dcear oic jk ,`yna `nhn,øîBà àáé÷ò éaøz`nhn,äcpk ©¦£¦¨¥©¦¨
Lixdøîàpdxf dcear aeriz oipra(ak l diryi),äåc Bîk íøæz' ¤¤¡©¦§¥§¨¨

,'Bì øîàz àö,dcpl dxf dcear deyd weqtdäànèî äcp äî ¥Ÿ©©¦¨§©§¨
àOîa-mirbep mpi`y s` dze` mi`yepd milk e` mc` z`nhn §©¨

,da.àOîa äànèî íéáëBk úãBáò óà©£©¨¦§©§¨§©¨

àøîâ
qepki ,dxf dcear zial jenqd ezia lzek ltp m` :dpyna epipy

:`xnbd dywn .dpaie ely jezl zen` rax`eze` miaiign ji`
,ely jezl lzekd ziipa z` qepklíéáëBk úãBáòì çååøî à÷ àäå§¨¨©§©©£©¨¦

.dghy z` aigxn `edy jka dxf dceard z` dpdn `ed `ld -
:`xnbd zvxzndéì ãáòc ,àøeqî àðéðç éaø øîàz` dyery - ¨©©¦£¦¨¦¨§¨©¥

ieptd mewnd.àqkä úéa¥©¦¥
:`xnbd dywnàúeòéðö éòa àäå,zeripv jixv `qkd zia ixd ± §¨¨¥§¦¨

iyp`e ,lzek oi` dxf dceard zial dpetd cva o`k eli`e
:`xnbd zvxzn .eze` mi`ex dxf dcearddéì ãáòcedyery - §¨©¥

äìéìc àqkä úéa.dlila ea miptpy ± ¥©¦¥§©§¨
:`xnbd dywnøî øîà àäåzekxaa(.aq)eäæéàmc`,òeðödf §¨¨©©¥¤¨©

,íBia äðôpL íB÷na äìéla äðôpä.mc` ipa ede`xi `lyìò óàå ©¦§¤©©§¨©¨¤¦§¨©§©©
Cøãëa àðîé÷Bàc ábzekxa zkqnay s`e ±(.aq)`xnin miyxtn ©§¦§¨¦§¤¤

enk lin ly wgxnl dlila wgxzdl jxhviy dpeekd oi`y ,ef
,meia dptpy jxck dlila dptziy `l` ,meiaéòa àúeòéðö eäéî¦§¦¨¨¥

ãaòîìzeptzdl epiide ,zeripva bedpl jixvy gken mewn lkn ± §¤§©
:`xnbd zvxzn .meia mc` ipa eze` mi`ex eid `ly jxckãáòc§¨©

déìkd zia edyery -`q,úB÷Bðéúìbedpl mikixv mpi`y ¥§¦
.zeripva

:xg` ote`a `xnbd zayiindéì øéãâc ,énð éàz` `lnny ± ¦©¦§¨¦¥
ieptd mewndébðéäå éîæéäaelkei `l jkay ,mipwxae mivewa ± §¦§¥§¦§¥

.df mewna ynzydl

äðùî
ìLïä íéza äLecreiy mizaa mpyi miwelg mipic dyly - §Ÿ¨¨¦¥

.oey`x oic .mdn dxf dcear my lehia oiprl dxf dcearlúéa©¦
íéáëBk úãBáòì älçzî BàðaL,envr zial cearl zpn lréøä ¤§¨¦§¦¨©£©¨¦£¥

øeñà äæmy epnn lhal xyt` ,ieb ly ziad m` jkle .d`pda ¤¨
ly `ed m`e .ziad on wlg uezip ici lr exizdle dxf dcear
d`pda mixeq` extre eivr eipa`e ,lehiaa dpwz el oi` ,l`xyi
dxf dcear myl `ly dligzn iepa zia did .ipy oic .mlerl
dyr s`e ,dxf dcearl ziad z` eilra dvwde ,mc` zxicl `l`

e dyrnBãéiñ,ciqa ziad z` ghe ±Bãéiëåmixeiv ciqa xiive - ¦§§¦§
ìmyLcéçå ,íéáëBk úãBáòeid `ly mixac oipaa ycigy e` ± §£©¨¦§¦¥

,zial deegzyd `l oiicr m` ,dxf dcear myl okl mcew my
z` xiqiy cr ziaa xecl xeq`e ,d`pda ceikde ceiqd xq`p
dxf dcearl lehia oi`y oeik ,l`xyi ly ziad m` ,okle .ciqd

df ixd ,elyìèBðlkLcéçM äî,dxf dcear myl ziaa siqede ¥©¤¦¥
d`pda xeq` ziadn xiqde sliwy dn j` .d`pda xzen ziade
z` lhal iebd leki ,iebl jiiy ziad m`e .lehia el oi`e mlerl
ztqezde ceiqde ,ztqezdn e` epnn hrn zxqd ici lr ,ceiqd

envr ziad ,zial deegzyd m` mle` .d`pda mixzen ziade
ly `ed m`e ,elhal eilr iebl jiiy did m`e ,d`pda xq`p
iepa ziad did .iyily oic .mlerl d`pda xeq` ziad lk ,l`xyi

e ,mc` zxicl `l` ,dxf dcear myl `lyúãBáò dëBúì ñéðëä¦§¦§¨£©
íéáëBkezevwdl `le ziad z` cearl oiekzd `le ,i`xr ote`a ¨¦

,dxf dcear ly yinyzldàéöBäådceard z` `ived onf xg`e ± §¦¨
,ziadn dxféøäzia.øzeî äæ £¥¤¨

àøîâ
:epizpynn eilr dywne ax ixac z` d`ian `xnbd,áø øîà̈©©

Bøñà úéaì äåçzLnä:`xnbd zx`an .dxf dcear oick d`pda ©¦§©£¤©©¦£¨
øáñ÷ àîìàdid dligzay xacy xaeq axy rnyn ±Leìz ©§¨¨¨©¨

Bøaç óBqáìe,rwxwl,éîc Leìúkeidy ziad ipa` mb okle §©¦§§¨¨¥
epic oi`e xq`p ziad ,rwxwl mxaige zia mda dpay s` ,miyelz
xq`p ziady ax xn` recn :`xnbd dywn .xq`p epi`y xaegnk

,el deegzydykïðz Bàða ïðàäåzia' epizpyna epipy `lde ± §¨£©§¨§©
`weec xq`py rnyne ,'xeq` df ixd miakek zcearl e`pay

myl eze` dpeaykieyry zial dieegzyda `le ,dxf dcear
m`y ycgl ick 'e`pa' dpyna epy :`xnbd zvxzn .xaknBàða§¨

dxf dcear mylBì äåçzLä àlL ét ìò óà,xq`p ziadmb j` ©©¦¤Ÿ¦§©£¨
y ote`aäåçzLä,xq`p ziad iepa zialBàða àlL ét ìò óà ¦§©£¨©©¦¤Ÿ§¨

.dxf dcear myl dligzn
:`xnbd dywnìL ,(éðä) éëä éàäLdyly wx `pzd dpn recn ± ¦¨¦§Ÿ¨

,dpey mpicy mizaeåä äòaøàax itl ,miza drax` yi `ld ± ©§¨¨¨
:`xnbd zvxzn .exq` iepa zial deegzydyìehéa ïéðòìc ïåék¥¨¦§¦§©¦

[ïðz]lehia oiprl epizpyna epy mizad ipic iwelig z`y oeik ± §©
myl zia dpa oia oica lcad oi` dfae ,mdn dxf dcear my
jixv ieb ly `ed m` mdipyay ,zial degzyd oial ,dxf dcear

,mlerl xeq` l`xyi ly `ed m`e ,elhalà÷ ãç äåçzLäå äðä¨§¦§©£¨©¨
déì áéMçziae dxf dcear myl e`pay zia aiygn `pzd okl ± ©¦¥

.ezepnl siqen epi`e ,cg` oick el deegzydy

äðùî
ìLïä íéðáà Lecreiy mipa`a mpyi miwelg mipic dyly - ¨Ÿ£¨¦¥

.oey`x oic .mdn dxf dcear my lehia oiprl ,dxf dcearlïáà¤¤
älçzî dáöçLynyzy ick ,xddnñeîéáìayen mewnl ± ¤£¨¨¦§¦¨§¦

,lqtd enk zcarp dnvr oa`de ,lqtdéøäoa`,äøeñà Bæelit`e £¥£¨
leki ,ieb ly `id m` ,jkle .dilr lqtd z` oiicr aiyed `l
l`xyi ly `id m`e ,dpnn hrn mebtiy ici lr dxizdle dlhal
daevg oa`d dzid .ipy oic .mlerl dxeq`e lehia da liren oi`

e ,xakndãéiëå dãéiñmixeiv dilr xiive ±ì,íéáëBk úãBáò íL ¦§¨§¦§¨§¥£©¨¦
dxf dcear my lhal dvex m`e ,d`pda zxq`p ztqezd

,da ynzydleãéiëå ãéiqM äî ìèBð,gexl dxefeåoa`d.úøzeî ¥©¤¦¥§¦¥§¤¤
e ,xakn daevg oa`d dzid .iyily oicíéáëBk úãBáò äéìò ãéîòä¤¡¦¨¤¨£©¨¦

ayen mewnl zeriawa ynyzy dze` dvwd `le ,i`xr ote`a
,ok zngn zxq`p oa`d oi` ,lqtdåm`d÷léñlqtd z` wliq ± §¦§¨

,oa`dnéøäoa`.úøzeî Bæ £¥¤¤

àøîâ
myl dxiive dciiqe ,xakn daevg dzidy oa` :dpyna epipy
`xnbd zx`an .ciqd z` lehiy cr dxeq` oa`d ,dxf dcear

:xaecn ceike ceiq dfi`adôeâa ãéiëå ãéiqL àeäå ,énà éaø øîà̈©©¦©¦§¤¦¥§¦¥§¨
ïáà ìLdxev dnvr oa`a lfxaa wwg m` wx dxq` dpynd - ¤¤¤

,dxevd z` xiive ciiqe,oa`d ipt lr giha xiive ciiq m` mle`
.zxq`p dpi` oa`d

:`xnbd dywnïðz úéác àéîec àäåoicd z` azk `pzd `ld - §¨§¨§©¦§©
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רסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dxf dcear(ycew zay meil)

äöçî ìò äöçî ïBcéðaexwd eivgy oecip lzekd iaer mewn - ¦¤¡¨©¤¡¨
jkle ,ely `ed l`xyil aexwd eivge dly `ed dxf dcearl
ly dwlg seqn zen` rax` wigxdl eilr ycgd lzekd ziipaa
iaer m` ,oebk .ltpy lzekd iaer rvn` `edy ,dxf dceard
eilr ,ely `id zg` dn`y oeik ,zen` izy did ltpy lzekd

:dpynd dtiqen .ely jezl zen` yly cer wx wigxdlåéðáà£¨¨
Bøôòå åéöò,ltpy lzekd lk lyïéànèî,minkg zxifbnõøMk, ¥¨©£¨§©§¦©¤¤

Lixdøîàpdxf dcear oipra(ek f mixac),'epöwLz õwL''uwy'e ¤¤¡©©¥§©§¤
`edepi`e ea erbpy milke mc` `nhn uxyy myk ,uxy oeyl

.dxf dcear oic jk ,`yna `nhn,øîBà àáé÷ò éaøz`nhn,äcpk ©¦£¦¨¥©¦¨
Lixdøîàpdxf dcear aeriz oipra(ak l diryi),äåc Bîk íøæz' ¤¤¡©¦§¥§¨¨

,'Bì øîàz àö,dcpl dxf dcear deyd weqtdäànèî äcp äî ¥Ÿ©©¦¨§©§¨
àOîa-mirbep mpi`y s` dze` mi`yepd milk e` mc` z`nhn §©¨

,da.àOîa äànèî íéáëBk úãBáò óà©£©¨¦§©§¨§©¨

àøîâ
qepki ,dxf dcear zial jenqd ezia lzek ltp m` :dpyna epipy

:`xnbd dywn .dpaie ely jezl zen` rax`eze` miaiign ji`
,ely jezl lzekd ziipa z` qepklíéáëBk úãBáòì çååøî à÷ àäå§¨¨©§©©£©¨¦

.dghy z` aigxn `edy jka dxf dceard z` dpdn `ed `ld -
:`xnbd zvxzndéì ãáòc ,àøeqî àðéðç éaø øîàz` dyery - ¨©©¦£¦¨¦¨§¨©¥

ieptd mewnd.àqkä úéa¥©¦¥
:`xnbd dywnàúeòéðö éòa àäå,zeripv jixv `qkd zia ixd ± §¨¨¥§¦¨

iyp`e ,lzek oi` dxf dceard zial dpetd cva o`k eli`e
:`xnbd zvxzn .eze` mi`ex dxf dcearddéì ãáòcedyery - §¨©¥

äìéìc àqkä úéa.dlila ea miptpy ± ¥©¦¥§©§¨
:`xnbd dywnøî øîà àäåzekxaa(.aq)eäæéàmc`,òeðödf §¨¨©©¥¤¨©

,íBia äðôpL íB÷na äìéla äðôpä.mc` ipa ede`xi `lyìò óàå ©¦§¤©©§¨©¨¤¦§¨©§©©
Cøãëa àðîé÷Bàc ábzekxa zkqnay s`e ±(.aq)`xnin miyxtn ©§¦§¨¦§¤¤

enk lin ly wgxnl dlila wgxzdl jxhviy dpeekd oi`y ,ef
,meia dptpy jxck dlila dptziy `l` ,meiaéòa àúeòéðö eäéî¦§¦¨¨¥

ãaòîìzeptzdl epiide ,zeripva bedpl jixvy gken mewn lkn ± §¤§©
:`xnbd zvxzn .meia mc` ipa eze` mi`ex eid `ly jxckãáòc§¨©

déìkd zia edyery -`q,úB÷Bðéúìbedpl mikixv mpi`y ¥§¦
.zeripva

:xg` ote`a `xnbd zayiindéì øéãâc ,énð éàz` `lnny ± ¦©¦§¨¦¥
ieptd mewndébðéäå éîæéäaelkei `l jkay ,mipwxae mivewa ± §¦§¥§¦§¥

.df mewna ynzydl

äðùî
ìLïä íéza äLecreiy mizaa mpyi miwelg mipic dyly - §Ÿ¨¨¦¥

.oey`x oic .mdn dxf dcear my lehia oiprl dxf dcearlúéa©¦
íéáëBk úãBáòì älçzî BàðaL,envr zial cearl zpn lréøä ¤§¨¦§¦¨©£©¨¦£¥

øeñà äæmy epnn lhal xyt` ,ieb ly ziad m` jkle .d`pda ¤¨
ly `ed m`e .ziad on wlg uezip ici lr exizdle dxf dcear
d`pda mixeq` extre eivr eipa`e ,lehiaa dpwz el oi` ,l`xyi
dxf dcear myl `ly dligzn iepa zia did .ipy oic .mlerl
dyr s`e ,dxf dcearl ziad z` eilra dvwde ,mc` zxicl `l`

e dyrnBãéiñ,ciqa ziad z` ghe ±Bãéiëåmixeiv ciqa xiive - ¦§§¦§
ìmyLcéçå ,íéáëBk úãBáòeid `ly mixac oipaa ycigy e` ± §£©¨¦§¦¥

,zial deegzyd `l oiicr m` ,dxf dcear myl okl mcew my
z` xiqiy cr ziaa xecl xeq`e ,d`pda ceikde ceiqd xq`p
dxf dcearl lehia oi`y oeik ,l`xyi ly ziad m` ,okle .ciqd

df ixd ,elyìèBðlkLcéçM äî,dxf dcear myl ziaa siqede ¥©¤¦¥
d`pda xeq` ziadn xiqde sliwy dn j` .d`pda xzen ziade
z` lhal iebd leki ,iebl jiiy ziad m`e .lehia el oi`e mlerl
ztqezde ceiqde ,ztqezdn e` epnn hrn zxqd ici lr ,ceiqd

envr ziad ,zial deegzyd m` mle` .d`pda mixzen ziade
ly `ed m`e ,elhal eilr iebl jiiy did m`e ,d`pda xq`p
iepa ziad did .iyily oic .mlerl d`pda xeq` ziad lk ,l`xyi

e ,mc` zxicl `l` ,dxf dcear myl `lyúãBáò dëBúì ñéðëä¦§¦§¨£©
íéáëBkezevwdl `le ziad z` cearl oiekzd `le ,i`xr ote`a ¨¦

,dxf dcear ly yinyzldàéöBäådceard z` `ived onf xg`e ± §¦¨
,ziadn dxféøäzia.øzeî äæ £¥¤¨

àøîâ
:epizpynn eilr dywne ax ixac z` d`ian `xnbd,áø øîà̈©©

Bøñà úéaì äåçzLnä:`xnbd zx`an .dxf dcear oick d`pda ©¦§©£¤©©¦£¨
øáñ÷ àîìàdid dligzay xacy xaeq axy rnyn ±Leìz ©§¨¨¨©¨

Bøaç óBqáìe,rwxwl,éîc Leìúkeidy ziad ipa` mb okle §©¦§§¨¨¥
epic oi`e xq`p ziad ,rwxwl mxaige zia mda dpay s` ,miyelz
xq`p ziady ax xn` recn :`xnbd dywn .xq`p epi`y xaegnk

,el deegzydykïðz Bàða ïðàäåzia' epizpyna epipy `lde ± §¨£©§¨§©
`weec xq`py rnyne ,'xeq` df ixd miakek zcearl e`pay

myl eze` dpeaykieyry zial dieegzyda `le ,dxf dcear
m`y ycgl ick 'e`pa' dpyna epy :`xnbd zvxzn .xaknBàða§¨

dxf dcear mylBì äåçzLä àlL ét ìò óà,xq`p ziadmb j` ©©¦¤Ÿ¦§©£¨
y ote`aäåçzLä,xq`p ziad iepa zialBàða àlL ét ìò óà ¦§©£¨©©¦¤Ÿ§¨

.dxf dcear myl dligzn
:`xnbd dywnìL ,(éðä) éëä éàäLdyly wx `pzd dpn recn ± ¦¨¦§Ÿ¨

,dpey mpicy mizaeåä äòaøàax itl ,miza drax` yi `ld ± ©§¨¨¨
:`xnbd zvxzn .exq` iepa zial deegzydyìehéa ïéðòìc ïåék¥¨¦§¦§©¦

[ïðz]lehia oiprl epizpyna epy mizad ipic iwelig z`y oeik ± §©
myl zia dpa oia oica lcad oi` dfae ,mdn dxf dcear my
jixv ieb ly `ed m` mdipyay ,zial degzyd oial ,dxf dcear

,mlerl xeq` l`xyi ly `ed m`e ,elhalà÷ ãç äåçzLäå äðä¨§¦§©£¨©¨
déì áéMçziae dxf dcear myl e`pay zia aiygn `pzd okl ± ©¦¥

.ezepnl siqen epi`e ,cg` oick el deegzydy

äðùî
ìLïä íéðáà Lecreiy mipa`a mpyi miwelg mipic dyly - ¨Ÿ£¨¦¥

.oey`x oic .mdn dxf dcear my lehia oiprl ,dxf dcearlïáà¤¤
älçzî dáöçLynyzy ick ,xddnñeîéáìayen mewnl ± ¤£¨¨¦§¦¨§¦

,lqtd enk zcarp dnvr oa`de ,lqtdéøäoa`,äøeñà Bæelit`e £¥£¨
leki ,ieb ly `id m` ,jkle .dilr lqtd z` oiicr aiyed `l
l`xyi ly `id m`e ,dpnn hrn mebtiy ici lr dxizdle dlhal
daevg oa`d dzid .ipy oic .mlerl dxeq`e lehia da liren oi`

e ,xakndãéiëå dãéiñmixeiv dilr xiive ±ì,íéáëBk úãBáò íL ¦§¨§¦§¨§¥£©¨¦
dxf dcear my lhal dvex m`e ,d`pda zxq`p ztqezd

,da ynzydleãéiëå ãéiqM äî ìèBð,gexl dxefeåoa`d.úøzeî ¥©¤¦¥§¦¥§¤¤
e ,xakn daevg oa`d dzid .iyily oicíéáëBk úãBáò äéìò ãéîòä¤¡¦¨¤¨£©¨¦

ayen mewnl zeriawa ynyzy dze` dvwd `le ,i`xr ote`a
,ok zngn zxq`p oa`d oi` ,lqtdåm`d÷léñlqtd z` wliq ± §¦§¨

,oa`dnéøäoa`.úøzeî Bæ £¥¤¤

àøîâ
myl dxiive dciiqe ,xakn daevg dzidy oa` :dpyna epipy
`xnbd zx`an .ciqd z` lehiy cr dxeq` oa`d ,dxf dcear

:xaecn ceike ceiq dfi`adôeâa ãéiëå ãéiqL àeäå ,énà éaø øîà̈©©¦©¦§¤¦¥§¦¥§¨
ïáà ìLdxev dnvr oa`a lfxaa wwg m` wx dxq` dpynd - ¤¤¤

,dxevd z` xiive ciiqe,oa`d ipt lr giha xiive ciiq m` mle`
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המשך בעמוד קק



רסד   


             

            
            

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

טו  סעיף  כליו נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

 
  סביב סגורות מתכת טבעות אזיקים, -

.רגליו 
   למכשיר ֿשמיעה הזקוק לאדם מותר  -

במכשיר  רק ולא עירוב, בו  שאין  במקום גם בו  לצאת
משני  המורכב במכשיר  אף אלא באוזן , השקוע

.חלקים 
לגופו  המחובר  דבר  בכל  הדין  חשש והוא ללא ,

חשש  כשאין  - כל ֿיום ללבשו  ורגיל  ממנו , שיפול 
בידיו  .שיטלטלו 

 
ובאזיקים 161) וכיוצאֿבזה, ידיו שעל באזיקים הדין והוא

על  חשמלית לפעולה לגרום שלא להזהר יש אלקטרוניים
בהם. היציאה ידי 

שלשיטת 162) אבל), (ד"ה שא לסי ' מהדו"ב  ראה אבל
שגם  אפשר המכה, על משיחה גבי  ס "כ) (דלקמן הרמב "ם
ואין  מקרה מחמת אותם שלובשים (כיון היתר אין בזה

תמיד). בכך הדרך
מכונות 163) היו שבעבר ולהעיר סי "ד. פי "ח  שש"כ

והיה  בכיס , מונח  היה מהם שאחד חלקים משני  המורכבות
ועוד). קעג סי ' ח "א צבי  הר שו"ת (ראה בטלטול, אסור

כן 164) אם אלא בהוצאה אסור - לבגד המחובר דבר אבל
כתכשיט  שנחשב  או ממנו), כחלק  (ונחשב  לבגד בטל

זה. בסימן כמבואר
לצאת 165) להתיר יש זה שמטעם יב  סעיף  על לעיל ראה

יציאה  להיתר הבסיס  גם היא זו הלכה תותבת, ברגל
על  המלובשים דברים ועוד ס "ח ) לעיל (ראה במשקפיים
הדרך  כשאין אך כך, בהם לצאת שהדרך ובתנאי  הגוף ,
(כמשקפי פעם מידי  להסירם שרגילים או כך, בהם לצאת
רפואה  צורך זהו כן אם אלא - בהם לצאת אסור - שמש)

כתכשיט . נחשב  שאז דלהלן וכיו"ב  כתחבושת
יבוא  שלא כדי  הוא בכך, דרכו שיהיה שצריך והטעם
משא"כ  ממש, כלבוש נחשב  שיהיה כדי  וכן בידיו, לטלטלו
בתרא  מהמהדורה המובא לעיל (וראה בכך דרכו שאין דבר

בכך). דרכו כאין שנחשב  משום כבלים, אפילו שאסר

•
          

È תשובה משום הוא זו טבילה שטעם אומרים יש אבל
ואפילו  פעמים שלש לטבול יש זה ולפי  המתגייר כגר
שאין  אע "פ  לטבול נוהגים מצוה בני  שהם ובתולות נערים
ראה  ולא השנה ראש בערב  שטבל מי  ואפילו בהן שייך קרי 
משום  הכיפורים יום בערב  ולטבול לחזור צריך אח "כ קרי 

תשובה:

‚È(במנחה) להתוודות כדי  מנחה תפלת קודם לטבול יש
שיהא  כדי  המפסקת סעודה אחר טובלין ויש בטהרה

הכיפורים: ליום סמוך

„È לרחוץ לו מותר הכיפורים יום קודם מת לו שמת מי 
שיום  מפני  הכיפורים יום בערב  ולטבול בחמין
כמ "ש  שבעה גזירת ממנו שמבטלים כרגלים דינו הכיפורים
מה  כל והטבילה הרחיצה לאחר לו דיש אלא תקמ "ח  בסימן
ושאר  שם שנתבאר מטעם לחשיכה סמוך שיהיו שאפשר
עד  לנהוג צריך קרקע  גבי  על ישיבה כגון אבילות דיני 

שם: שנתבאר מטעם ממש הלילה

כיפור: יום  בערב  חבירו את  אדם  שיפייס  תרו סימן ד חלק 

כי‡ כמ "ש וכפרה הסליחה יום הוא הכיפורים שיום כיון

על  שיתוודה אדם כל צריך לפיכך וגו' יכפר הזה ביום
שנאמר  לכפר הבאים קרבנות בכל מצינו כן כי  חטאיו

עשו. אשר חטאתם את והתודו

דהיינו  הכפרה זמן בהתחלת הוא הדין מן ווידוי  ומצות
יארע  שמא חכמים שחשו אלא הכיפורים יום ליל משתחשך
ולא  המפסקת בסעודה בו וכיוצא שכרות של קלקלה דבר
כל  שיתוודה תקנו לכך הכפרה זמן בהתחלת להתוודות יוכל
בסעודה  שיאכל קודם במנחה הכיפורים יום בערב  אדם

המפסקת.

בערבית  ולהתוודות לחזור צריך במנחה שהתוודה ואע "פ 
יום  של הווידוי  זמן עיקר והוא הכפרה זמן התחלת שהיא
בתפילת  ומתוודה חוזר ערבית שהתוודה ואע "פ  הכיפורים
ערבית  של הווידוי  אחר עבירה דבר לו אירע  שמא שחרית
ובמנחה  במוסף  ולהתוודות לחזור צריך הוא הזה ומטעם
שיום  היום בכל עבירה דבר לו אירע  שמא ובנעילה

חשיכה: עם סופו עד מכפר הכיפורים

 קודם הוא הדין מן ווידוי  מצות שזמן אומרים ויש
ליום  שיכנוס  כדי  חשיכה עם דהיינו הכפרה זמן התחלת
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רסה    

זמן  להתחלת הווידוי  בין לחטוא שהות יהא ולא בתשובה
קלקלה  דבר לו יארע  שמא חכמים שחשו אלא הכפרה
תקנו  לכך חשיכה עם להתוודות יוכל ולא בסעודה
ומתוודה  חוזר במנחה שהתוודה ואע "פ  במנחה להתוודות
לו  אירע  שמא הדין מן ווידוי  זמן עיקר שהוא חשיכה עם
חוזר  חשיכה עם שהתוודה ואע "פ  מנחה אחר עבירה דבר
שבודאי לפי  היום של תפלה ובכל ערבית בתפלת ומתוודה
בתשובה  ולשוב  להתוודות חייב  עצמו הכיפורים ביום גם

שלימה.

אדם  לכל ראוי  מכלֿמקום הראשונה, כסברא והלכה
השמשות  בין וכשרואה השניה כסברא עצמו על להחמיר

ויתוודה: יעמוד ובא ממשמש

יום ‚ ערב  של מנחה בתפלת בין מתוודה כשהיחיד
של  ונעילה מנחה מוסף  שחרית בערבית בין הכיפורים
שעקר  קודם תפלתו שגמר אחר מתוודה הוא הכיפורים יום
בתוך  הכיפורים ביום הווידוי  אומר הש"ץ  אבל רגליו

התפילה.

חוזר  הש"ץ  אין הכיפורים יום ערב  של המנחה בתפלת אבל
אלא  במנחה הווידוי  תקנו שלא דכיון רם בקול הווידוי  את
אינו  והש"ץ  בסעודה קלקלה דבר יארע  שמא חשש משום
לא  בקי  שאינו מי  את להוציא כדי  אלא התפלה את מחזיר
דבר  יארע  שמא הווידוי  את ש"ץ  שיחזור לתקן חכמים רצו

בקיאים: שאינן הן שמועטין בקי  שאינו למי  קלקלה

ידי„ יצא חטאתי  סתם אמר אלא חטאיו את פרט  לא אם
החטא  את לפרט  נכון לכתחלה ומכלֿמקום ווידוי , מצות
כן] ידי  [שעל יוה"כ) (שערב  מפני  וכך כך עשיתי  שיאמר
ומתחרט  מחטאיו הוא ברוך הקדוש לפני  יותר מתבייש הוא

לבו. מעומק  עליהם

רם  בקול יתוודה שאם בלחש יתוודה חטאיו מפרט  וכשהוא
המקום  כבוד זה שאין לפי  ברבים חטאיו לפרט  לו אסור

כנגדו. שחטא לרבים שמגלה

חטא  אבל מפורסם שאין בחטא אמורים דברים במה
רם, בקול אפילו ברבים לפרטו מותר לרבים המפורסם
בלחש  יפרטנו אלא רם בקול לפרטו חובה אין ומכלֿמקום

ירצה: אם

פורט ‰ נקרא זה אין א"ב  סדר על חטא על שאומרים ומה
כנוסח  אלא אינו בשוה אומרים והכל הואיל חטאיו

רם: בקול לאמרו מותר ולפיכך תפלה

Â עולה עליהם חייבים שאנו חטאים בעל הווידוי  סדר
ודאי אשם ואח "כ ויורד עולה קרבן ואח "כ חטאת ואח "כ
ואח "כ  ויקרא בפרשת הקרבנות סדורים שכך לפי  ותלוי 
ארבעים  מלקות ואח "כ מרדות מכת עליהם חייבים שאנו
ארבע  ואח "כ וערירי  כרת ואח "כ שמים בידי  מיתה ואח "כ
ואח "כ  תחלה קל הקל על לבקש צריך כי  דין בית מיתות

תקפ "ב : בסי ' שנתבאר כמו והולך מוסיף 

Ê ולשון לעוונות מחילה ולשון לחטאים כפרה לשון יאמר
מפשע  קל ועוון מעוון קל החטא כי  לפשעים סליחה

והמחילה מהמחילה גדולה לפיכך והכפרה מהסליחה גדולה
הפשע . ונסלח  העון ונמחל מתכפר הוא החטא

בענין  דבר על יסמוך לא לפיכך מעומד להתוודות וצריך
כמו  נופל היה עליו סומך שהוא דבר אותו ינטל שאם
כמו  הווידוי  בעת לשחות וטוב  תקפ "ה בסי ' שנתבאר

גדולה. בהכנעה להתוודות כדי  במודים

לי גרמת אתה כלומר הלב  על באגרופו יכה וכשמתוודה
להם: הידוע  מטעם החזה על להכות נוהגין ויש החטא

Á מגיע כשהש"ץ  אעפ "כ לחש בתפלת שהתוודה אע "פ 
זה  ובווידוי  עמו ולהתוודות ולעמוד לחזור צריך לווידוי 
אבל  הש"ץ  עם שאמר כיון אלא החטא לפרט  צריך אינו
לדבר  אין ומכלֿמקום אח "כ לישב  ורשאי  די  חטאנו אנחנו

מתוודה: שהש"ץ  בשעה

Ë אע "פ שעבר הכיפורים ביום עליהן שהתוודה עוונות
ולא  בווידויו ולפורטן לחזור יכול אעפ "כ נתכפרו שכבר
וחטאתי שנאמר משובח  זה הרי  ופורטן שהחוזר אלא עוד
תמיד  הוא והרי  לי  שכפרת סבור איני  כלומר תמיד נגדי 

עומד: נגדי  הוא כאילו

È של הכיפורים יום ערב  של ווידוי  בין בווידוי  חותמין אין
יום  של בתפלות תפלתו אחר היחיד של ווידוי  בין מנחה

עצמו: הכיפורים

‡È לוקין הכיפורים יום בערב  המנחה תפלת שאחר נוהגין
בזמן  מועיל מלקות שאין ואע "פ  מלקות ל"ט  הקהל כל
אם  אלא מלקות חייב  אין וגם סמוכין דיינים לנו שאין הזה
נוהגין  מכלֿמקום אותו, מלקין שהביתֿדין בו התרו כן
ועוד  שבידו מעבירות לשוב  לבו אל יתן כך שמתוך ללקות
והנורא  הנכבד השם לעבוד ולהכינה לבבו להכניע  כדי 

וביראה: באימה

È והמלקה שנלקה בשעה ווידוים אומר שהנלקה ונהגו
ל"ט  שהם פעמים ג' וגו' עון יכפר רחום והוא אומר

מלקות: ל"ט  נגד תיבות

‚È גמור מלקות זה שאין דהוא כל ברצועה להלקות ונהגו
טפח : רחבה רצועה להיות שצריכה

„È ידע עלֿדרך בתשובה לעוררו עגל של רצועה ולוקחין
של  אחת רצועות שתי  ליקח  צריך אין אבל קונהו שור
מועיל  מלקות שאין כיון גמור במלקות שהיו כמו  חמור

הזה: בזמן

ÂË לדרום אחוריו מוטה רק  ישב  ולא יעמוד לא והנלקה
ממון  מחמת הוא האדם חטא שעיקר לפי  לצפון ופניו
רוח  לאותו עצמו את יכניע  כן על יאתה זהב  מצפון וכתיב 

החטא: לו בא שמשם להודיע 

ÊË המאמינים השבים על אלא מכפר אינו הכיפורים יום
לו  מועיל מה בלבו ומחשב  בו המבעט  אבל בכפרתו

לו: מכפר הכיפורים יום אין זה הכיפורים יום

הכיפורים : יום  בערב  במנחה  הווידוי סדר תרז סימן ד חלק 

בין ‡ הקודש על החול מן להוסיף  התורה מן עשה מצות
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רסו   

נפשותיכם  את ועניתם שנאמר מלאכה באיסור בין בעינוי 
יכול  שבתכם תשבתו ערב  עד מערב  בערב  לחודש בתשעה
יכול  בערב  אי  בערב  לומר תלמוד לחודש בתשיעי  יתענה
ומתענה  מתחיל כיצד הא בתשעה לומר תלמוד משתחשך

הקודש. על מחול שמוסיפים מכאן יום מבעוד

בערב  לאכול שמצוה תר"ד בסי ' למדנו זה שממקרא (ואע "פ 
כמו  ממש תענית משום הכתוב  פשט  מכלֿמקום כיפור, יום
בסעודה  להרבות היא חכמים שמצות אלא כאן שנתבאר
מן  סמך להם ומצאו שם שנתבאר מטעם כיפור יום בערב 
בו  ופירשו לחודש בתשעה וגו' ועניתם שנאמר התורה
עשירי ). של לעינוי  תשיעי  באכילת עצמו את שיכין חכמים

עד  מערב  לומר תלמוד מנין מלאחריו מלפניו אלא לי  אין
הכיפורים  יום אלא לי  ואין לזה זה הערבים שני  הוקשו ערב 
לומר  תלמוד מנין טוב  יום תשבתו לומר תלמוד מנין שבת
מלפניה  בין לה מוסיף  אתה שובת שאתה שבות כל שבתכם

מלאחריה. בין

הנפש  וכל לומר תלמוד התוספת על כרת ענוש יהא יכול
וכן  וגו' והאבדתי  הזה היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר

לא  אשר הנפש כל כי  אומר הוא היום בעינוי  בעצם תעונה
אין  אבל כרת ענוש יום של עיצומו על וגו' ונכרתה הזה

התוספת: על כרת עונש

 בין דאילו השמשות בין קודם שיהא צריך זה ותוספת
נקרא  ואינו הוא לילה ספק  יום) (ספק  עצמו השמשות
צריך  היה עליו מזהיר הכתוב  היה לא אם ואף  תוספת

עבירה: מספק  לפרוש

שאין ‚ השקיעה שמתחלת אלא שיעור לו אין זה ותוספת
רביעי ג' שהוא השמשות בין עד הארץ  על נראה השמש
ורביע  מילין ג' מהלך שהוא הזה והזמן הלילה קודם מילין
עושה  מקצתה לעשות רצה עושה תוספת כולו לעשות רצה

הקודש: על מחול ודאי  שיהיה זמן איזה שיוסיף  ובלבד

אינן „ והן ממש השמשות בין עד ושותות שאוכלות נשים
ממחין  אין הקודש על מחול להוסיף  שמצוה יודעות
בזדון  ויעשו לנו ישמעו לא שבודאי  ידוע  הוא אם בידן

מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב 

אלא  בתורה מפורש שאינו איסור דבר בכל הדין וכן
בידם  קבלה שהוא או הפסוקים ממדרש למדוהו שחכמים
אחד  ואדם דבר אסרו בעצמן שהן או מסיני  למשה הלכה
יודיע  אם ואף  האיסור יודע  שאינו בשגגה דבריהם על עובר
דמוטב  בידו למחות צריך אינו ממנו יקבל לא האיסור לו

מזיד: יהיה ולא שוגג שיהיה

לנו ‰ שידוע  אע "פ  בתורה מפורש שאיסורו דבר אבל
האיסור  לו נודיע  אם אף  ממנו יקבל לא הזה שהחוטא
בזה  זה ערבין ישראל שכל לפי  בידו למחות צריך אעפ "כ

מהערבות. עצמו את מוציא הוא בידו שמוחה וע "י 

לא  אבל אחת פעם אלא ברבים יוכיחנו לא ומכלֿמקום
ממנו  יקבל שלא לו שברור מאחר ברבים בתוכחות ירבה
מצוה  כך הנשמע  דבר לאמר שמצוה כשם אמרו זה ועל

נשמע . שאינו דבר לאמר שלא

בו  שינזוף  עד פעמים מאה אפילו ביחיד להוכיחו חייב  אבל
בזדון  עליו עובר והוא האיסור לו שהודיע  שכיון החוטא
תוכיח  הוכח  שנאמר להוכיחו מישראל ואחד אחד כל חייב 

פעמים. מאה אפילו

בסתר  בתחלה יוכיחנו שבסתר עבירה היא אם מכלֿמקום
אבל  שישוב  עד ברבים אותו מכלימים מדרכו שב  לא ואם
שם  יתחלל שלא מיד אותו מוכיחין בגלוי  עבירה עובר אם

שמים:

Â יוכיחנו לא החוטא חבירו בו ונזף  חבירו את שהוכיח  מי 
וגו': לץ  תוכח  אל שנאמר זו עבירה על עוד

Ê שהסכים אע "פ  גדול היום בעוד מאכילתו הפסיק  אם
לחזור  לו מותר אעפ "כ היום עוד לאכול שלא בדעתו
אינן  שבלב  דדברים בשפתיו כן הוציא שלא כיון ולאכול
נדר  מדין לאכול לו אסור בשפתיו כן הוציא ואם דברים
שלא  בפירוש שאמר כיון הכיפורים) יום איסור מחמת (ולא

היום. עוד יאכל

ולא  בסתם הכיפורים יום של תענית עליו קיבל אם אבל
פלג  קודם עדיין הוא אם עוד יאכל שלא בפירוש אמר
(עיין  ואם ולאכול, לחזור ומותר כלום קבלתו אין המנחה
מועלת  אזי  המנחה פלג אחר הוא זה) על טעם רס "א סי '
ואסור  הכיפורים יום של חומר כל עליו וחל קבלתו
שנתבאר  כמו הסנדל מנעילת חוץ  וסיכה וברחיצה במלאכה
בסעודה  ולהתנות להחמיר דטוב  נתבאר ושם תקנ"ג בסי '

הסעודה: אחר עוד ולשתות לאכול רשאי  שיהא המפסקת

Á אלא לאכול אין שחרית בסעודת אפילו כיפור יום בערב 
בשר  כגון שבע ) יהיה שלא (כדי  להתעכל קלים מאכלים
ביום  כשיתפלל ומתגאה שבע  יהא שלא כדי  ודגים עופות

הכיפורים.

שחרית  בסעודת אפילו זרע  המרבים דברים אוכלים אין וכן
שהן  אע "פ  וחמאה חלב  מאכלי  אבל וביצים שומים כגון
שהם  כיון בשחרית לאכלם נוהגין מכלֿמקום זרע , מרבין

להתעכל. קלים מאכלים

אותם  לאכול אין ללילה סמוך שהוא המפסקת בסעודה אבל
הגוף  את המחממים דברים המפסקת בסעודה לאכול אין וכן

בלילה: קרי  לידי  יבא שמא וכרכום בשמים [כגון]

Ë בפיו אצבעו ישים לא כיפור יום בערב  הרבה אכל אם
יבל  שמא הקיאה:להקיא מן ע 

È גרה שמעלה מפני  כיפור יום בערב  שומשמין יאכל לא
הכיפורים: ביום

המפסקת : סעודה  סדר תרח  סימן ד חלק 

יום ‡ למוצאי  כיפור יום מערב  חמין להטמין אוסרים יש
לכבוד  אלא חמין להטמין התירו שלא מפני  הכיפורים
שהוא  הכיפורים יום למוצאי  מטמין שהוא זה אבל השבת
ביום  מתחמם שהתבשיל לפי  כלל לו התירו לא חול

לחול. מכין הכיפורים יום ונמצא הכיפורים

מכין  שהוא מפני  כיפור יום בערב  להטמין מתירים ויש
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אין  הכיפורים ביום הכירה על ששוהה ואע "פ  לחול מחול
הכיפורים. ביום מעשה עושה שאינו כיון הכנה חשובה זו

המדינות  באלו נוהגין מכלֿמקום האחרונה, כסברא והלכה
הראשונה: כסברא להחמיר

כיפור: יום  בערב  חמין הטמנת  תרט  סימן ד חלק 

ימים ‡ בשאר כמו בנרות לכבדו צריך הכיפורים יום
איסור  שנוהגין מקומות שיש אלא  שיתבאר כמו  טובים
דרים  ואשתו שאיש בבית הכיפורים יום בליל נר בהדלקת
ויבוא  הנר לאור כשיראנה לאשתו יתאווה שמא גזירה בו
שכיון  בבית שמדליקין מקומות יש אבל תשמיש לידי 

תשמיש. לידי  יבוא לא בוודאי  הנר לאור לשמש שאסור

קדשנו  אשר לברך צריכין שמדליקין מקומות ואותן
יום  שהרי  הכיפורים יום של נר להדליק  וציונו במצותיו
וימים  בשבתות כמו נרות בו להדליק  מצוה הכיפורים

טובים:

 שלן בחדר נר להדליק  צריך בבית דלוק  נר לו יש אם
במקום  בין להדליק  שנוהגין במקום בין אשתו עם בו

ש  שכיון להדליק  נוהגין הנר שאין לאור אשתו את רואה
שאין  בחדר תשמיש לידי  יבוא שמא לחוש יש א"כ שבבית

דולק : נר שם

מכלֿמקום ‚ בבית, מדליקין שאין במקומות אפילו

האפילות  ובמבואות מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי  מדליקין
החולים. גבי  ועל

אף  להדליק  הכל חייבין בשבת הכיפורים יום חל אם וכן
של  נר להדליק  וציונו במצותיו קדשנו אשר ומברכין בביתו

הכיפורים: יום ושל שבת

וגם „ הכנסת בבית נאים בגדים להציע  מקום בכל נוהגין
ויו"ט . בשבת כמו השולחן על יפה מפה להציע  בבתים

כן  על שנאמר הכנסת בבית בנרות להרבות נוהגים וכן
לעשות  וטוב  ה' יקרו בפנסיא ומתרגמינן ה' כבדו באורים

אורן. להרבות הכנסת בבית עבות פתילות

הכנסת  לבית נר בשבילו עושין וקטן גדול איש שכל ונהגו
בלבד: לנשוי  אלא נר עושין שאין נוהגין ועכשיו

שמתו:‰ ולאמו לאביו נשמה נר לעשות נהגו גם

Âלנכרי לומר אין הכיפורים ביום אלו נרות כבו ואם
אלא  עוד ולא אסור לו לרמז ואפילו להדליקן שיחזור
שנתבאר  כמו בידו למחות צריך מעצמו להדליק  בא שאם
מן  הנוטף  שעוה לקבל לנכרי  לומר אין וכן רע "ו בסימן
שהיא  מפני  השעוה לטלטל לו אסור שהישראל מפני  הנרות
להישראל  היתר שאין וכל רס "ה בסימן שנתבאר כמו מוקצה
בסימן  שנתבאר כמו לטלטלו לנכרי  לומר אסור לטלטלו

ע "ש: רע "ו

הכיפורים : ביום  הנרות  הדלקת  תרי סימן ד חלק 
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לעשות  וטוב  ה' יקרו בפנסיא ומתרגמינן ה' כבדו באורים
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חומת ‡Í(יג) לה אהיה ואני א' למה להבין  יש א"כ 
הקדושה  להגביל  צריכה החומה הלא וגם כו '
הענין  כנ "ל  תורה זו  חומה ואני כנ "ל  תבא פה עד  לומר 
ב' וכן  מדריגות ב' בהן  יש דכנ "י הידוע בהקדים יובן 
חורא  נהורא אור  מיני ב' והוא בתורה יש הללו  מדריגות
והן  כו ' לצדיק זרוע אור  כמו  הויותו  בתחלת המאיר  אור 
נהורא  והב' גופי' בלא שהן  כמו  למעלה נש"י שרש
כמו  שבגופי' נשמות שהן  ומכלה השורף אור  אוכמא
בכלל  וגלי' סתי' אוריי' בתור ' וכן  כנ "ל  כו ' יצרת בראת
אור  כו ' לבנה אש ע"ג שחורה אש דת אש מימינו  שז "ש
סתים  בחי' אור  ותורה שנאמר  התורה שרש שזה המאיר 
שורף  שאין  בסנה משה שראה וכאור  לעולם שקדמה
כו ' מעה"ד  שלמעלה החיים עץ ונקרא הסנה ומכלה
בתשב"כ  באותיות לנו  הנגלית גליא בחי' שחורה ואש
שיתענגו  א"א עתה שבגופי' נשמות והנה ספר  שנקרא
בעוה"ב  הנשמות שמתענגים כמו  אלקי באור  ה' על 
וגם  הגופני בחומר  אסורים הן  כי גופים בלא וג"ע
בבחי' אלקי העונג של  העומק מלובש ה' על  בהתענגם
מה  כמו  אלקי האור  העדר  מצד  שבא בצער  והוא היפוכו 
חולת  שנקרא עד  כו ' ואראה אבא מתי כו ' תשתוחחי
והיא  וכמו  כו ' אני שחורה בענין  כידוע בגלותא אהבה
אוכמא  נהורא שחורה אש הנקרא וזהו  כו ' נפש מרת
אישך  ואל  כמו  מרחוק והתשוקה הרצוא בחי' מצד 
מלמטה  עולה אוכלת אש ה"א אש אשה תשוקתך 
להביא  שמצוה המזבח  ע"ג מטה של  אש ונקרא למעלה
תמיד  עולת ונקרא תוקד  תמיד  אש וז "ש ההדיוט  מן 
בעצמות  שהן  כמו  העליונים נשמת אור  ואמנם כידוע

לע"ל  רק למטה ירדו  ולא המאיר  אור  נקרא המאציל 
איננו  אשר  ואת שא' (והוא כו ' וראנה צאנה דכתי' ירדו 
יהיה  דלע"ל  וידוע כידוע) חדשות נשמות שנקר ' פה
רצוא  בחי' או "ח  בבחי' שעכשיו  ומה העולמות עליית
שיהיה  רק למעלה שוב בחי' או "י בבחי' לע"ל  יהיה
הבר  ושור  לויתן  סעודת כענין  (והוא גשמי מקיף בבחי'
יבא  בתפלה דעכשיו  רוחני אלקי מעונג שזהו  לצדיקים
אני  פי' לה אהיה ואני וז "ש לע"ל ) והגשמה בירידה
דעכשיו  רצוא מבחי' תפלה ואני וכמו  אני שנקרא דכנ "י
מפני  שחורה אש ולא להאיר  לבנה אש חומת יהיה אך 
הנקרא  העליון  אש בבחי' להיות מטה של  אש שיתעלה
קדושת  להגביל  בהגשמה למטה וירד  חיוורא נהורא
פנימיות  בחי' יהיה לע"ל  גם כי מטה של  ירושלים
יותר  עליונה במדריגה שיהיה רק כעכשיו  וחיצוניות

עכש  ירושלים מא"י וכמו  בקדושה בחומה שנבדלה יו 
לא  ואמנם כו ' וחיל  חומה קדושות י' יהיה לע"ל  כך 
כלל  מנגד  בחי' יהיה לא כי מחיצונים שמירה בשביל 
ולכבוד  וז "ש כו ' מבחוץ העצמי' הקדושה להגביל  רק
והיא  ממש העצמות קדושת בחי' על  דקאי בתוכה אהיה
העצמות  בחי' אל  בעלותו  דכנ "י הלב שנקודת מפני
אבל  סדכ "ס בשם שנקרא ממש מעצמותו  ג"כ  ממשיך 
חומת  ע"י והוא או "פ בחי' בתוכה לכבוד  להיות יומשך 
וזה  וד "ל . כו ' פה עד  להגביל  מקיף שנעשה סביב  אש
נקרא  יהיה לע"ל  עכשיו  חומה שנק' התורה אותיות ענין 
שנקרא  לעולם שקדמה דתורה אור  בחי' והוא אש חומת
הן  כתרין  דג' מאחר  למטה להאיר  שירד  המאיר  אור 
שעכשיו  רק חוזר  אור  בבחי' תשובה ע"י זה וכל  כנ "ל 
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חורא  נהורא אור  מיני ב' והוא בתורה יש הללו  מדריגות
והן  כו ' לצדיק זרוע אור  כמו  הויותו  בתחלת המאיר  אור 
נהורא  והב' גופי' בלא שהן  כמו  למעלה נש"י שרש
כמו  שבגופי' נשמות שהן  ומכלה השורף אור  אוכמא
בכלל  וגלי' סתי' אוריי' בתור ' וכן  כנ "ל  כו ' יצרת בראת
אור  כו ' לבנה אש ע"ג שחורה אש דת אש מימינו  שז "ש
סתים  בחי' אור  ותורה שנאמר  התורה שרש שזה המאיר 
שורף  שאין  בסנה משה שראה וכאור  לעולם שקדמה
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בתשב"כ  באותיות לנו  הנגלית גליא בחי' שחורה ואש
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בבחי' אלקי העונג של  העומק מלובש ה' על  בהתענגם
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חולת  שנקרא עד  כו ' ואראה אבא מתי כו ' תשתוחחי
והיא  וכמו  כו ' אני שחורה בענין  כידוע בגלותא אהבה
אוכמא  נהורא שחורה אש הנקרא וזהו  כו ' נפש מרת
אישך  ואל  כמו  מרחוק והתשוקה הרצוא בחי' מצד 
מלמטה  עולה אוכלת אש ה"א אש אשה תשוקתך 
להביא  שמצוה המזבח  ע"ג מטה של  אש ונקרא למעלה
תמיד  עולת ונקרא תוקד  תמיד  אש וז "ש ההדיוט  מן 
בעצמות  שהן  כמו  העליונים נשמת אור  ואמנם כידוע

לע"ל  רק למטה ירדו  ולא המאיר  אור  נקרא המאציל 
איננו  אשר  ואת שא' (והוא כו ' וראנה צאנה דכתי' ירדו 
יהיה  דלע"ל  וידוע כידוע) חדשות נשמות שנקר ' פה
רצוא  בחי' או "ח  בבחי' שעכשיו  ומה העולמות עליית
שיהיה  רק למעלה שוב בחי' או "י בבחי' לע"ל  יהיה
הבר  ושור  לויתן  סעודת כענין  (והוא גשמי מקיף בבחי'
יבא  בתפלה דעכשיו  רוחני אלקי מעונג שזהו  לצדיקים
אני  פי' לה אהיה ואני וז "ש לע"ל ) והגשמה בירידה
דעכשיו  רצוא מבחי' תפלה ואני וכמו  אני שנקרא דכנ "י
מפני  שחורה אש ולא להאיר  לבנה אש חומת יהיה אך 
הנקרא  העליון  אש בבחי' להיות מטה של  אש שיתעלה
קדושת  להגביל  בהגשמה למטה וירד  חיוורא נהורא
פנימיות  בחי' יהיה לע"ל  גם כי מטה של  ירושלים
יותר  עליונה במדריגה שיהיה רק כעכשיו  וחיצוניות

עכש  ירושלים מא"י וכמו  בקדושה בחומה שנבדלה יו 
לא  ואמנם כו ' וחיל  חומה קדושות י' יהיה לע"ל  כך 
כלל  מנגד  בחי' יהיה לא כי מחיצונים שמירה בשביל 
ולכבוד  וז "ש כו ' מבחוץ העצמי' הקדושה להגביל  רק
והיא  ממש העצמות קדושת בחי' על  דקאי בתוכה אהיה
העצמות  בחי' אל  בעלותו  דכנ "י הלב שנקודת מפני
אבל  סדכ "ס בשם שנקרא ממש מעצמותו  ג"כ  ממשיך 
חומת  ע"י והוא או "פ בחי' בתוכה לכבוד  להיות יומשך 
וזה  וד "ל . כו ' פה עד  להגביל  מקיף שנעשה סביב  אש
נקרא  יהיה לע"ל  עכשיו  חומה שנק' התורה אותיות ענין 
שנקרא  לעולם שקדמה דתורה אור  בחי' והוא אש חומת
הן  כתרין  דג' מאחר  למטה להאיר  שירד  המאיר  אור 
שעכשיו  רק חוזר  אור  בבחי' תשובה ע"י זה וכל  כנ "ל 
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רע   

בהתלבשות  ר "ר  שהוא העליון  מקיף בחי' נמשך 
יהיה  ולע"ל  החיצונים מן  להגן  דתורה גשמי' באותיות
בא  העצמי ה' וכבוד  מעלה של  אש חומת בחי' מזה
בכל  הוא ובפרט  אלקינו  עיר  בכללו ' וזהו  בתוכה ומאיר 
בה  חפצי חפץ ארץ אתם תהיו  כי וכמ "ש אלקי ניצוץ
יו "כ  בענין  כידוע זה מעין  בע"ת בכל  יש עכשיו  וגם כו '
גשמיי' מאבנים חומה מבלי תשב פרזות וזהו  וד "ל .
וז "ש  וד "ל . אמת ושניהם אש חומת לה אהיה אני אבל 
והא  א' שהכל  דמשמע פזרונו  אלא פרזונו  תקרא אל 

ושעבוד  בדוחק אוה"ע בין  שפיזרן  דמחמת תליא בהא
לבבך  בכל  ובקשת כו ' ומצאוך  לך  בצר  והיה קשה
ועי"ז  כנ "ל  ממש בעצמות שעולה לב תעלומות שנקרא
חומה  הגבל ' בלתי שהוא פרזות לשון  פרזונו  בחי' נעשה
ימין  כמו  ולשמאל  לימין  התפשטות ריבוי מצד  גשמי
כמו  עצום גילוי ענין  פרזונו  וגם כנ "ל  תפרוצי ושמאל 
אהיה  ולכבוד  כו ' אהיה ואני מ "ש והוא כו ' פרזון  חדלו 
ביום  ואמר  וכמ "ש גמור  בגילוי או "פ בבחי' בתוכה

וד "ל : כידוע כו ' לנוכח  זה אלקינו  הנה ההוא
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Â‰ÊÂ לשון וגם סמך , לשון  מסכתות בסמך  סמכוני
העיקר  כי הנופלים לכל  ה' סומך  כמ "ש סומך 
הסמיכה. רק הוא התורה ע"י ועכשיו  לע"ל  יהי' הגילוי
הריח  רק הוא התפוחים כי בתפוחים רפדוני ואח "כ 
תפוחים  סביבותיו  לו  ממצעים כי לחולי, והתענוג
אורייתא  כי אגדות וזהו  ותענוג, לריח  טובים ועשבים
שזהו  התורה פנימי' הסתים הוא ובאגדות וגליא סתים
מרווה  הוא עי"ז  כך  להחולי המשיב והריח  התענוג
בעצי  כתפוח  מ "ש וזהו  האהבה. חולת שע"י הצמאון 

אהבה  אה"ר  היא דודי הבנים, בין  דודי כן  היער 
שנמשך  כנס"י היא הבנים בין  שמלמעלה העצמי'
אהבה  חולת כי הצמאון  לרוות בנש"י מלמעלה האה"ר 
והתענוג  הריח  הוא אותו  משיבים הם התפוחים אני
התורה, פנימי' שהם האגדות ע"י הוא כך  שבהם
דלותי  כמ "ש דלים גומל  ר "ת ג"ד , הוא השורש ואגדות
בבחי' שהוא דלותי נק' הבהמית שהנפש יהושיע ולי
לעמו  טובים חסדים גומל  דלים, גומל  וזהו  דלות

ישראל .

 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


        

   

ÌÓ‡ וממכ "ע סוכ "ע בבחי' שהוא נש"י אמונת הנה
כי  לעולמות, ששייך  מה בבחי' הוא כ "ז  הנה
כל  את ממלא הנשמה מה כמארז "ל  שהוא ממכ "ע ענין 
שזהו  לעיל  נת' העולם כל  את ממלא הקב"ה כך  הגוף
א"כ  גדול  גוף הוא שהעולם לגוף הנשמה חיות כענין 
הוא  סוכ "ע בחי' אפי' כ "א לעולמות, שייך  ודאי זהו 
השמים  כמשל  הוא סוכ "ע שענין  לעולמות, שייך  ג"כ 
נגד  חרדל  כגרגיר  היא והארץ הארץ, את שמקיפי'
שיעור  בבחי' מוגבלים הם השמים גם עכ "ז  השמים,
שית  דארעא סומכי ארז "ל  הארץ ועל  ידוע, ומספר 
השמים  נגד  חרדל  כגרגיר  היא ומ "מ  פרסא, אלפי

עצ  מזה אך  כנ "ל , צד  מכל  גם המקיפה אשר  מובן  מו 
גדול  היותר  במספר  שהוא רק מוגבלי' המה השמים
סוכ "ע  בחי' שגם וממכ "ע סוכ "ע בענין  יובן  ועד "ז  כו '.
מה  שזהו  היות דעם לעלמין , ששייך  מה ג"כ  הוא
ה"ה  מ "מ  בפנימי' מתלבש ואינו  מקיף בבחי' שהוא
לעולם  קצת ששייך  לומר  שבהכרח  העולם את מקיף
חיות  ג"כ  נותן  המקיף כי ונודע מקיף, הוא למה דאל "כ 
שהמקיף  לומר  שבהכרח  מובן  מזה וגם האו "פ, כמו 
שבעצם  הגם הניקף, דבר  ערך  לפי והוא להניקף שייך 
נש"י  אמונת כי ונמצא במ "א, מזה כמ "ש כו ' ערוך  אין 
העולמות. התהוות לצורך  השייך  אוא"ס בבחי' רק הוא
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Ï‡,שדי באל  וגו ' אברהם אל  וארא כתי' באברהם
גמורה, השגה בבחי' השיג שדי אל  שבבחי' פי'
לא  הוי' ושמי ומ "ש ג"כ , השיג הוי' שם בבחי' וגם
נודעתי  נא' ולכן  דלעילא הוי' ש' בחי' זהו  להם נודעתי
שם  בבחי' אבל  במ "א. מזה כמ "ש הודעתי נא' ולא
ש' פעמים כמה באברהם כתי' שהרי השיג דלתתא הוי'
כו ', המכסה אמר  והוי' הוי', אליו  וירא כמ "ש הוי'
ש' על  גם קאי הוי' ושמי שמ "ש נא' ואם רבות, וכהנה
פעמים  כמה הוי' ש' מ "ש על  נאמר  מה דלתתא הוי'
ושמי  שמ "ש העניני', ב' יצדקו  בזה אך  אברהם. אצל 
אצל  הוי' ש' כמ "פ שנז ' ומה דלעילא הוי' ש' זהו  הוי'
ש' הבחי' שב' מובן  א"כ  דלתתא, הוי' ש' זהו  אברהם
שייך  אין  וא"כ  אברהם, השיג שדי וש' דלתתא הוי'
מה  כי ונמצא זו . בחי' השיג שהרי האמונה ענין  ע"ז 
וממכ "ע  סוכ "ע בחי' היינו  אמונה בבחי' הוא שאצלינו 
אד ', ש' או  שדי וש' דלתתא הוי' ש' שמות ב' שהם
והאמין  מ "ש וא"כ  כנ "ל . השגה בבחי' אברהם אצל  הי'
ששמי  לפי והיינו  דלעילא, הוי' ש' בבחי' היינו  בהוי'
בהוי' האמין  ומ "מ  להם נודעתי לא דלעילא הוי'
בהוי' שהאמין  צדקה לו  ויחשבה ולכן  דלעילא,
כי  ונמצא מהשגה. למעלה אצלו  שהי' מה דלעילא
היינו  מסוכ "ע שלמעלה בבחי' הי' אברהם אמונת
מה  וממלא סובב מבחי' שלמעלה ב"ה אוא"ס בבחי'

הוא, הקבלה וע"פ כו '. לעולמות כלל  שייך  שאינו 
מה  האמונה בחי' וז "ע אד ', הוי' גימ ' הוא אמן  דהנה
בחי' הוא אחד  ושמו  אחד  בה' מאמיני' בנ "י שאנו 
בבחי' הי' אברהם אמונת אבל  כנ "ל , וממלא סובב
נק' הבינה גם כי וממלא, סובב מבחי' שלמעלה אוא"ס
המקור  מבחי' למעלה היא הבינה ובחי' אמונה,
מזה  כמ "ש לזולתו  שייכי' הם המדות כי לעולמות,
כמ "ש  לעולמות שייכי' הם עליונות המדות כן  במ "א,
וחסדיך  רחמיך  זכור  וכתי' יבנה, חסד  עולם אמרתי כי
כמו  סוכ "ע בחי' זהו "ע המדות כי ואם המה, מעולם כי
נת' הרי עכ "ז  במ "א, כמ "ש הדבור  את שמקפת המדה

השמי  כמו  לעולמות שייך  שמ "מ  את לעיל  שמקיפי' ם
הנה  הבינה אבל  כו ', גבול  בבחי' עכ "פ שהם הארץ
קדמה  פי' לעולם, תורה קדמה שנה אלפיים ארז "ל  ע"ז 
ואלפיים  במ "א, מזה כמ "ש העולם למעלת שקדמה
בחי' כי נמצא בינה, אאלפך  חכ ' אאלפך  ז "ע אלו  שנה
אמונת  הי' ובזה כו ', לעולמות כלל  שייכה אינה הבינה
גבהו  כי להיות המאמיני' לכל  ראש הי' ולכן  אברהם,
האמונה  בבחי' הגיע לכן  ההשגה, בענין  מדרכינו  דרכיו 
וממלא, מסובב שלמעלה באוא"ס שהאמין  עד  שלו 
שבבינה  עתיק התגלות בחי' הוא דלעילא הוי' ש' שז "ע
וממלא  סובב בבחי' רק היא נש"י אמונת משא"כ  כו ',

זו "נ . בחי' כו '
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האמת, מצד כי נ "ע , הרבי  מבאר המוסגר העדר במאמר
מאשר  יותר גדול  לרע אף להביא  יכול  ויראה אהבה 

'נפש'. בבחינת העבודה ההעדר
)      שהרי

ממש  בפועל  חסרון לו אין    
      ששייך מי  כלומר,

לא הוא  זאת ובכל  'רוח', בדרגת והוא  ויראה , לאהבה
האהבה בחוסר  למעלה פוגם הוא  הרי אותם, מגלה

בלבד . נפש  לבחינת ששיך  ממי  יותר ויראה,
 86     נמשל שהאדם

לעץ,      
        

    נופל יותר הגבוה שכל  הכלל , שזהו 

יותר, ורחוק למטה  בנמשל  
   לה שיש נשמה כלומר

בהתגלות ויראה  לאהבה להגיע גובה, רוחני פוטנציאל 
ליבו ,   לא כאשר ישמרנו ) ה'

ויראה, האהבה את מגלה ולא  תפקידו, את מבצע
  להתרגשות ששייך  כיון  ובפשטות,

על  נסחף הוא הרי באלוקות , זה את מבטא ולא פנימית
חלילה. ולקליפות  זרות לתאוות  זה ידי

         
        

מאלוקות    
,(ישמרנו ה'      

  זה שעצם  היינו יותר, ובולט ניכר כלומר

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

יט .86. כ , דברים



רעי    

Ï‡,שדי באל  וגו ' אברהם אל  וארא כתי' באברהם
גמורה, השגה בבחי' השיג שדי אל  שבבחי' פי'
לא  הוי' ושמי ומ "ש ג"כ , השיג הוי' שם בבחי' וגם
נודעתי  נא' ולכן  דלעילא הוי' ש' בחי' זהו  להם נודעתי
שם  בבחי' אבל  במ "א. מזה כמ "ש הודעתי נא' ולא
ש' פעמים כמה באברהם כתי' שהרי השיג דלתתא הוי'
כו ', המכסה אמר  והוי' הוי', אליו  וירא כמ "ש הוי'
ש' על  גם קאי הוי' ושמי שמ "ש נא' ואם רבות, וכהנה
פעמים  כמה הוי' ש' מ "ש על  נאמר  מה דלתתא הוי'
ושמי  שמ "ש העניני', ב' יצדקו  בזה אך  אברהם. אצל 
אצל  הוי' ש' כמ "פ שנז ' ומה דלעילא הוי' ש' זהו  הוי'
ש' הבחי' שב' מובן  א"כ  דלתתא, הוי' ש' זהו  אברהם
שייך  אין  וא"כ  אברהם, השיג שדי וש' דלתתא הוי'
מה  כי ונמצא זו . בחי' השיג שהרי האמונה ענין  ע"ז 
וממכ "ע  סוכ "ע בחי' היינו  אמונה בבחי' הוא שאצלינו 
אד ', ש' או  שדי וש' דלתתא הוי' ש' שמות ב' שהם
והאמין  מ "ש וא"כ  כנ "ל . השגה בבחי' אברהם אצל  הי'
ששמי  לפי והיינו  דלעילא, הוי' ש' בבחי' היינו  בהוי'
בהוי' האמין  ומ "מ  להם נודעתי לא דלעילא הוי'
בהוי' שהאמין  צדקה לו  ויחשבה ולכן  דלעילא,
כי  ונמצא מהשגה. למעלה אצלו  שהי' מה דלעילא
היינו  מסוכ "ע שלמעלה בבחי' הי' אברהם אמונת
מה  וממלא סובב מבחי' שלמעלה ב"ה אוא"ס בבחי'

הוא, הקבלה וע"פ כו '. לעולמות כלל  שייך  שאינו 
מה  האמונה בחי' וז "ע אד ', הוי' גימ ' הוא אמן  דהנה
בחי' הוא אחד  ושמו  אחד  בה' מאמיני' בנ "י שאנו 
בבחי' הי' אברהם אמונת אבל  כנ "ל , וממלא סובב
נק' הבינה גם כי וממלא, סובב מבחי' שלמעלה אוא"ס
המקור  מבחי' למעלה היא הבינה ובחי' אמונה,
מזה  כמ "ש לזולתו  שייכי' הם המדות כי לעולמות,
כמ "ש  לעולמות שייכי' הם עליונות המדות כן  במ "א,
וחסדיך  רחמיך  זכור  וכתי' יבנה, חסד  עולם אמרתי כי
כמו  סוכ "ע בחי' זהו "ע המדות כי ואם המה, מעולם כי
נת' הרי עכ "ז  במ "א, כמ "ש הדבור  את שמקפת המדה

השמי  כמו  לעולמות שייך  שמ "מ  את לעיל  שמקיפי' ם
הנה  הבינה אבל  כו ', גבול  בבחי' עכ "פ שהם הארץ
קדמה  פי' לעולם, תורה קדמה שנה אלפיים ארז "ל  ע"ז 
ואלפיים  במ "א, מזה כמ "ש העולם למעלת שקדמה
בחי' כי נמצא בינה, אאלפך  חכ ' אאלפך  ז "ע אלו  שנה
אמונת  הי' ובזה כו ', לעולמות כלל  שייכה אינה הבינה
גבהו  כי להיות המאמיני' לכל  ראש הי' ולכן  אברהם,
האמונה  בבחי' הגיע לכן  ההשגה, בענין  מדרכינו  דרכיו 
וממלא, מסובב שלמעלה באוא"ס שהאמין  עד  שלו 
שבבינה  עתיק התגלות בחי' הוא דלעילא הוי' ש' שז "ע
וממלא  סובב בבחי' רק היא נש"י אמונת משא"כ  כו ',

זו "נ . בחי' כו '
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האמת, מצד כי נ "ע , הרבי  מבאר המוסגר העדר במאמר
מאשר  יותר גדול  לרע אף להביא  יכול  ויראה אהבה 

'נפש'. בבחינת העבודה ההעדר
)      שהרי

ממש  בפועל  חסרון לו אין    
      ששייך מי  כלומר,

לא הוא  זאת ובכל  'רוח', בדרגת והוא  ויראה , לאהבה
האהבה בחוסר  למעלה פוגם הוא  הרי אותם, מגלה

בלבד . נפש  לבחינת ששיך  ממי  יותר ויראה,
 86     נמשל שהאדם

לעץ,      
        

    נופל יותר הגבוה שכל  הכלל , שזהו 

יותר, ורחוק למטה  בנמשל  
   לה שיש נשמה כלומר

בהתגלות ויראה  לאהבה להגיע גובה, רוחני פוטנציאל 
ליבו ,   לא כאשר ישמרנו ) ה'

ויראה, האהבה את מגלה ולא  תפקידו, את מבצע
  להתרגשות ששייך  כיון  ובפשטות,

על  נסחף הוא הרי באלוקות , זה את מבטא ולא פנימית
חלילה. ולקליפות  זרות לתאוות  זה ידי

         
        

מאלוקות    
,(ישמרנו ה'      

  זה שעצם  היינו יותר, ובולט ניכר כלומר
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רעב   

החסרון  הרי  תפקידו עושה ולא גבוהה נשמה  לו  שיש
ויקר  עדין  בגד  על  דק  שלכלוך  כפי יותר , בו  ניכר והפגם

- זאת  מלבד  הנה ניכר, יותר   
    י שמרנו ),ה' 

      
      

ויראה אהבה של  לעבודה ששייך    
  .מידות של  פנימי רגש מתוך 

)        
     כאשר כלומר,

גם אדם אותו אך  ויראה , אהבה העדר על  היא התשובה
זו  לתשובה הרי מתמרמר, הוא זה  על  וגם בפועל , חטא
של  גדול  בתוקף התפעלות גם התכונות, שתי  את יש
אהבה רגש של  פנימית  התעוררות וגם מהרע, בריחה 

ויראה.
       

   היא 'נשמה' שדרגת כיון
והתבוננות שכלית השגה  מתוך  באלוקות ההכרה 

אלקית.
        מישראל

יהודי כל  של  החיוב   חלקי בכל 
התורה,     חיוב יש 

העוסקת התורה פנימיות את ללמוד  ופרטי מיוחד 
ההשתלשלות. סדר וידיעת  האלקות  בהשגת

 בתניא 87 

      וזה
שם: לשונו     

     ,המצוות שאר על 
88 הואוהשבות ה' כי לבבך  אל 

כתובהאלקים 89וכן      
אלוקות, ולהשיג  להתבונן     ועל

וכו '. ויראה אהבה לשלימות להגיע זה ידי
 האלקית ההשגה    

סדר  את  יודע ולא  מספיק למד  שלא זה על 
תשובה. זה  על  לעשות  צריך  ההשתלשלות,

'נשמה' בדרגת התשובה עשיית רקשל  לא
אלא במוח ההשגה העדר על    

        
           

   מורגש ולא במוחו  הענין אצלו  מונח לא 
אצלו)    שמשיג אף כלומר,

הוא אלא ממנו  מתרגש אינו  הענין, את  שכלי  באופן 
ומנותק. זר כמשהו 

   (אטימות   אינו שמוחו 
התאוות ריבוי מצד  האלקי, האור בו שיוקלט כלי

בהם .90ששקוע
)  - המוח טמטום בתוך   

   ולא מונח לא האלקי שהענין
במוחו , מורגש  ומשיג שלומד  ממה
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ה 'תש"ג ] [אדר ־ שני 

ÌÈ„Â‰È‰ Ï˜Â""לעשות החלו  אשר  .1את
אומר  את 2רבא קיימו  הם – כבר " שקבלו  מה "קיימו 

מתן ֿתורה. בעת עצמם על  שקבלו  מה

ֿ 3הרבי  נשמתו  הבעל ֿשםֿטוב בשם אומר  נשמתו ֿעדן 
 ֿ מסירות של  קבלתֿעול  עם – היהודים" "וקבל  עדן :
חולין  שעשו  מה את – החלו " אשר  "את תקנו  הם נפש
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כג .1) ט , אסתר מגילת
ע"א.2) פח , שבת
הזקן.)3 אדמו"ר

(השני , היהודים" "וקבל  המתחיל  דיבור מאמר להלן  גם ראה
ע' ג .לקמן אות (238



רעג    

רוחנית. ממחלה שנובעים שלהם החולין  משום
"החלו ". במילה פירושים שני אלו 

היא  חולין  המילה ומשמעות חולין , מלשון  אחד  פירוש
נהיה א) אופנים: נעשה[מעצמו]בשני ב) ידיחולין . [על 

חולין .אחרים]
מחלה. חולי, מלשון  הוא "החלו " של  השני הפירוש

של  הרוחנית במחלה חלו  מרדכי בימי ישראל  בני
הגוים" ככל  .4"נהיה

מגושמים  נעשים חולין . שנעשים היא זו  מחלה תוצאת
האדם  מהות שכל  הגסות, הגשמיות התכונות כל  עם
לשתות  טוב, לאכול  ורכוש. הון  – גשמיות רק היא
הנאות  מיני בכל  הזמן  את לבלות יפה, להתלבש טוב,
של  הגבלות כל  ללא הכל  לעצמו  ולהרשות גשמיות

התורה. איסורי
האנושיות, גבול  על  גם שעוברים עד  חולים כך  כל 

נדמו " כבהמות חולין ,5"נמשל  כל ֿכך  נעשים –
מתביישים. לא הבושה. את אפילו  מעצמם שמשליכים
הגופניים  צרכיהם כל  את שעושים בעליֿחיים כמו 

בושה. ללא ברבים,
עוד  חולין  הם שבהנהגתם המגושמים בעליֿהתאוה כך 
והמושחתים  הגסים השפלים, החיים מבעלי יותר 

ביותר .
החיות  גם – החיים בעלי בטבע במוחש רואים אנו 
גופני  וצורך  תאוה ממלאים שהם שלאחר  – הטורפות
חוקרים  דכאון . ולפעמים מסוים עצב עליהם נופל 

החיים. בעלי של  מוסר ֿכליות שזהו  אומרים
הגופניים  צרכיו  את ממלא כבר  בעל ֿחי כאשר 
שיוצר  יותר  נעלה רגש איזשהו  אצלו  נהיה הטבעיים,

נחות; ממצב עצב אצלו 
ש"לא  בלבד  זו  לא המגושמים, התאוה בעלי אצל  אך 
על  רשע הלל  "כי גם אלא בושה, להם אין  יתבוששו ",

נפשו " ועושה 6תאות שלו  בתאוות מתפאר  עוד  הוא –

והמצ  התורה כל את את מחליש בעל ֿתאוה לחולין . וות
את  חולין  עושה הוא ובכך  היהודיים, הקדושה עניני

וכו '. תפילין  טהרה, שבת, המצוות,
"החלו ". המילה בפירוש הבעל ֿשםֿטוב כוונת זו 

בזמן  ישראל  מבני חלק כמו  הזמן , באותו  ישראל  בני
ונעשו  הגוים", ככל  "נהיה במחלת חולים היו  הזה,
 ֿ טהרת השבת, את שעשו  עד  וחולין  מגושמים כל ֿכך 

חול . וכו ' המשפחה
שהוא  כפי התוכחה, בעצת אז  השתמש יתברך  ה'

התרה  כפי 7יתברך  ידעו : הדורות בכל  ישראל  שבני ,
בני  עם ינהג יתברך  הוא כך  ומצוות, בתורה ינהגו  שהם
את  שיעורר  מסוים המן  בידי השלטון  את ויתן  ישראל ,

לתשובה. ישראל  בני
במסירתֿנפש  התשובה זעקת – היהודים" "וקבל  8זהו 

"להשמיד  אחשורוש של  רשותו  את קיבל  המן  כאשר 
היהודים" כל  את ולאבד  ישראל 9להרוג בני חשו  אזי ,

על  התחרטו  תשובה, מיד  עשו  והם התוכחה עצת שזוהי
התורה  בדרכי להתנהג עצמם על  וקבלו  הרעים המעשים

מתן ֿתורה. בעת עצמם על  שקבלו  כפי והמצוות,
ישראל  בני ידי על  קבלתֿעול  – היהודים" "וקבל  זהו 
קודם  חולין  עשו  אשר  את לתקן  תשובה של  ותנועה

הוא" ש"ונהפוך  הגדולה הישועה את הביא זה ,10לכן ,
שונאי  וכל  בהמן  מתקיים ולאבד " להרוג שה"להשמיד 

ישראל .

.ÂˆÈ˜ הבעל ֿשםֿטוב פירוש משמעות את מבאר 
שמירת  של  שקבלתֿעול  היהודים", "וקבל  בפסוק
"נהיה  ממחלת ישראל  בני את ריפאה והמצוה התורה
שמחלת  מבאר  שלהם. המגושם ומהחולין  הגוים" ככל 
יותר  שפלה וגסות חולין  עושה הגוים" ככל  ה"נהיה
הקדושה  את ומחלישה בעל ֿחי של  השפלות מאשר 
מביאה  'המן ' ידי על  התוכחה עצת ומצוות. תורה של 

אמיתית. ולישועה לתשובה ישראל  בני את

ב.

‰„ÂÚ‰ לתשובה מבוא אלא אינה קבלתֿעול  של 
טובים. ומעשים

המידות 11כתוב  הכשרונות, העמים". מכל  אתכם "ואבדיל 
יש  בני של  העמים.והטבע כל  אצל  מאשר  שונים ראל 

טיב  עומק את ולגלות לחתור  מסייעת קבלתֿעול 

יהודיות  מידות הטבעית, המעמיקה, היהודית ההבנה
טובות. יהודיות ותכונות טובות

"באר " בשם נקראת העבודה כללות וההבנה 12לכן  ,
נקראות  הטובות, והתכונות הטובות המידות הטובה,

חיים" "מים .12בשם
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רעד   

ענין  את להבין  יש בעבודה, הבאר  ענין  את להבין  כדי
בגשמיות  .13הבאר 

ממעינות  נובעים המים מים. שיהיו  הוא באר  של  ענינה
מקור  מתגלה ואז  באדמה לחפור  יש באדמה. הנמצאים

המעין .
דבר  לא יתברך , ה' שברא בריאה הרי הוא המעין 
את  להסיר  רק היא האדם של  עבודתו  עושה. שהאדם

המעין . את המכסים אחרים דברים או  האדמה
הרי  אחרים, בדברים או  באדמה מכוסה המעין  כאשר 
האדמה  שבמעמקי אף קיים, לא המעין  כאילו  זה
אין  אבל  זורם, הוא שבו  במקום אז , גם קיים המעין 

תועלת. שום מכך 
יש  לכן  בהתגלות. הוא כאשר  רק היא מהמעין  התועלת
הדברים  או  האבנים ואת האדמה את להסיר  כדי לחפור 
אזי  מתגלה המעין  וכאשר  המעין , את המכסים האחרים

תועלת. מביא הוא
שמעלים  באופן  היא המים אסיפת מתגלה, כשהמעין 
יותר  נמוך  המעין  מקור  למעלה. מלמטה המים את

המעין . ממקום למעלה נאספים והמים
ישנה  לאדם הרוחנית: בעבודה הבאר  ענין  גם יובן  כך 

בהמית. ונפש אלקית נפש
שהרבי  כפי חיים", "מים המעין  היא האלקית 14הנפש

ממעל 15אומר  אלקה חלק היא בישראל  השנית  "ונפש
חלק  היא ישראל  בני של  השניה הנפש ממש",

החיים. המים מעין  זהו  מאלקות.
והעבודה  אחרים, ודברים באדמה מכוסה המעין  אך 
מכסה  הבהמית שהנפש הגסות מיני כל  את להסיר  היא
הבהמית  שהנפש ההעלם הן  האלקית, הנפש את בהם

והן  האלקית, הנפש של  האור  כללות על  מעלימה
הכוחות  על  מעלימה הבהמית שהנפש ההעלם

האלקית. הנפש של  הפרטיים
הגוף, את המחיה הנפש בחיות רואים שאנו  כפי
בגוף  הבאה הנפש מעצם הארה אלא אינה שהחיות
של  התיווך  ידי על  שזהו  לגוף, בהתאם בשריים בחיים

הטבעית. הנפש
בדיוק  רוחנית, היא הגוף את המחיה הנפש של  ההארה
חיים  נעשית ההארה זאת ועם הנפש, רוחניות כמו 
הטבעית, הנפש התלבשות על ֿידי שזהו  בשריים,

מתגשמים. הנפש כוחות ההתלבשות שעל ֿידי
באלקות. וחפץ רצון  לה יש הנפש ברוחניות, גם כך 

שכאשר  אלא תמיד , בנפש שישנו  עצמי, הוא הרצון 
ההעלם  בשל  ניכר  אינו  הרצון  בגוף, מלובשת הנפש
על  ומסתירה המעלימה הבהמית הנפש של  וההסתר 

דרגות. חילוקי קיימות ובזה האלקית. הנפש
ומי  אלקי, הרגש אצלו  ונרגש ניכר  בעבודה, העוסק
ונרגש  ניכר  אינו  האלקי הרגש בעבודה, עוסק שאינו 

אצלו .
הבהמית. הנפש של  ההעלם מפני הוא זה כל 

.ÂˆÈ˜ גדולה הבנה מלידה, יש, ישראל  שלבני מבאר 
מאשר  יותר  טובות ותכונות יותר  זכות מידות יותר ,
הנפש  בעומק מוסתר  שהדבר  אלא אחרים, עמים
היא  קבלתֿעול  האדמה. בעומק חיים מים כמעינות
של  ההתגלות הוא העיקר  טובים. ומעשים לתורה מבוא
של  ההעלם את להסיר  – הבאר  בעבודת האלקית הנפש

הבהמית. הנפש

ג .

È‰ÂÊ ההעלמות את להסיר  – באר  של  העבודה
על  ומסתירה המעלימה הבהמית הנפש של  וההסתרים
הנפש  של  והמידות שהשכל  כך  האלקית, הנפש כוחות

בהעלם. מדי הם האלקית
רק  האדם נמשך  הבהמית, הנפש של  ההגשמה בשל 
גם  או  באלקות הבנה לו  ואין  גשמיים, ענינים אחרי

לאלקות; משיכה
הנפש  של  ההסתר  את להסיר  – באר  של  העבודה זוהי
מעין  ושיתגלה האלקית, הנפש על  המסתירה הבהמית
והן  אלקית בהבנה הן  האלקית, הנפש של  החיים המים

לכך  גורם שזה ויראה, באהבה לאלקות במשיכה
פנימית. בחיות יהיה המצוות שקיום

להיות  שצריך  היא, הבאר  בחפירת העבודה התחלת
אביך " ובית עמך  שהוא 16"שכחי הענינים מכל  לצאת ,

מעצם  הם הללו  הדברים שכל  בהם, ורגיל  שקוע
הטבעית. החומריות

חסרונות  לו  שיש אדם, בני בטבע במוחש רואים אנו 
שהחסרו  שמאחר  אלא חסרון , שזהו  יודע עצמו  ן שהוא

חש  אינו  בכך , רגיל  מאוד  שהוא או  בטבעו , הוא
בחסרון .
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תתס.13) ע' חוקת התורה, אור ע"ב. סב, חוקת תורה, לקוטי 
א'תרמו. ע'

הזקן.14) אדמו"ר

אדמו"ר].15) כ "ק [הערת ב פרק בתניא,
יא.16) מה, תהלים

   

והטבעית  הגסה החומריות את להסיר  העבודה התחלת
קבלתֿעול . של  עבודה על ֿידי היא הזו ,

הגדולה  מוחלטת, בתקיפות עצמו  כופה שהוא הכפיה
ב"סור  הן  החליט , שהוא כפי בדיוק יבצע שהוא ביותר ,

טוב" ב"עשה הן  יותר 17מרע" התורה ובלימוד 
בטבעו  מאשר  יותר  הצדקה במצות גם וכן  מרגילותו ,

ורגילותו .
הכללית  החומריות את מסירים זו  עבודה על ֿידי
הנפש  של  הכללית ההארה ומתגלית הבהמית מהנפש
אהבה  של  ומשיכה אלקי רגש אצלו  מתגלה האלקית.

לאלקות.
סוגים: שלושה בכך  יש בפרטיות,

והבאר  הבנה של  הבאר  טובות, מידות של  הבאר  ישנה
הבארות  שלוש שהן  אלקות, עבור  מסירתֿנפש של 

חפר . שיצחק
קבלתֿעול  תוקף הגבורה, ענין  הוא עם 18יצחק .

שלוש  כל  את לחפור  יכולת יש תקיפה קבלתֿעול 
הבארות.

האלקים":19כתוב  עשה זה לעומת זה "את
מידות  אלו  זה". "לעומת לה יש הטובות המידות באר 
הטובות  המידות את העושות הטבעיות, אדם בני

חולין . התורה, שעל ֿפי
"עשק" הבאר  .20זו 

חכמות  – זה" "לעומת לה יש התורה הבנת באר 
תורה. של  מהבנה ההיפך  שהן  השכלות חיצוניות,

"שטנה" הבאר  .21זו 
וקדושת  לאמונה המנגד  השטן  היא האפיקורסות באר 
היהודי  את שונאים והאפיקורסים והכופרים התורה,

וברשעות  ביותר  הגדולה ובחוצפה שמים, הירא התורני
המצוות  קדושת את מחלישים הם ביותר , הגדולה
שם  מחללים הם ביותר  הגדולה ובגסות המעשיות,

שמים.
זה". "לעומת אין  מסירתֿנפש של  לבאר  אך 

עתה  "כי שכתוב כמו  "רחובות", נקראת היא לכן 
באה  אלקות על  מסירותֿנפש על ֿידי לנו ". ה' הרחיב

הישועה.
לעשות". החלו  אשר  את היהודים "וקבל  זהו 

על ֿידי  המרה, האחרונה, הגלות בעת עתה, גם כך 
עצמם  על  יקבלו  ישראל  שבני היהודים", "וקבל 
החלו  "אשר  את לתקן  במסירתֿנפש, קבלתֿהעול 
וכו ' הטהרה הכשרות, השבת, את שעשו  לעשות",
הגוים", ככל  "נהיה של  מהמחלה לצאת חולין .
– ומצוות תורה לחיי ולשוב האישי מהחולין  להתנער 

ממש. בקרוב צדקנו  משיח  פני לקבל  יזכו  הם גם
.ÂˆÈ˜ הבהמית הנפש של  ההגשמה שהסרת מבאר 

קבלתֿעול  על ֿידי היא בתאוות, מהשקיעה והיציאה
מלכותֿשמים  קבלתֿעול  על ֿידי תקיפה. מלכותֿשמים
טובות, מידות – הבארות שלוש כל  לעומק מגיעים
הטובות  המידות של  לבארות ומסירתֿנפש. תורה
נקראות  והן  זה", "לעומת של  מנגדים יש התורה והבנת
כופרים  – ו "שטנה" העולם, הנחות – "עשק"
לה  שאין  מסירתֿנפש של  הבאר  אבל  ואפיקורסים,
מעניש  הקב"ה כאשר  עתה, "רחובות". נקראת מנגדים,
את  שיתקנו  אלו  התוכחה, בעונש ישראל  בני את
לקבל  הם גם יזכו  חול , אותן  שעשו  המעשיות המצוות

ממש. בקרוב צדקנו  משיח  פני את
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רעה    

והטבעית  הגסה החומריות את להסיר  העבודה התחלת
קבלתֿעול . של  עבודה על ֿידי היא הזו ,

הגדולה  מוחלטת, בתקיפות עצמו  כופה שהוא הכפיה
ב"סור  הן  החליט , שהוא כפי בדיוק יבצע שהוא ביותר ,

טוב" ב"עשה הן  יותר 17מרע" התורה ובלימוד 
בטבעו  מאשר  יותר  הצדקה במצות גם וכן  מרגילותו ,

ורגילותו .
הכללית  החומריות את מסירים זו  עבודה על ֿידי
הנפש  של  הכללית ההארה ומתגלית הבהמית מהנפש
אהבה  של  ומשיכה אלקי רגש אצלו  מתגלה האלקית.

לאלקות.
סוגים: שלושה בכך  יש בפרטיות,

והבאר  הבנה של  הבאר  טובות, מידות של  הבאר  ישנה
הבארות  שלוש שהן  אלקות, עבור  מסירתֿנפש של 

חפר . שיצחק
קבלתֿעול  תוקף הגבורה, ענין  הוא עם 18יצחק .

שלוש  כל  את לחפור  יכולת יש תקיפה קבלתֿעול 
הבארות.

האלקים":19כתוב  עשה זה לעומת זה "את
מידות  אלו  זה". "לעומת לה יש הטובות המידות באר 
הטובות  המידות את העושות הטבעיות, אדם בני

חולין . התורה, שעל ֿפי
"עשק" הבאר  .20זו 

חכמות  – זה" "לעומת לה יש התורה הבנת באר 
תורה. של  מהבנה ההיפך  שהן  השכלות חיצוניות,

"שטנה" הבאר  .21זו 
וקדושת  לאמונה המנגד  השטן  היא האפיקורסות באר 
היהודי  את שונאים והאפיקורסים והכופרים התורה,

וברשעות  ביותר  הגדולה ובחוצפה שמים, הירא התורני
המצוות  קדושת את מחלישים הם ביותר , הגדולה
שם  מחללים הם ביותר  הגדולה ובגסות המעשיות,

שמים.
זה". "לעומת אין  מסירתֿנפש של  לבאר  אך 

עתה  "כי שכתוב כמו  "רחובות", נקראת היא לכן 
באה  אלקות על  מסירותֿנפש על ֿידי לנו ". ה' הרחיב

הישועה.
לעשות". החלו  אשר  את היהודים "וקבל  זהו 

על ֿידי  המרה, האחרונה, הגלות בעת עתה, גם כך 
עצמם  על  יקבלו  ישראל  שבני היהודים", "וקבל 
החלו  "אשר  את לתקן  במסירתֿנפש, קבלתֿהעול 
וכו ' הטהרה הכשרות, השבת, את שעשו  לעשות",
הגוים", ככל  "נהיה של  מהמחלה לצאת חולין .
– ומצוות תורה לחיי ולשוב האישי מהחולין  להתנער 

ממש. בקרוב צדקנו  משיח  פני לקבל  יזכו  הם גם
.ÂˆÈ˜ הבהמית הנפש של  ההגשמה שהסרת מבאר 

קבלתֿעול  על ֿידי היא בתאוות, מהשקיעה והיציאה
מלכותֿשמים  קבלתֿעול  על ֿידי תקיפה. מלכותֿשמים
טובות, מידות – הבארות שלוש כל  לעומק מגיעים
הטובות  המידות של  לבארות ומסירתֿנפש. תורה
נקראות  והן  זה", "לעומת של  מנגדים יש התורה והבנת
כופרים  – ו "שטנה" העולם, הנחות – "עשק"
לה  שאין  מסירתֿנפש של  הבאר  אבל  ואפיקורסים,
מעניש  הקב"ה כאשר  עתה, "רחובות". נקראת מנגדים,
את  שיתקנו  אלו  התוכחה, בעונש ישראל  בני את
לקבל  הם גם יזכו  חול , אותן  שעשו  המעשיות המצוות

ממש. בקרוב צדקנו  משיח  פני את
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לא.1) יד, כ,כז .2)שמות משלי 

•
 

תרצ "א  שבט כ"ב ב"ה,

ריגא 

שי' ד. מו"ה והנעלה הנכבד האברך אל

הלמן 

וברכה! שלום 

חולה  שהייתי אלא במועדו, הגיעני שבט מר"ח מכתבו

עליו. להשיב יכלתי ולא שבועות כשלשה ל"ע

ומצטער  חבריו, אל שלי הפ"ש  שמסר לשמוע שמחתי

לווינשטין, הרב של מבנו כלום  יצא שלא שכותב מזה אני

מה  בזה, לעשות הוא שמוכן והשיב לו כתבו מכאן

בזה. מהנעשה לכתוב ובקשה לו. יהי' שאפשרי

מר  עם  נתדברו שהסטודנטים  מהידיעה שמחתי

טוב. פועל מזה שיצא השי"ת ויעזור מסינגר,

שכותב  ומה הרבה. יפעלו בעבודתם  אשר אני  מקוה

היא  שיטתי הנה טוב, יותר יהי' הבא הסמסטר אשר

שיהי' הזה הסמסטר על גם  להשפיע צריכים  אשר אחרת,

להיות. כראוי טוב

תלמיד  שהי' מליטא, שי' גארדון ממר מכתב לי הי'

בין  שהי' ההתעוררות את לפני והפליא זמן, איזה בברן

אפילו  אשר הדבר וכדאי מאד, ושמחתי הסטודנטים ,

רעהו. את איש  ויחזקו יעוררו מקום  בריחוק

מהישיבה  לי ידוע וכבר קראתי, העתון קטע את

מונטרו. שבעיר

ומברכו  הדו"ש 

יצחק  יוסף
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Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê( יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתח ּוׁשה את ּבּנֹותן מח ּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי  ׁשלמ ּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני  הם י ׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע ,

אלקה  "חלק  היא הּנׁשמה (ּכי  ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי ל "ע ׂשה הּפס ּוק  על הּמּגיד הרב  ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמ ּמעל").

צ ּורֹות.BˆBˆÁ˙חצ ֹוצרֹות": חצאי  -˙BˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צ ּורה הם ׁשּביחד י ׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה
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˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,È˙k ˙ÁÏ( רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצ ֹות  מ ֹופיע ֹות ׁשּבֹו הּׁשני , הּלּוח  ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆
מצ ֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח  ּבערּכֹו נח ּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הס ּתעפ ּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈
הע ׂשּיה  הע ּדר לאֿתע ׂשה, מצות ק ּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי ").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם ח ּבּור ח ּיּובי : ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וח ּבּור). צותא ְְְִִַָמ ּלׁשֹון

     ©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
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‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡( טו (לג , ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מ ׁשה ּכי  הּימין", אל אריה "ּפני  היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמ ּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מ ּלפני  אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מ ּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי  "על ּכאן: (ח"גרׁש"י  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי  . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מ ּזה  ּתעלנּו אל י ֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי  ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוי ׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים




     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
       £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

    §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
      £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¦§¥²

      §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
     ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

      ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
      ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

       §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
    ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

   ¨©−¬Ÿ¥«¨«
         

e‡È ‡Ï ÈÙe ÈBÁ‡ ˙‡ ˙È‡Â( כג (לג , ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»
וס ֹוף  אח ֹורי ", את "וראית רק  לֹומר  צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמ ּלאה מ ׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, וי ׁש מי ּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפס ּוק 

ּבדר רק  אבל "ּפני ", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב : הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני ") את והן "אח ֹורי " את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאח ֹורי 

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק  ּתהיה "ּפני " ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו
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ע ּקר  (ׁשהרי  ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מ ׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹע ׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוח ֹות ע ׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב 

על  ּומס ּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי  ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח  ידּועים ׁשּבזמ ּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי  ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'
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זהּו ּובכללּות, ס ֹוף . ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתח ּלק  ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz‰ענין והתחלת הּכל יס ֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעב ֹודה י ׁשl‡b‰הע ֹולם זה לפי  הּכל. ּוׁשלמ ּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבב ּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתב ּואה מלמעלה, ּגּלּוי  – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚeL."ח ּטים קציר "ּבּכּורי  האדם, עב ֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  י ׂשראל ּכל אסיפת האסיף ", "חג העב ֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמ ּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצ ֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל
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ּבּלּוח ֹות  לכ מ ׁשה זכה לא מ ּדּוע  הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

ע ׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוח ֹות ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוח ֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומ ֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו ) ע ֹור ריש  קרּון הּלּוח ֹות, מק ּבל ּבמ ׁשה, ּגם נתוּסף  לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,
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סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ד אדר



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:126:068:278:249:018:5710:009:5717:3617:4018:0218:0617:2018:16באר שבע )ח(

6:136:068:278:239:018:5710:009:5717:3717:4218:0018:0517:1118:15חיפה )ח(

6:116:048:268:229:008:569:599:5617:3817:4318:0018:0417:0218:15ירושלים )ח(

6:136:068:288:249:028:5810:009:5717:3517:4018:0218:0617:1918:16תל אביב )ח(

6:446:328:408:349:249:1810:2010:1517:3217:4118:0618:1517:2218:28אוסטריה, וינה )ח(

7:007:069:369:3910:1410:1711:2211:2320:0719:5920:3520:2619:4220:37אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:446:338:438:379:259:1910:2210:1717:3717:4618:0918:1817:2618:30אוקראינה, אודסה )ח(

6:186:068:148:088:588:529:549:5017:0717:1617:4017:4916:5618:02אוקראינה, דונייצק )ח(

6:306:188:258:199:099:0310:0510:0117:1717:2617:5118:0017:0718:13אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:586:458:508:449:369:2910:3210:2717:4017:5018:1518:2517:3118:38אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:506:388:438:369:299:2210:2410:2017:3217:4318:0718:1717:2318:31אוקראינה, קייב )ח(

7:096:589:099:039:519:4510:4710:4318:0718:1518:3618:4417:5618:57איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:239:2210:2610:2518:3018:2918:5318:5118:1219:00אקוואדור, קיטו )ח(

6:376:439:139:169:509:5210:5710:5819:3619:2920:0319:5519:1220:06ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:227:299:5710:0110:3810:4111:4611:4720:3420:2521:0420:5420:0821:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:456:368:538:489:309:2510:2810:2417:5518:0118:2318:3017:4218:41ארה״ב, בולטימור )ח(

6:366:278:428:379:209:1510:1810:1417:4317:4918:1218:1917:3018:30ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:366:278:438:389:219:1610:1810:1517:4317:5018:1218:1917:3118:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:147:049:189:139:589:5210:5510:5118:1718:2518:4718:5518:0519:06ארה״ב, דטרויט )ח(

6:516:459:089:049:419:3710:4010:3718:1918:2318:4318:4818:0418:58ארה״ב, האוסטון )ח(

6:256:188:388:349:139:0910:1210:0917:4517:5018:1218:1717:3118:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:486:429:079:049:399:3610:3910:3618:2118:2418:4518:4818:0518:58ארה״ב, מיאמי )ח(

6:326:238:388:339:179:1110:1410:1017:3817:4518:0718:1417:2618:26ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:006:519:069:019:449:3910:4210:3818:0718:1418:3618:4317:5518:54ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:326:228:378:319:169:1010:1310:0917:3617:4318:0618:1317:2418:25ארה״ב, שיקגו )ח(

6:316:339:069:079:369:3710:4110:4119:0018:5619:2319:1918:3819:28בוליביה, לה-פס )ח(

7:367:239:279:2010:1410:0711:0911:0418:1618:2618:5119:0218:0719:15בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:367:239:279:2010:1410:0711:0911:0418:1718:2718:5219:0218:0719:16בלגיה, בריסל )ח(

6:006:038:368:379:089:0910:1310:1318:4318:3819:0318:5818:2119:08ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:495:528:248:258:568:5710:0110:0118:2618:2118:5118:4618:0418:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:546:418:458:389:329:2510:2710:2217:3517:4618:0918:2017:2918:34בריטניה, לונדון )ח(

7:066:528:538:459:429:3510:3710:3217:3917:5018:1618:2817:3318:42בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:026:498:518:449:399:3210:3410:2917:3917:5018:1518:2517:3018:40גרמניה, ברלין )ח(

7:177:059:109:049:569:4910:5210:4718:0018:1018:3518:4517:5118:59גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:586:028:348:369:079:0810:1310:1318:4818:4319:0719:0118:2619:11דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:016:579:249:219:549:5210:5510:5318:4318:4519:0619:0818:2619:17הודו, מומבאי )ח(

6:576:529:209:179:509:4810:5110:4918:3918:4119:0319:0418:2319:14הודו, פונה )ח(

6:326:218:298:239:139:0610:0910:0417:2217:3117:5518:0417:1218:17הונגריה, בודפשט )ח(

6:416:328:478:429:259:2010:2310:1917:4617:5318:1618:2317:3418:34טורקיה, איסטנבול )ח(

7:036:549:129:079:499:4410:4710:4318:1418:2018:4318:4818:0118:59יוון, אתונה )ח(

6:526:418:508:449:339:2710:2910:2517:4417:5318:1718:2517:3318:38מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:586:549:219:189:519:4910:5210:5018:4018:4219:0319:0518:2419:15מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:596:088:348:389:199:2210:2810:3019:2519:1419:5819:4618:5819:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:326:268:508:479:239:1910:2210:1918:0118:0518:2718:3017:4718:40נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:459:018:569:399:3410:3610:3318:0118:0818:3018:3717:4718:48סין, בייג'ין )ח(

7:157:149:469:4510:1410:1311:1711:1619:2019:1919:4219:4119:0119:50סינגפור, סינגפור )ח(

6:316:188:208:139:089:0110:039:5817:0817:1917:4417:5516:5918:09פולין, ורשא )ח(

6:106:118:448:449:149:1310:1710:1718:3218:2918:5518:5218:1219:01פרו, לימה )ח(

7:277:169:269:2110:0810:0311:0511:0118:2118:3018:5319:0218:1019:14צרפת, ליאון )ח(

7:417:299:369:3010:2010:1411:1611:1218:2918:3919:0119:1118:1919:24צרפת, פריז )ח(

6:096:078:388:379:079:0610:0910:0818:1018:0918:3218:3217:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:016:519:038:589:449:3810:4110:3718:0418:1118:3218:3917:5218:51קנדה, טורונטו )ח(

6:406:298:408:349:229:1610:1810:1417:3717:4518:0718:1617:2618:28קנדה, מונטריאול )ח(

6:206:138:328:289:079:0310:0610:0317:3717:4318:0518:1017:2418:20קפריסין, לרנקה )ח(

7:567:429:409:3210:3110:2311:2511:2018:2418:3619:0219:1418:1619:29רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:317:169:129:0510:059:5710:5910:5317:5818:1118:3518:4717:5119:03רוסיה, מוסקבה )ח(

7:096:589:079:019:509:4410:4610:4218:0018:0918:3318:4217:4918:54רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:147:039:119:059:559:4810:5110:4618:0918:1818:3818:4617:5818:59שוויץ, ציריך )ח(

6:376:349:039:009:329:3010:3310:3118:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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