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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
L„Á‰ ה ּוא רא ׁשֹון חד ׁשים , רא ׁש לכם  ה ּזה  «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

ה ּׁשנה  לחד ׁשי ּבדר ּוׁשי 1לכם  ּומבאר  , ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ

ֿ קד ּׁשת  ּכב ֹוד  מ ּדר ּוׁשי החל  נׂשיאינּו, ְְְְִִֵֵֵֵַַָֻר ּבֹותינּו

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי מה ּנׂשיאים 2מ ֹורי ֿ זה   ּדר ֿ ועל  , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבפס ּוק 3ׁשּלפניו  הח ּדּוׁש ּדה ּנה  ב ּקד ׁש, למעלה  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הרא ׁשֹון  החד ׁש נע ׂשה  ניסן ׁשחד ׁש ה ּוא  ֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹזה 

אחר  חד ׁש היה  זה , צ ּוּוי ּדלפני ה ּׁשנה . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלחד ׁשי

ּתׁשרי, חד ׁש וה ּוא  ה ּׁשנה , לחד ׁשי ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹהרא ׁשֹון

ה ּפס ּוק  על  יֹונתן ּבתר ּגּום  ירח 4וכדאיתא  ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ירחא  ל ּה ּדקר ּו ּדע ּתיק ּיא  ירחא  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהאיתנים ,

והח ּדּוׁש ׁשביעאה , ירחא  ה ּוא  ּוכען ְְְְְִִַַַַָָָָָקדמאה ,

החד ׁש ניסן חד ׁש נע ׂשה  ׁשאז ה ּוא  זה  ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבפס ּוק 

ה ּׁשביעי. החד ׁש נע ׂשה  ּתׁשרי וחד ׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהרא ׁשֹון,

ּדברי  ֿ ּפי על  ּבּדר ּוׁשים  מבאר  הח ּדּוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹותכן

ּבע ֹולמ ֹו5ה ּמדר ׁש ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּׁשּבחר  ְְִִֶַַַָָָָָ

ּביעקב  ּומ ּׁשּבחר  וׁשנים , חד ׁשים  רא ׁשי ּבֹו ְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹקבע 

ׁשמ ּצד  הינּו ּגא ּלה , ׁשל  ֿ חד ׁש רא ׁש ּבֹו קבע  ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּובניו

ה ּׁשמים  את  אלקים  ּברא  "ּברא ׁשית  ְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹה ּבריאה ,

הארץ " ה ּוא 6ואת  ּתׁשרי ׁשחד ׁש ּבע ֹולם  נק ּבע  , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מצרים , יציאת  ּבעת  ּובניו, ּביעקב  ּומ ּׁשּבחר  ה ּׁשנה . לחד ׁשי הרא ׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהחד ׁש

נע ׂשה  ה ּגא ּלה , חד ׁש ׁשה ּוא  ניסן ׁשחד ׁש הינּו ּגא ּלה , ׁשל  חד ׁש להם  ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻקבע 

(ּבריאת  הע ֹולם  מ ּצד  ׁשה ּוא  ׁשּכפי אחר , ּבמק ֹום  ּגם  [וכ ּמבאר  הרא ׁשֹון. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחד ׁש

ׁשּלמעלה הע ֹול  ה ּתֹורה  מ ּצד  ׁשה ּוא  ּוכפי הרא ׁשֹון. החד ׁש ה ּוא  ּתׁשרי ם ) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הרא ׁשֹון]. החד ׁש ה ּוא  ניסן חד ׁש הרי הע ֹולם , ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמהג ּבל ֹות 
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א. א,

    
ניסן : חודש אודות בתורה נאמר 

‰f‰ L„Á‰ ניסן ÌÈL„Á,חודש L‡ ÌÎÏ שאר לכל  וראשון  ראש «…∆«∆»∆…√»ƒ
‰M‰החדשים ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡1ÈLe„a ‡Óe , ƒ»∆¿»¿≈«»»¿…»ƒ¿≈

של  החסידות eÈ‡ÈN,מאמרי  eÈ˙Ba, חב"ד ‰ÏÁאדמו "רי  «≈¿ƒ≈»≈
ŒÈBÓ ˙M„˜Œ„Bk ÈLecÓƒ¿≈¿¿À«ƒ

"BÓ„‡ ÈÓÁÂ2,,הריי "צ הרבי  ¿»ƒ«¿
הרבי , של  ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰חותנו 

ÂÈÙlL ÌÈ‡ÈNp‰Ó3 האדמו "רים ≈«¿ƒƒ∆¿»»
הריי "צ  לרבי  «¿»¿ÏÚÓÏ‰שקדמו 

LecÁ‰ ‰p‰c ,L„w«…∆¿ƒ≈«ƒ
‰Ê ˜eÒÙaL,"...לכם הזה "החודש ∆¿»∆

‰NÚ ÔÒÈ L„ÁL ‡e‰ ונקבע ∆…∆ƒ»«¬»
להיות ‰ÔBL‡כעת L„Á‰«…∆»ƒ

Èeeˆ ÈÙÏc .‰M‰ ÈL„ÁÏ¿»¿≈«»»¿ƒ¿≈ƒ
ÔBL‡‰ Á‡ L„Á ‰È‰ ,‰Ê∆»»…∆«≈»ƒ

‡e‰Â ,‰M‰ ÈL„ÁÏ החודש ¿»¿≈«»»¿
הוא זה ציווי  עד  הראשון  ∆…L„Áשהיה

‡˙È‡„ÎÂ ,ÈLz וכמובא ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
˜eÒt‰ ÏÚ Ô˙BÈ Ìeb˙a4 ¿«¿»»««»

חנוכת  לעניין  מלכים, בספר  האמור 

שלמה  ידי  על  הראשון  המקדש בית

שלמה  המלך  אל  "ויקהלו  נאמר  המלך 

בחג  האיתנים בירח ישראל  איש כל 

שחודש  כך  ועל  השביעי ", החודש הוא

נקרא מניסן ) (השביעי  »∆ÁÈתשרי 
,ÌÈ˙È‡‰ יונתן בתרגום נאמר  »≈»ƒ

Úc ‡ÁÈdÏ e˜c ‡i˜Èz «¿»¿«ƒ«»¿»≈
‡e‰ ÔÚÎe ,‰‡Ó„˜ ‡ÁÈ«¿»«¿»»¿«

,‰‡ÚÈL ‡ÁÈ החודש «¿»¿ƒ»»
החודש  לו  קראו  (הזקנים) שהעתיקים

השביעי , החודש הוא וכעת הראשון 

‰Ê ˜eÒÙa LecÁ‰Â הזה "החודש ¿«ƒ¿»∆
Ê‡Lלכם..." ‡e‰ הציווי מסירת עם ∆»

‰L„Áהזה, ÔÒÈ L„Á ‰NÚ«¬»…∆ƒ»«…∆
‰NÚ ÈLz L„ÁÂ ,ÔBL‡‰»ƒ¿…∆ƒ¿≈«¬»

.ÈÚÈM‰ L„Á‰«…∆«¿ƒƒ
LecÁ‰ ÔÎ˙Â הפנימית המשמעות ¿…∆«ƒ

להיות  הפך  ניסן  שחודש העובדה של 

הראשון  ÌÈLecaהחודש ‡Ó¿…»«¿ƒ
הנזכרים  החסידות ÈtŒÏÚ«ƒמאמרי 

L„n‰ Èc5BÓÏBÚa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÁaMÓ, כלומר ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ∆»««»»¿»
העולם עם  בריאת Baתחילת Ú˜ בעולם ֿ הוא ֿ ברוך  ÈL‡הקדוש »«»≈

,ÌÈLÂ ÌÈL„Á תשרי חודש היה השנה של  הראשון  החודש זה ובשלב √»ƒ¿»ƒ
האדם) בריאת יום בראשית, למעשה השישי  ביום »«∆ÁaMÓeƒ(שהתחיל 

ֿ הוא  ֿ ברוך  ÂÈeהקדוש ˜ÚÈa עם ¿«¬…»»
Baישראל , Ú˜ בעולםŒL‡ »«…

,‰l‡b ÏL L„Á שבו ניסן  חודש …∆∆¿À»
חכמינו  (ואמרו  ממצרים הגאולה הייתה

להגאל ')ז "ל  עתידין  ובו  נגאלו  'בניסן 

,‰‡Èa‰ „vÓL eÈ‰ עליה «¿∆ƒ««¿ƒ»
‡ÌÈ˜Ïנאמר  ‡a ˙ÈL‡a"¿≈ƒ»»¡…ƒ

"ı‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡6, ≈«»«ƒ¿≈»»∆
ÈLz L„ÁL ÌÏBÚa Úa˜ƒ¿»»»∆…∆ƒ¿≈
ÈL„ÁÏ ÔBL‡‰ L„Á‰ ‡e‰«…∆»ƒ¿»¿≈

ÁaMÓe .‰M‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»»ƒ∆»«
ÈˆÈ‡˙הוא  ˙Úa ,ÂÈe ˜ÚÈa¿«¬…»»¿≈¿ƒ«

Ì‰Ï Ú˜ ,ÌÈˆÓ ישראל לבני  ƒ¿«ƒ»«»∆
L„ÁL eÈ‰ ,‰l‡b ÏL L„Á…∆∆¿À»«¿∆…∆
,‰l‡b‰ L„Á ‡e‰L ÔÒÈƒ»∆…∆«¿À»

.ÔBL‡‰ L„Á‰ ‰NÚ«¬»«…∆»ƒ
,Á‡ ÌB˜Óa Ìb ‡nÎÂ]¿«¿…»«¿»«≈
ÌÏBÚ‰ „vÓ ‡e‰L ÈÙkL∆¿ƒ∆ƒ«»»

(ÌÏBÚ‰ ˙‡Èa) גדרי כל  עם ¿ƒ«»»
חודש  העולם, של  ≈¿ÈLzƒהמציאות

ÈÙÎe .ÔBL‡‰ L„Á‰ ‡e‰«…∆»ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlL ‰Bz‰ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««»∆¿«¿»

,ÌÏBÚ‰ ˙BÏa‚‰Ó חכמינו כדברי  ≈«¿»»»
לעולם' 'קדמה שהתורה ≈¬‰Èז "ל 

L„Á‰ ‡e‰ ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»«…∆
,ÔBL‡‰ החודש כמו הוא שניסן  »ƒ

בחירת  מצד  ישראל , בני  מצד  הראשון 

ובניו  ביעקב ֿ הוא ֿ ברוך  ].הקדוש
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ו    

e‡e ּדה ּנה ּבּדר ּוׁשים ), (ּכּמבאר  ה ּוא  הענין ≈ְְְְִִִֵַַָָָֹ

ּב'עקדה ' ּבּדר ּוׁשים 7איתא  )8(ה ּובא  ְֲִִֵַָָָָ

א ֹופן  ה ּבֹורא . ּגדל ּות  לידע  יכ ֹולים  א ֹופ ּנים  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּדב ׁשני

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּטבע , מהנהגת  - ּכל 9אחד  ע ֹוד  ְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

ק ּימים  הארץ  ּדצבא  יׁשּבת ּו, לא  ּגֹו' הארץ  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹימי

אפ ׁשר  ׁשּמּזה  ּבאיׁש, ק ּימים  ה ּׁשמים  ּוצבא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבמין,

נמ ׁש יׁשּבת ּו" "לא  ּדענין ה ּבֹורא , ּגדל ּות  ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹלידע 

ׁשניתי  לא  הוי' אני ׁשּלמעלה , ה ּׁשּנּוי .10מהע ּדר  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה ּטבע , ּגדרי ּוב ּטּול  נּסית  מהנהגה  - ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוא ֹופן

ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּנס  ׁשענין ּוכמ ֹו מה ּטבע , למעלה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּזה ּו

מ ּלׁשֹון  ה ּוא  נס  ׁשהרי מה ּטבע , למעלה  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָה ּוא 

והג ּבהה  ולא 11הרמה  מה ּטבע , למעלה  הינּו , ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ

הכי  מהענינים  ּגם  למעלה  ׁשה ּוא  א ּלא  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָע ֹוד 

ּבל ׁשֹון  וכ ּמר ּמז ׁשּבּטבע , ההרים ,12נעלים  על  נס  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשני  ּתכן וזה ּו ׁשּבּטבע . מהרים  ּגם  למעלה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשה ּוא 

הע ֹולם  הנהגת  ה ּבריאה , ׁשמ ּצד  ה ּנ"ל , ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהענינים 

ּגדל ּות  לידע  אפ ׁשר  מ ּזה  ׁשּגם  ה ּטבע , ֿ ּפי על  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהיא 

וענין  ּגא ּלה  ׁשל  חד ׁש ּומ ּצד  . ית ּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻה ּבֹורא 

נס , ׁשל  ענין נע ׂשה  מהע ֹולם , ׁשּלמעלה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ּתֹורה 

מ ּטבע , ׁשּלמעלה  ההנהגה  ֿ ידי על  ה ּבֹורא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה ּכרת 

ּבּדר ּוׁשים ), נת ּפר ׁש ׁשּלא  (אף  ּבזה  לה ֹוסיף  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹויׁש

והנהגה  ה ּטבע  (הנהגת  א ּלּו ענינים  ׁשׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשמה 

"מ ׁשּבחר  חד ׁשים , רא ׁשי עם  ק ׁשּורים  ְֳִִִִִִֵֶַָָָנּסית )

ּומ ּׁשּבחר  חד ׁשים , רא ׁשי להם  קבע  ְֳִִֵֶֶַַָָָָָָּבע ֹולמ ֹו

ּגא ּלה ", ׁשל  ֿ חד ׁש רא ׁש להם  קבע  ּובניו ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻּביעקב 

מל ׁשֹון  ה ּוא  ׁש"חד ׁש" מ ּׁשּום  ה ּוא  ּדיקא , ְְִִֶֶֶַָֹֹ"חד ׁש"

עני  ּוׁשני והן ח ּדּוׁש, טבעית  הנהגה  הן א ּלּו, נים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ

ויׁש מאין. יׁש נתח ּדׁשּו ׁשניהם  נּסית , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהנהגה 
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בעולם מהמציאות שלמעלה מהבורא מ'אין ', חידוש הם ÛÈÒB‰Ïהנס LÈÂ¿≈¿ƒ
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ז     

e‡e ּדה ּנה ּבּדר ּוׁשים ), (ּכּמבאר  ה ּוא  הענין ≈ְְְְִִִֵַַָָָֹ

ּב'עקדה ' ּבּדר ּוׁשים 7איתא  )8(ה ּובא  ְֲִִֵַָָָָ

א ֹופן  ה ּבֹורא . ּגדל ּות  לידע  יכ ֹולים  א ֹופ ּנים  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּדב ׁשני

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּטבע , מהנהגת  - ּכל 9אחד  ע ֹוד  ְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

ק ּימים  הארץ  ּדצבא  יׁשּבת ּו, לא  ּגֹו' הארץ  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹימי

אפ ׁשר  ׁשּמּזה  ּבאיׁש, ק ּימים  ה ּׁשמים  ּוצבא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבמין,

נמ ׁש יׁשּבת ּו" "לא  ּדענין ה ּבֹורא , ּגדל ּות  ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹלידע 

ׁשניתי  לא  הוי' אני ׁשּלמעלה , ה ּׁשּנּוי .10מהע ּדר  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה ּטבע , ּגדרי ּוב ּטּול  נּסית  מהנהגה  - ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוא ֹופן

ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּנס  ׁשענין ּוכמ ֹו מה ּטבע , למעלה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּזה ּו

מ ּלׁשֹון  ה ּוא  נס  ׁשהרי מה ּטבע , למעלה  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָה ּוא 

והג ּבהה  ולא 11הרמה  מה ּטבע , למעלה  הינּו , ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ

הכי  מהענינים  ּגם  למעלה  ׁשה ּוא  א ּלא  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָע ֹוד 

ּבל ׁשֹון  וכ ּמר ּמז ׁשּבּטבע , ההרים ,12נעלים  על  נס  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשני  ּתכן וזה ּו ׁשּבּטבע . מהרים  ּגם  למעלה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשה ּוא 

הע ֹולם  הנהגת  ה ּבריאה , ׁשמ ּצד  ה ּנ"ל , ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהענינים 

ּגדל ּות  לידע  אפ ׁשר  מ ּזה  ׁשּגם  ה ּטבע , ֿ ּפי על  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהיא 

וענין  ּגא ּלה  ׁשל  חד ׁש ּומ ּצד  . ית ּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻה ּבֹורא 

נס , ׁשל  ענין נע ׂשה  מהע ֹולם , ׁשּלמעלה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ּתֹורה 

מ ּטבע , ׁשּלמעלה  ההנהגה  ֿ ידי על  ה ּבֹורא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה ּכרת 

ּבּדר ּוׁשים ), נת ּפר ׁש ׁשּלא  (אף  ּבזה  לה ֹוסיף  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹויׁש

והנהגה  ה ּטבע  (הנהגת  א ּלּו ענינים  ׁשׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשמה 

"מ ׁשּבחר  חד ׁשים , רא ׁשי עם  ק ׁשּורים  ְֳִִִִִִֵֶַָָָנּסית )

ּומ ּׁשּבחר  חד ׁשים , רא ׁשי להם  קבע  ְֳִִֵֶֶַַָָָָָָּבע ֹולמ ֹו

ּגא ּלה ", ׁשל  ֿ חד ׁש רא ׁש להם  קבע  ּובניו ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻּביעקב 

מל ׁשֹון  ה ּוא  ׁש"חד ׁש" מ ּׁשּום  ה ּוא  ּדיקא , ְְִִֶֶֶַָֹֹ"חד ׁש"

עני  ּוׁשני והן ח ּדּוׁש, טבעית  הנהגה  הן א ּלּו, נים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ

ויׁש מאין. יׁש נתח ּדׁשּו ׁשניהם  נּסית , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהנהגה 
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ÌÈLeca ‡nk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e הנזכרים החסידות ),מאמרי  ≈»ƒ¿»«¿…»«¿ƒ

'‰„˜Ú'a ‡˙È‡ ‰p‰c7 עראמה יצחק רבי  מאת יצחק' 'עקדת ספר  ¿ƒ≈ƒ»»¬≈»
ÌÈLeca ‡e‰)8˙eÏ„b Ú„ÈÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈpÙB‡ ÈLc ( »«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ≈««¿

.‡Ba‰ ה'קיימות בגדולת להכרה להגיע צורות שתי  „Á‡ ÔÙB‡ «≈∆∆»
,Úh‰ ˙‚‰‰Ó מהתבוננות ≈«¿»««∆«

ה' שברא העולם של  ¿BÓkבטבע
e˙kL9 לאחר ה' המבול בדברי  ∆»

ואילך  ÈÓÈשמעתה Ïk „BÚ»¿≈
e˙aLÈ ‡Ï 'Bb ı‡‰ אלא »»∆…ƒ¿…

וכן העולם  הטבע, לפי  יתנהל 

זה  בעניין  ‰‡cıˆהתבוננות ‡ ƒ¿»»»∆
והצמחים  החיים בעלי  האדם, בני  כמו 

,ÔÈÓa ÌÈÓi˜ עצמם הברואים «»ƒ¿ƒ
ממשיך  הסוג  אבל  ומתים נולדים

‰ÌÈÓMלהתקיים  ‡ˆe כמו ¿»«»«ƒ
והירח  ÌÈÓi«̃»ƒוהכוכבים השמש

,LÈ‡a כפי קיימים עצמם הם  ¿ƒ
בתחילה  בהתבוננות fnL‰שנבראו  ∆ƒ∆

הטבע  פי  על  בבריאה אלה בעניינים

Ú„ÈÏ LÙ‡ ולהכיר לדעת ∆¿»≈«
‡Ï" ÔÈÚc ,‡Ba‰ ˙eÏ„b«¿«≈¿ƒ¿«…

"e˙aLÈ של הקבועה ההתנהלות ƒ¿…
וחורף  קיץ ולילה, ביום העולם טבע

‰ÈepMוכד ' cÚ‰Ó CLÓƒ¿»≈∆¿≈«ƒ
והנצחיות  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והקביעות

הכתוב ,באלוקות  ‰ÈÂ'ובלשון  È‡¬ƒ¬»»
È˙ÈL ‡Ï10 ֿ ֿ ברוך  הקדוש ואצל  …»ƒƒ

שינוי  שום שייך  לא נצחי  שהוא הוא

ושלום. חס חלישות ÈLאו  ÔÙB‡Â¿∆≈ƒ
באלוקות  והכרה לידיעה להגיע ניתן  בו 

È„b Ïehe ˙Èq ‰‚‰‰Ó ≈«¿»»ƒƒƒƒ¿≈
,Úh‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כאשר  «∆«

את  ֿ מנהיג  על  נס של  בדרך  העולם

Úh‰Ó,טבעי  ‰ÏÚÓÏ e‰fL∆∆¿«¿»≈«∆«
BËeLÙk Òp‰ ÔÈÚL BÓÎe¿∆ƒ¿««≈ƒ¿
È‰L ,Úh‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«∆«∆¬≈
‰Ó‰ ÔBLlÓ ‡e‰ Ò≈ƒ¿¬»»

‰‰a‚‰Â11, ארים' בישעיהו  ככתוב ¿«¿»»
Úh‰Ó,ניסי ' ‰ÏÚÓÏ eÈ‰«¿¿«¿»≈«∆«

‡e‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ הנסÌÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ¿…∆»∆¿«¿»«≈»ƒ¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ

ÔBLÏa ÊnnÎÂ ,ÚhaL12 בישעיה ‰‰ÌÈ,הכתוב ÏÚ Ò ∆«∆«¿«¿À»ƒ¿≈«∆»ƒ
‡e‰L הנסÌÈ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ והנעלים הדברים ÚhaL.הגבוהים ∆¿«¿»«≈»ƒ∆«∆«

e‰ÊÂ מנס או  עצמו  הטבע מתוך  אלוקות, בהכרת האמורות הצורות שתי  ¿∆
הם לטבע, ‰Ï"p,שמעל  ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÎz החודש בתור  תשרי  של  …∆¿≈»ƒ¿»ƒ««

וניסן  (הטבע) העולם מצד  הראשון 

ישראל  בני  מצד  הראשון  החודש בתור 

(הטבע), מהעולם »vÓL∆ƒ„שלמעלה
,‰‡Èa‰,העולם ‰‰‚˙טבע «¿ƒ»«¿»«

,Úh‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒ«ƒ«∆«
‰fÓ ÌbL עצמו הטבע מתוך  ∆«ƒ∆

‡Ba‰ ˙eÏ„b Ú„ÈÏ LÙ‡∆¿»≈««¿«≈
.Ca˙È, לעיל vÓe„כמבואר  ƒ¿»≈ƒ«

‰l‡b ÏL L„Á ניסן ÔÈÚÂחודש …∆∆¿À»¿ƒ¿«
,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰Bz‰«»∆¿«¿»≈»»
˙k‰ ,Ò ÏL ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»∆≈«»«
‰‚‰‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ba‰«≈«¿≈««¿»»
LÈÂ ,ÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆«¿≈
‡lL Û‡) ‰Êa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆«∆…
‰ÓL ,(ÌÈLeca Lt˙ƒ¿»≈«¿ƒ∆«
˙‚‰‰) el‡ ÌÈÈÚ ÈLL∆¿≈ƒ¿»ƒ≈«¿»«

˙Èq ‰‚‰‰Â Úh‰ כפי «∆«¿«¿»»ƒƒ
ה' בגדולת להכרה דרכים הן  )ששתיהן 

,ÌÈL„Á ÈL‡ ÌÚ ÌÈeL¿̃ƒƒ»≈√»ƒ
המדרש »«∆ÁaLÓ"ƒכמאמר 

ÈL‡ Ì‰Ï Ú˜ BÓÏBÚa¿»»«»∆»≈
ÌÈL„Á טבע מצד  תשרי , (חודש √»ƒ

ÂÈeהעולם), ˜ÚÈa ÁaMÓeƒ∆»«¿«¬…»»
ÏL L„ÁŒL‡ Ì‰Ï Ú»̃«»∆……∆∆

‰l‡b שלמעלה נס ניסן , (חודש ¿À»
Èc˜‡,מהעולם) "L„Á" ,"…∆«¿»

וחידוש  חילוק ואומר  מדייק והמדרש

זה, לעניין  ביחס דווקא ‰e‡זה
ÔBLÏÓ ‡e‰ "L„Á"L ÌeMÓƒ∆…∆ƒ¿
Ô‰ ,el‡ ÌÈÈÚ ÈLe ,LecÁƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈≈
‰‚‰‰ Ô‰Â ˙ÈÚË ‰‚‰‰«¿»»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»
LÈ eLcÁ˙ Ì‰ÈL ,˙Èqƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

של מ  המציאות בגדרי  דבר  ציאות

שלמעלה ÔÈ‡Óהעולם  מהאלוקות ≈«ƒ
וגם  הטבע גם כלומר , המציאות. מגדרי 

בעולם מהמציאות שלמעלה מהבורא מ'אין ', חידוש הם ÛÈÒB‰Ïהנס LÈÂ¿≈¿ƒ
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ּבכח  ה ּוא  מאין י ׁש הח ּדּוׁש ׁשענין ּבזה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹלה ֹוסיף 

סימן  ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ּכדאיתא  ּדוקא , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהעצמ ּות 

קדמה 13כ ' ׁשּלא   ית ּבר ּומה ּות ֹו עצמ ּות ֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּדוקא 

ויכל ּתֹו ּבכח ֹו לב ּדֹו ה ּוא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ע ּלה  ְְְְִִַַָָָֹל ֹו

ּבריאת  ּכֹולל  וזה  ה ּמחלט . ואפס  מאין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻלברא 

ּביֹותר , ה ּתח ּתֹון עד  ּביֹותר  מהעליֹון הענינים , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  מ ּׁשמים 14ּוכמ ֹו ה ּנמצאים  ׁשּכל  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּבּים  קטן ל ׁשל ׁשּול  עד  ׁשּביניהם , ּומה  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוארץ 

הארץ  ׁשּבט ּבּור  קטן נמצא ּו15ויּתּוׁש ּכּלם  , ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ

ה ּמצא ֹו. ְֲִִֵַָמאמ ּתת 

ÌÓ‡ ׁשל ׁשענינֹו ּדמ ּכיון ּבזה , להבין צרי »¿»ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּלמעלה  ה ּגא ּלה  ענין ניסן, ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻחד ׁש

ואינֹו לגמרי  חד ׁש ענין ה ּוא  והג ּבלה , ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָמ ּמדידה 

ּדברי  ּפר ּוׁש מה ּו ֿ ּכן אם  ּתׁשרי, לחד ׁש ּכלל   ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבער

ּוכען  קדמאה , ליּה קר ּו ּדע ּתיק ּיא  ירחא  ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָה ּתר ּגּום 

א ּלּו ענינים  ׁשׁשני מ ּזה , ּדמ ׁשמע  ׁשביעאה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָה ּוא 

ּתׁשרי, (חד ׁש הענין ּדא ֹות ֹו לזה , זה  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיכים 

נע ׂשה  קדמאה , ירחא  ׁשה ּוא  טבעית ) ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהנהגה 

איזּו ל ֹו ׁשּיׁש והינּו ניסן, לחד ׁש ׁשביעאה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹירחא 

ׁשׁשני  מ ּכיון ּדלכא ֹורה , ניסן. לחד ׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיכ ּות 

ענינים  ׁשני הם  ּוגא ּלה , ע ֹולם  א ּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֻענינים 

היה  לא  לכא ֹורה  ֿ ּכן אם  לזה , זה   ּבער ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאינם 

ּביניהם . ק ׁשר  ׁשּום  להיֹות  ְִִֵֵֶֶֶָצרי

LÈÂ ניסן ּבחד ׁש ׁשהח ּדּוׁש ּבזה , ה ּבא ּור  ל ֹומר  ¿≈ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

נּסית , ּדהנהגה  ה ּגּלּוי עצם  רק  לא  ְְִִִֶֶַַַָָָָֹהיה 

ה ּנס  את  ׁשּמג ּלה  מה  ה ּוא  הח ּדּוׁש ע ּקר  ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָא ּלא 

ענין  ּתׁשרי, ׁשחד ׁש מה  וזה ּו עצמ ֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּטבע 

ה ּו טבעית , ניסן,הנהגה  לחד ׁש ׁשביעי חד ׁש א  ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ
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,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡e‰ ÔÈ‡Ó LÈ LecÁ‰ ÔÈÚL ,‰Êa»∆∆ƒ¿««ƒ≈≈«ƒ¿…«»«¿«¿»
של  ומהותו  עצמותו  מכוח דוקא בא מאין ' 'יש בריאת של  זה עניין 

באלוקות) אחרות או  כאלה מדרגות (ולא בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‡˙È‡„kכמובא'L„w‰ ˙b‡'a הזקן אדמו "ר  שכתב קודש אגרות ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«…∆
התניא  בספר  Î'ונדפסו  ÔÓÈÒ13 ƒ»

B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿«
‰lÚ BÏ ‰Ó„˜ ‡lL Ca˙Èƒ¿»≈∆…»¿»ƒ»

שלו ÌBÏLÂŒÒÁ,סיבה שהמציאות «¿»
כלשהו  וגורם סיבה של  תוצאה איננה

לו  שקדם עניין  ושום דבר  שום ואין 

BzÏÎÈÂ BÁÎa BcÏ ‡e‰¿«¿…ƒ»¿
LÈ ‡Ïמוגדרת ÔÈ‡Óמציאות ƒ¿…≈≈«ƒ

ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â עצמה מהאלוקות ¿∆∆«À¿»
מציאות  של  הגדרות שום לה שאין 

לו  שתהיה בלי  נברא וה'יש' קיימת

שהתהוותו  כך  לו  שקדמה מציאות שום

מוחלט. ואפס מאין  ∆¿ÊÂ‰היא
'יש' בתור  הנבראים של  ההתהוות

שהיא  האלוקות מעצמות ומציאות

מציאות  של  הגדרה מכל  למעלה 'אין ',

,ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡Èa ÏÏBk כל ≈¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ
הדרגות, בכל  הנבראים וכל  העולמות

ÔBzÁz‰ „Ú ˙BÈa ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿¿≈«««¿
˙kL BÓÎe ,˙BÈa¿≈¿∆»«

Ì"aÓ‰14ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL »«¿«∆»«ƒ¿»ƒ
,Ì‰ÈÈaL ‰Óe ı‡Â ÌÈÓMÓƒ»«ƒ»»∆«∆≈≈∆
והכי  גדולים הכי  מהנבראים החל 

ÌiaLנעלים ÔË˜ ÏeLÏLÏ „Ú«¿ƒ¿»»∆«»
ı‡‰ eaËaL ÔË˜ LezÈÂ15, ¿«»»∆¿«»»∆

B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó e‡ˆÓ ÌlkÀ»ƒ¿¿≈¬ƒ«ƒ»¿
האלוקות, מ'עצמות' החסידות, ובלשון 

האמיתי . ה'אין '

ÌÓ‡ עדיין,‰Êa ÔÈ‰Ï CÈˆ »¿»»ƒ¿»ƒ»∆
וחודש  תשרי  חודש בין  ובקשר  בהבדל 

BÈÚLניסן  ÔÂÈkÓc התוכן ¿ƒ≈»∆ƒ¿»
ÔÈÚהפנימי  ,ÔÒÈ L„Á ÏL∆…∆ƒ»ƒ¿«

‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰l‡b‰«¿À»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
,‰Ïa‚‰Â מהגדרים למעלה ¿«¿»»

העולם, של  ÔÈÚוההגבלות ‡e‰ƒ¿»
ÏÏk CÚa BÈ‡Â ÈÓ‚Ï L„Á והשוואה יחס כל  ללא L„ÁÏוהוא »»¿«¿≈¿≈¿∆∆¿»¿…∆

,ÈLz,המציאות גדרי  ואת העולם טבע את Letהמסמל  e‰Ó ÔkŒÌ‡ ƒ¿≈ƒ≈«≈
Ìebz‰ Èc ירח' תשרי  חודש על  הכתוב על  ÁÈ‡האיתנים'יונתן  ƒ¿≈««¿«¿»

.‰‡ÚÈL ‡e‰ ÔÚÎe ,‰‡Ó„˜ dÈÏ e˜ ‡i˜ÈzÚc החודש ¿«ƒ«»»≈«¿»»¿«¿ƒ»»

שביעי  הוא וכעת ראשון  תשרי ) (לחודש לו  קראו  (הזקנים) שהעתיקים

,‰fÓ ÚÓLÓc שהיה החודש שאותו  יונתן  תרגום של  הדברים מסגנון  ¿«¿«ƒ∆
כעת  הנקרא הוא ראשון  משמע נקרא ‡elשביעי , ÌÈÈÚ ÈLL עניינו ∆¿≈ƒ¿»ƒ≈

ניסן  חודש של  ועניינו  תשרי  חודש ‰ÔÈÚשל  B˙B‡c ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL«»ƒ∆»∆¿»ƒ¿»
(˙ÈÚË ‰‚‰‰ ,ÈLz L„Á)…∆ƒ¿≈«¿»»ƒ¿ƒ

,‰‡Ó„˜ ‡ÁÈ ‡e‰L החודש ∆«¿»«¿»»
עצמו  הוא הבריאה, בתחילת הראשון ,

‰‡ÚÈL ‡ÁÈ ‰NÚ החודש «¬∆«¿»¿ƒ»»
eÈ‰Âהשביעי  ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»¿«¿

BÏ LiL תשרי ‡eÊÈלחודש ∆≈≈
ÔÒÈ L„ÁÏ ˙eÎiL ובגלל «»¿…∆ƒ»

לניסן . השביעי  הוא זו  שייכות

צריך  זה ביאור :ודבר 

ÈLL ÔÂÈkÓ ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ≈»∆¿≈
ÌÏBÚ ,el‡ ÌÈÈÚ מסמל שאותו  ƒ¿»ƒ≈»

טבעית) (הנהגה תשרי  «l‡‚e¿À‰חודש
(הנהגה  ניסן  חודש מסמל  שאותה

ÌÈ‡Lניסית), ÌÈÈÚ ÈL Ì‰≈¿≈ƒ¿»ƒ∆≈»
,‰ÊÏ ‰Ê CÚa שענין וכאמור  ¿∆∆∆»∆

נעלה  ֿ טבעית, על  הנהגה ניסן , חודש

טבעית, הנהגה תשרי , חודש מענין 

והשוואה  יחס כל  ללא ערוך , באין 

CÈˆ ‰È‰ ‡Ï ‰B‡ÎÏ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿»…»»»ƒ
Ì‰ÈÈa L˜ ÌeL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆≈≈∆
על  דגש כאמור , כאן , יש ומדוע

לחודש  תשרי  חודש של  השייכות

ניסן .?

,‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÔÒÈ L„Áa LecÁ‰L בעת ∆«ƒ¿…∆ƒ»

מצרים  ÌˆÚיציאת ˜ ‡Ï ‰È‰»»…«∆∆
,˙Èq ‰‚‰‰c Èelb‰ זה שגם «ƒ¿«¿»»ƒƒ

בדרך  להנהגה ביחס גדול  חידוש

‰LecÁהטבע  wÚ ‡l‡ בחודש ∆»ƒ««ƒ
‰Òpניסן  ˙‡ ‰l‚nL ‰Ó ‡e‰«∆¿«∆∆«≈

BÓˆÚ ÚhaL הניסים ידי  על  כי  ∆«∆««¿
בשליטתו  נמצא שהעולם מתגלה

ומזה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  המוחלטת

של  שלאמתו  הכרה לידי  ובאים מבינים

שבו  אופן  אלא אינו  הטבע גם דבר 

'נס'. הוא עצמו  הטבע גם כן  ואם העולם את מנהיג  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

e‰ÊÂ על הפנימי  ÈÚË˙,הטעם ‰‚‰‰ ÔÈÚ ,ÈLz L„ÁL ‰Ó ¿∆«∆…∆ƒ¿≈ƒ¿««¿»»ƒ¿ƒ
ÔÒÈ L„ÁÏ ÈÚÈL L„Á ‡e‰ פי על  (אף ניסן  בחודש וקשור  …∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»

ערוך ), באין  הוא הטבעית ההנהגה על  הניסית ההנהגה של  ¿»‰eÈשהיתרון 
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ח    

ׁשרא ׁשית ּה הנּסית  מההנהגה  חלק  ׁשה ּוא  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהינּו

ניסן. ְִֶָֹּבחד ׁש

e‡e ּגדל ּות ׁשּמּכירים  זה  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין ≈ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ּבחינת  זה  הרי טבעית , מהנהגה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה ּבֹורא 

ּולהנהגה  הע ֹולם  לבריאת  ה ּׁשּיכת  ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹהאלק ּות 

ֿ ידי  ׁשעל  האלק ּות  ּבה ּכרת  ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹטבעית ,

האלק ּות  ּבחינת  מת ּגּלה  ּבּה הרי נּסית , ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָָָֹהנהגה 

ה ּוא , ניסן ּבחד ׁש הח ּדּוׁש אמנם  מ ּזה . ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה 

האלק ּות  ּבחינת  ּית ּגּלה  עצמ ֹו ּבּטבע  ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשּגם 

ּכתיב  ּדה ּנה  מה ּטבע . מר ֹום 16ׁשּלמעלה  ׂשא ּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ה ּפר ּוׁש ל ֹומר  ּדיׁש א ּלה , ּברא  מי ּורא ּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעיניכם 

ּבאפן  ּבּבריאה  ההת ּבֹוננּות  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבזה ,

ּגם  ּבּבריאה  ר ֹואים  ֿ זה  ֿ ידי על  מר ֹום ", ְְְְִִֵֶַַַָָּד"ׂשא ּו

ׁשּכת ּוב  מה  ּכי מע ֹולמ ֹות . ׁשּלמעלה  האלק ּות  ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹאת 

דוקא , "מר ֹום " ה ּכּונה  אין עיניכם " מר ֹום  ְְֵֵֵֶַַַָָָָָ"ׂשא ּו

היא  ּבּׁשמים  לא  ּתֹורה  ֿ ידי 17ׁשהרי ׁשעל  א ּלא  , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הינּו ׁשּבע ֹולם , ּדבר  ׁשּבכל  ּב"ּמר ֹום " ְְְְִֶֶַַַָָָָָָההת ּבֹוננּות 

ּברא  "מי ר ֹואים  ֿ זה  ֿ ידי על  מציא ּות ֹו, ְְֲִִִִֵֶַַַָָּבאמ ּתת 

ה ּנמצאים , ּכל  נמצא ּו ה ּמצא ֹו ׁשּמאמ ּתת  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָא ּלה ",

ׁשהאדם  ׁשּכיון א ּלא  ׁשּבּים . קטן ל ׁשל ׁשּול  ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעד 

ּגֹורם  (ׁשּזה  ּוׁשת ּיה  ּבאכילה  ּבג ּופ ֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמ ׁשּתּמׁש

הנהגת  אפן הרי ּובכלל  וכ ּו'), ה ּגּוף  ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹלח ּזּוק 

טביעה  מ ּלׁשֹון 'טבע ' ּבהעלם , היא  ,18ה ּטבע  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשעריה " ּבארץ  "טבע ּו להיֹות 19ּכמ ֹו צרי לכן , ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ

ּכדי  והרמה , נׂשיאה  ׁשל  ענין מר ֹום ", ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ"ׂשא ּו

ּברא  "מי ויראה  ההעלם  מ ּתֹו יבין ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם 

ה ּכת ּוב  ּובל ׁשֹון ה ',20א ּלה ", מע ׂשי ּגדל ּו מה  ְְֲִֵֶֶַַַָָ

ה '. מע ׂשי ר ּבּו ֲֶַַָּומה 
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כו.)16 מ , ב .)17ישעי ' נט , ב "מ  יב . ל, ואילך.)18נצבים שיד ס "ע  שה"ש תתקצא. ע ' נ"ך אוה"ת ט .)19וראה כ, איכה

כד.)20 קד, ו. צב , תהלים

    
‡e‰L הטבעית ההנהגה d˙ÈL‡Lעניין  ˙Èq‰ ‰‚‰‰‰Ó ˜ÏÁ ∆≈∆≈««¿»»«ƒƒ∆≈ƒ»

ÔÒÈ L„Áa. ומבאר שממשיך  וכפי  לניסן , כשביעי  נמנה תשרי  ולכן  ¿…∆ƒ»
Ba‰ ˙eÏ„b ÌÈÈknL ‰Ê ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e‡ ≈»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆«ƒƒ«¿«≈

‰Ê È‰ ,˙ÈÚË ‰‚‰‰Ó על מדובר  אבל  באלוקות, הכרה אמנם ≈«¿»»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙ÎiM‰ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¡…««∆∆
‰‚‰‰Ïe ÌÏBÚ‰ ˙‡ÈÏƒ¿ƒ«»»¿«¿»»

,˙ÈÚË אלוקות בחינת כלומר  ƒ¿ƒ
עד  צמצומים ריבוי  אחרי  שמאירה

ונבראים  עולמות להוות שיורדת

k‰a˙גשמיים ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«»«
‰‚‰‰ È„ÈŒÏÚL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆«¿≈«¿»»

da È‰ ,˙Èq הניסית בהנהגה ƒƒ¬≈»
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ‰lb˙Óƒ¿«»¿ƒ«»¡…

.‰fÓ ‰ÏÚÓlL יותר הנעלית ∆¿«¿»ƒ∆
לברוא  למטה שיורדת מהבחינה

גשמיים, ונבראים «¿«‡ÌÓעולמות
,‡e‰ ÔÒÈ L„Áa LecÁ‰«ƒ¿…∆ƒ»

BÓˆÚ Úha ÌbL תוכנו שמצד  ∆««∆««¿
וגם  האלוקות על  מסתיר  הוא ומהותו 

את  ממנו  ומבינים מתבוננים כאשר 

מצומצמת, לבחינה הכוונה ה' גדולת

‰lb˙i, עצמו בטבע ÈÁa˙בו , ƒ¿«∆¿ƒ«
,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»≈«∆«

ומבאר . שממשיך  כפי 

È˙k ‰p‰c16 בישעיהe‡N ¿ƒ≈¿ƒ¿
ÈÓהרימו  e‡e ÌÎÈÈÚ ÌBÓ»≈≈∆¿ƒ

,‰l‡ ‡a הכוונה פשוטו  ולפי  »»≈∆
בעולם  והתבוננות מבט ֿ ידי  שעל 

להגיע  ניתן  השמים, כלפי  ובמיוחד 

הבורא  ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש להכרה

,‰Êa Let‰ ÓBÏ LÈc לפי ¿≈««≈»∆
הדברים, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLפנימיות

ÔÙ‡a ‰‡Èaa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿«¿ƒ»¿…∆
,"ÌBÓ e‡N"c התבוננות כלומר , ¿¿»

הדברים  הגבוהים, שלמעלה בדברים

הניסית, ההנהגה היינו  »ŒÏÚמהטבע,
ÌÈ‡B ‰ÊŒÈ„È ומגלים‰‡Èaa ¿≈∆ƒ«¿ƒ»

‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ Ìb«∆»¡…∆¿«¿»
˙BÓÏBÚÓ דרגת את רק ולא ≈»

להשיג  ניתן  (אותה הטבעית וההנהגה העולמות בבריאת הקשורה האלקות

כמבואר  הטבע, פי  על  העולם בהנהגת מהתבוננות הכרה לקבל  ניתן  ובה

‰ek‰לעיל ). ÔÈ‡ "ÌÎÈÈÚ ÌBÓ e‡N" e˙kL ‰Ó Èkƒ«∆»¿»≈≈∆≈««»»
,‡˜Â„ "ÌBÓ" בעניינים התבוננות על  דווקא הכתוב את לפרש ואין  »«¿»

מהטבע  ולמעלה מהעולם בתורה È‰Lשלמעלה Ï‡כאמור  ‰Bz ∆¬≈»…
‡È‰ ÌÈÓMa17, שייכות מתוך  בהכרח אינם ה' עבודת שענייני  היינו  «»«ƒƒ

מהטבע  שלמעלה למה פירושו ‡l‡והתבוננות עיניכם" מרום "שאו  ∆»
,ÌÏBÚaL c ÏÎaL "ÌBn"a ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿¿«»∆¿»»»∆»»

שבכל  עצמו באלוקות בעולם דבר 

,B˙e‡ÈˆÓ ˙zÓ‡a eÈ‰«¿«¬ƒ«¿ƒ
שהיא  האלקות של  האמיתית המציאות

הנבראים, למציאות ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚהמקור 
,"‰l‡ ‡a ÈÓ" ÌÈ‡B ‰Ê∆ƒƒ»»≈∆
Ïk e‡ˆÓ B‡ˆn‰ ˙zÓ‡nL∆≈¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿¿»

,ÌÈ‡ˆÓp‰ האלוקית,שמהמציאות «ƒ¿»ƒ
המציאות  האמיתית, המציאות היא

ודבר  דבר  כל  נברא באמת, שקיימת

ביותר  והנעלה הגדול  מהדבר  בעולם

.ÌiaL ÔË˜ ÏeLÏLÏ „Ú«¿ƒ¿»»∆«»
להבנה  להגיע ניתן  שהיה היא והאמת

התבוננות  מתוך  גם זו  ולהכרה זו 

הטבע  ובהנהגת הגשמי  «∆‡l‡בעולם
LnzLÓ Ì„‡‰L ÔÂÈkL∆≈»∆»»»ƒ¿«≈
‰fL) ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a BÙe‚a¿«¬ƒ»¿ƒ»∆∆
,('eÎÂ Ûeb‰ ˜efÁÏ ÌBb≈¿ƒ«¿
לו  ויש מתגשם האדם מכך  וכתוצאה

ולבוא  אלוקות ענייני  להבין  קושי 

באלוקות, ‡ÔÙלהכרה È‰ ÏÏÎeƒ¿»¬≈…∆
Úh‰ ˙‚‰‰ ֿ הקדוש שבו  האופן  «¿»««∆«

ֿ הוא  בדרכי ברוך  העולם את מנהיג 

ÌÏÚ‰a,הטבע  ‡È‰ כך ƒ¿∆¿≈
אמנם  היא שהאלוקות אבל  בו  קיימת

ונסתרת, ÔBLlÓנעלמת 'ÚË'∆«ƒ¿
‰ÚÈË18, והוא כדבר במים שטבע ¿ƒ»

נראה  ואינו  הכתוב BÓkמכוסה לשון  ¿
איכה  ı‡aבמגילת eÚË"»¿»»∆

"‰ÈÚL19 שפירושו ירושלים של  ¿»∆»
שקעו  בארץ,שהשערים ≈«ÔÎÏוהתכסו 

האדם  של  הרוחני  מצבו  שלמרות כדי 

זאת ולמרות  בכל  וההסתר , ההעלם

שמעל  באלקות להכרה יגיע האדם

עצמו ,העולם  בעולם התבוננות מתוך 

,"ÌBÓ e‡N" ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿»
,‰Ó‰Â ‰‡ÈN ÏL ÔÈÚ,מהטבע ÔÈÈלמעלה Ì„‡‰L È„k ƒ¿»∆¿ƒ»«¬»»¿≈∆»»»»ƒ

e˙k‰ ÔBLÏe ,"‰l‡ ‡a ÈÓ" ‰‡ÈÂ ÌÏÚ‰‰ CBzÓ20 ƒ«∆¿≈¿ƒ¿∆ƒ»»≈∆ƒ¿«»
'‰ EÈNÚÓ ea ‰Óe ,'‰ EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó מתוך התבוננות היינו  «»¿«¬∆»««¬∆

הבריאה. שמעל  באלוקות להכרה המביאה עצמה הבריאה
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ט        

‰Êe צריכה ּתֹורה  ֿ ּפי ׁשעל  מה  ּגם  לבאר  יׁש »∆ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבמ ּׂש האדם  הנהגת  ּומ ּתן להיֹות  א  ְְְִַַַַָָָָָָ

ה ּמדינה , ּבא ֹות ּה ה ּתּגרים  מנהג  לפי ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָּבאמ ּונה 

ּדינא  ּדמלכ ּותא  דינא  מ ּזֹו, ׁשּדין 21ויתרה  הינּו , ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשל  הח ּדּוׁש ׁשּזה ּו ה ּתֹורה , ּדין נע ׂשה  ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָה ּמלכ ּות 

(הנהגת  עצמם  הטבע  ׁשּבעניני ניסן, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחד ׁש

ה ּנס  את  מ ּגּלים  ּדמלכ ּותא ) ודינא  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָה ּתּגרים 

מ ּמדידה  ׁשּלמעלה  ׁשּבּתֹורה , ההלכה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבהם ,

ְְַָָוהג ּבלה .

‰Êe הרמ ּב"ם ׁשּכתב  מה  ּגם  לבאר  יׁש »∆ְְֵֵֶַַַַַָָָ

החד ׁש ק ּדּוׁש זה )22ּבהלכ ֹות  יֹום  (ּבׁשע ּור  ְְְִִִֶֶַֹ

והארץ , וה ּירח  ה ּׁשמ ׁש מק ֹום  ח ׁשּבֹונֹות  ּכל  ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלענין

ה ּתק ּופ ֹות  מחכמת  היא  ה ּדברים  ּכל  על  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהראיה 

ספרים  יון חכמי ּבּה ׁשח ּבר ּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוה ּגימטר ּיא ֹות 

אבל  החכמים , ּביד  עכ ׁשו ה ּנמצאים  והם  ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָהר ּבה ,

ּבימי  ׁשהיּו יׂשראל  חכמי ׁשח ּבר ּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה ּספרים 

ׁשּכת ּוב  [ּכמ ֹו יּׂששכר  מ ּבני ּומ ּבני 23ה ּנביאים  ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ק ּדּוׁש חכמת  ׁשּידע ּו לע ּתים , ּבינה  יֹודעי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָיּׂששכר 

ה ּׁשנים  וע ּבּור  לידינּו,24החד ׁשים  ה ּגיע ּו לא  [ ְְֳִִִִִֵַַָָָֹ

הם  ּבר ּור ֹות  ּבראיֹות  הא ּלּו ה ּדברים  ׁשּכל  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומאחר 

להרהר  לאדם  ֿ אפ ׁשר  ואי ּדפי, ּבהם  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאין

ׁשח ּבר ּו ּבין ל ּמח ּבר , ח ֹוׁשׁשין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַאחריהם 

ׁשּכל  הא ּמֹות , א ֹותם  ׁשח ּבר ּו ּבין נביאים  ְְִִִֵֶֶָָָָֻא ֹותם 

ּבראיֹות  אמ ּתת ֹו ונֹודעה  טעמ ֹו ׁשּנת ּגּלה  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּדבר 

האיׁש זה  על  ס ֹומכין אנּו אין ּדפי, ּבהם  ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאין

ׁשּנת ּגּלתה  הראיה  על  א ּלא  ׁשּלּמד ֹו, א ֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאמר ֹו

הרמ ּב"ם  ּכתב  ֿ זה   ּדר ֿ [ועל  ׁשּנֹודע  ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָוה ּטעם 

ר ֹואים  ּדבזה  ׁשאמר ֹו]. מ ּמי האמת  וׁשמע  ׁשּלֹו, ּפרקים ' ל 'ׁשמ ֹונה  ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהק ּדמת ֹו

הרי  ֿ מק ֹום  מ ּכל  יּׂששכר , לבני זה  לפני יד ּוע  היה  זה  ׁשענין ּדהגם  ּגד ֹול , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָח ּדּוׁש

ה  חכמי ֿ ּפי על  ההלכה  את  ק ֹובעין ואנּו לידינּו, ה ּגיע  לא  הלכה  ֿ ּפי א ּמֹות .על  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

אליהם  ׁשה ּגיעה  הכרח  אין הלכה  ֿ ּפי על  הרי הא ּמֹות  ׁשחכמת  זאת , ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ[וע ֹוד 

הרי  א ּלא  מק ֹומ ֹו), ּכאן ואין אחר , ּבמק ֹום  ׁשּמבאר  (ּכמ ֹו יּׂששכר  ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמ ּספרי

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

וש"נ.)21 בערכו. תלמודית אנציק ' וראה וש"נ. א. כח , נדרים ב . י , ספי "ז.)22גיטין החודש קידוש הימים )23הל' דברי 

לג. יב , וש"נ.)24א ספע "ב . ב "ר טו. פי "ג, במדב "ר ראה

    
˙‚‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰Bz ÈtŒÏÚL ‰Ó Ìb ‡Ï LÈ ‰Êe»∆≈¿»≈««∆«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿»«

ÔzÓe ‡OÓa Ì„‡‰ במסחרÌÈbz‰ ‚‰Ó ÈÙÏ ‰eÓ‡a »»»¿«»«»∆¡»¿ƒƒ¿«««»ƒ
BfÓ,הסוחרים  ‰˙ÈÂ ,‰È„n‰ d˙B‡a להתנהג שצריך  בלבד  זו  לא ¿»«¿ƒ»ƒ≈»ƒ

אלא הסוחרים בין  המקובל  לפי  ובהגינות eÎÏÓc˙‡ביושר  ‡È„ƒ»¿«¿»
‡Èc21˙eÎÏn‰ ÔÈcL eÈ‰ , ƒ»«¿∆ƒ««¿

את  ומנהל  חי  האדם בה המדינה חוקי 

‰Bz‰,מסחרו  ÔÈc ‰NÚ«¬∆ƒ«»
,ÔÒÈ L„Á ÏL LecÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆…∆ƒ»
ÌÓˆÚ ÚË‰ ÈÈÚaL∆¿ƒ¿¿≈«∆««¿»
‡È„Â ÌÈbz‰ ˙‚‰‰)«¿»«««»ƒ¿ƒ»
Òp‰ ˙‡ ÌÈlbÓ (‡˙eÎÏÓc¿«¿»¿«ƒ∆«≈

,Ì‰aL מה את רואים עצמו  ובטבע ∆»∆
מהטבע, ««¬»‰‰ÎÏ‰שלמעלה

‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ,‰BzaL∆«»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ïa‚‰Â למעלה היא התורה שהרי  ¿«¿»»

מציאות  של  וההגדרות מההגבלות

העולם.

‰Êe שבהם דברים שיש האמור  לפי  »∆
הופכים  (טבע) עצמם העולם ענייני 

למעלה  מהעולם, (למעלה בתורה לדין 

Ó‰מהטבע) Ìb ‡Ï LÈ≈¿»≈««
˙BÎÏ‰a Ì"aÓ‰ ˙kL∆»«»«¿«¿ƒ¿

L„Á‰ Lec˜22eÚLa) היומי ƒ«…∆¿ƒ
של  ברמב"ם פרקים שלושה בלימוד 

,‰Ê ÌBÈ,תשמ"ח ניסן  חודש ראש ∆
זה  מאמר  אמירת Ïkיום ÔÈÚÏ (¿ƒ¿«»

LÓM‰ ÌB˜Ó ˙BBaLÁ∆¿¿«∆∆
‰È‡‰L ,ı‡‰Â Ái‰Â¿«»≈«¿»»∆∆»¿»»

הרמב"ם שמביא Ïkההוכחות ÏÚ«»
ÌÈc‰ הללו ‰È‡והחישובים «¿»ƒƒ

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁÓ≈»¿««¿
˙B‡iËÓÈb‰Â חכמת ¿«ƒ«¿ƒ»

ÈÓÎÁהאסטרונומיה da eaÁL∆ƒ¿»«¿≈
Ì‰Â ,‰a‰ ÌÈÙÒ ÔÂÈ הספרים »»¿»ƒ«¿≈¿≈

יוון  חכמי  ÂLÎÚשל  ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«¿»
הרמב"ם  ‰ÌÈÓÎÁ,בתקופת „Èa¿««¬»ƒ

חכמי  לומדים פיהם ועל  ישראל  חכמי 

אלה, חישובים «¬‡Ïישראל 
ÈÓÎÁ eaÁL ÌÈÙq‰«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈

Ï‡NÈזה ÈÓÈaבנושא eÈ‰L ƒ¿»≈∆»ƒ≈
BÓk] Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»¿

e˙kL23הימים ÈaÓeבדברי  ∆»ƒ¿≈
,ÌÈzÚÏ ‰Èa ÈÚ„BÈ Î˘OÈƒ»»¿≈ƒ»¿ƒƒ

וזמנים  עיתים בענייני  הקשורה יששכר eÚ„iL,חכמה מבני  נביאים אותם ∆»¿
ÌÈM‰ eaÚÂ ÌÈL„Á‰ Lec˜ ˙ÓÎÁ24[ הללו והספרים אבדו  »¿«ƒ«√»ƒ¿ƒ«»ƒ

ישראל  חכמי  ‰ÌÈcשחיברו  ÏkL Á‡Óe ,eÈ„ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ¿»≈≈««∆»«¿»ƒ
,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L Ì‰ ˙Bea ˙BÈ‡a el‡‰ ללא ברורים הדברים »≈ƒ¿»¿≈∆≈»∆…ƒ

‰‰Ïספק, Ì„‡Ï LÙ‡ŒÈ‡Â¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈
Ì‰ÈÁ‡- בנכונותם ‡ÔÈולפקפק «¬≈∆≈

eaÁL ÔÈa ,aÁnÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿
eaÁL ÔÈa ÌÈ‡È Ì˙B‡»¿ƒƒ≈∆ƒ¿
c ÏkL ,˙Bn‡‰ Ì˙B‡»»À∆»»»
‰Ú„BÂ BÓÚË ‰lb˙pL∆ƒ¿«»«¿¿¿»

˙BÈ‡a B˙zÓ‡ והחלטיות ברורות ¬ƒ»ƒ¿»
ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ספק ואין  ∆≈»∆…ƒ

אמיתיים, הם ‡eשהדברים ÔÈ‡≈»
BÓ‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«∆»ƒ∆¬»
‰È‡‰ ÏÚ ‡l‡ ,B„nlL B‡∆ƒ¿∆»«»¿»»
Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«
Ì"aÓ‰ ˙k ‰ÊŒCcŒÏÚÂ]¿«∆∆∆»«»«¿«
'ÌÈ˜t ‰BÓL'Ï B˙Óc˜‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ
ÈnÓ ˙Ó‡‰ ÚÓLÂ ,BlL∆¿»«»¡∆ƒƒ

,BÓ‡L עצמו הדבר  אם כלומר  ∆¬»
מי  חשוב לא בכך , ספק ואין  אמיתי 

אותו  Êc‰אמר  הרמב"ם ]. בדברי  ¿»∆
Ì‚‰cאלו  ,ÏB„b LecÁ ÌÈ‡Bƒƒ»«¬«

‰Ê ÔÈÚL מספריהם כעת לנו  שידוע ∆ƒ¿»∆
האומות  חכמי  ÈÙÏשל  Úe„È ‰È‰»»»«ƒ¿≈

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Î˘OÈ ÈÏ ‰Ê∆ƒ¿≈ƒ»»ƒ»»
ÚÈb‰ ‡Ï ‰ÎÏ‰ ÈtŒÏÚ È‰¬≈«ƒ¬»»…ƒƒ«

,eÈ„ÈÏ מהדורות אותם קבלנו  ולא ¿»≈
הלכה בתור  ˜ÔÈÚBהקודמים e‡Â¿»¿ƒ

ÈÓÎÁ ÈtŒÏÚ ‰ÎÏ‰‰ ˙‡∆«¬»»«ƒ«¿≈
˙ÓÎÁL ,˙‡Ê „BÚÂ] .˙Bn‡‰»À¿…∆»¿«
ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰ ÈtŒÏÚ È‰ ˙Bn‡‰»À¬≈«ƒ¬»»≈
Ì‰ÈÏ‡ ‰ÚÈb‰L ÁÎ‰∆¿≈«∆ƒƒ»¬≈∆
BÓk) Î˘OÈ Èa ÈÙqÓƒƒ¿≈¿≈ƒ»»¿
ÔÈ‡Â ,Á‡ ÌB˜Óa ‡nL∆¿…»¿»«≈¿≈
‡È‰ È‰ ‡l‡ ,(BÓB˜Ó Ô‡k»¿∆»¬≈ƒ
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י    

ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש הא ּמֹות ]. חכמת  סתם  ְְְִֵֶֶַַָָָֻהיא 

ׁשּבּדבר  ה ּתק ּופ ֹות 25הח ּדּוׁש ׁשחכמת  ׁשהגם  , ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

ֿ מק ֹום  מ ּכל  הא ּמֹות , חכמת  היא  ְְְִִִִַַַָָָָָֻוה ּגימטר ּיא ֹות 

קדם  ּגם  ׁשּמברכים  ה ', מ ּתֹורת  חלק  היא  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹנע ׂשית 

ׁשּנע ׂשית  ועד  ה ּתֹורה , ּבר ּכת  א ּלּו הלכ ֹות  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָלל ּמּוד 

חלק  ׁשּנע ׂשית  עד  ׁשּבּתֹורה , מהלכה  ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחלק 

הרמ ּב"ם  ּכתב  ׁשעליו ּתֹורה ' ׁשאדם 26מ 'ּמׁשנה  ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ספר  ק ֹורא  ּכ ֿ ואחר  עמרם , ּבן מ ׁשה  ּתֹורת  ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹק ֹורא 

 ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ּביניהם , אחר  ספר  צרי ואינֹו ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָזה ,

ּכי  ּבּתֹורה , ּדין נע ׂשה  ּדמלכ ּותא " ׁש"ּדינא  ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָה ּנ"ל 

(חכמת  טבע  ּבעניני ׁשּגם  ׁשּבּתֹורה , הח ּדּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה ּו

זה , [וענין ׁשּבזה . האלק ּות  את  מג ּלים  ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֻהא ּמֹות )

ׁשּכתב  ּבמה  מד ּגׁש ׁשּבּתֹורה , מהלכה  חלק  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּזה ּו

זה  יֹום  ּבׁשע ּורי ּפעמים  ּכּמה  ׁשאינֹו27הרמ ּב''ם  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

והארץ  וה ּׁשמ ׁש ה ּירח  מק ֹום  א ּלא  ּכאן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבאר 

ּביר ּוׁשלים . ה ּמֹולד  לידע  ׁשּנּוכל  ּבאפן ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאמ ּתּיים 

והארץ  וה ּׁשמ ׁש ה ּירח  מ ּצב  את  מבאר  אינֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן

ׁשּפרטים  מ ּובן, ׁשמ ּזה  אחרים . ּומק ֹומ ֹות  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּבזמ ּנים 

ל ֹומר  ויׁש להלכה ]. נֹוגעים  הם  הרי ׁשהביא , ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָא ּלּו

הרמ ּב"ם  ׁשל  לעב ֹודת ֹו ׁשּי ּבכלל  זה  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשענין

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו והרמ ּב"ן 28ּדוקא , ׁשהרמ ּב"ם  ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָ

א ֹו ה ' לעב ֹודת  הא ּמֹות  ּבחכמת  לה ׁשּתּמׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָֻידע ּו

ְָלת ֹורת ֹו.

‰Êe ּבהד ּגׁשה ה ּוא  זה  ׁשענין מה  ּגם  מ ּובן »∆ְְְִֶֶַַַָָָָ

זה ּו ׁשהרי ּדוקא . החד ׁש ק ּדּוׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּבהלכ ֹות 

להם  ׁשּקבע  החד ׁש ּפר ׁשת  ׁשל  ענינּה ּתכן ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּגם 

ּגא ּלה  ׁשל  ניסן 5חד ׁש חד ׁש נע ׂשה , זה  וחד ׁש . ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

חד ׁש ּכֹולל  ה ּׁשנה , חד ׁשי ּכל  ׁשל  הרא ׁשֹון ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהחד ׁש

את  ּגם  לג ּלֹות  ה ּוא  ׁשח ּדּוׁשֹו והינּו ְְְְִִֵֶֶַַַּתׁשרי,

ּבמיחד  ׁשּי ּגּופא  זה  וענין ׁשּבּטבע . ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻהאלק ּות 

יׁש החד ׁש ק ּדּוׁש מצות  ׁשהרי יׂשראל , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלעב ֹודת 

ּתל ּוי  החד ׁש ׁשּקּדּוׁש ה ּמצ ֹות . מ ּׁשאר  ׁשּנּוי ְְִִִִֶֶַַָָָֹּבּה

ּוביׂשראל  ֿ ּדין ּבבית  ה ּבא ּור 29ּדוקא  ל ֹומר  [ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
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יי        

ּדֹומין  ׁשּיׂשראל  מ ּׁשּום  ׁשּזה ּו ּבפנימ ּיּות , ְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָּבזה 

ל ּלבנה ) מ ֹונין (ולכן ּבכחם 30ל ּלבנה  יׁש ולכן , ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ׁשּמּכיון  ֿ רצ ֹון ויהי החד ׁש]. ק ּדּוׁש ְִִִִִֵֶֶַָָֹֹלפעל 

ֿ חד ׁש רא ׁש ׁשל  ה ּׁשע ֹות  ּבכ "ד  ע ּתה  ְְִֶֶֶַַָָֹֹׁשע ֹומדים 

ׁשֹופטי "וא ׁשיבה  ּבקר ֹוב  ּבנּו ׁשּיק ּוים  ְְְְִִִֶַַָָָָָניסן,

ּכב ּתח ּלה " ויעצי "בתח ּלה 31ּכברא ׁשֹונה  ּכי . ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹ

ֿ ה ּמק ּדׁש לבית  ּכ ֿ ואחר  לטבריא , 32ּבאים  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

את  מק ּדׁשים  ֿ ּדין ּבית  וׁשם  ה ּגזית ", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּולל ׁשּכת 

ּבאים  החד ׁש מ ּפר ׁשת  הרי ֿ זה  לפני וע ֹוד  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחד ׁש.

יציאת  ׁשל  ה ּגּלּוי אז ׁשהיה  ה ּפר ׁשה , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהמ ׁש

ארא ּנּו מצרים  מארץ   צאת ו"ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַמצרים ,

אפ ּלּו33נפלא ֹות " נפלא ֹות  יהיּו ֿ לבא  ׁשּלעתיד  . ְְְְֲִִִִִֶָָָָֹ

מצרים  ּביציאת  ל ּנפלא ֹות   ּבּגא ּלה 34ּבער . ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֻ

למ ּטה  צדקנ ּו מ ׁשיח  ֿ ידי על  וה ּׁשלמה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהאמ ּתית 

ּובבנֹותנּו ּבבנינּו ּגֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו טפחים , ּבימינּו35מע ׂשרה  ּבמהרה  , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָ

זה " וא ֹומר  ּבאצ ּבע ֹו ׁש"מראה  ּובאפן מ ּמׁש, .36מ ּמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
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ועוד. ה"ג. פ "א ר"ה ירושלמי  יד פ "ב , דב "ר ב . ב .)30פט "ו. רלו, זח "א ג. פ "ו, ב "ר א. כט , סוכה כו.)31ראה א, ישעי '

ספי "ד.)32 סנהדרין הל' טו.)33רמב "ם ז, וש"נ.)34מיכה שם. מיכה עה"פ  אוה"ת ט .)35ראה י , שמו"ר )36בא ראה

בס  תענית ופה.ספכ"ג.

    
ÔÈÓBc Ï‡NiL ÌeMÓ e‰fL ,˙eiÓÈÙa ‰Êa e‡a‰ ÓBÏ««≈»∆ƒ¿ƒƒ∆∆ƒ∆ƒ¿»≈ƒ

(‰lÏ ÔÈBÓ ÔÎÏÂ) ‰lÏ30Lec˜ ÏÚÙÏ ÌÁÎa LÈ ÔÎÏÂ , «¿»»¿»≈ƒ«¿»»¿»≈≈¿…»ƒ¿…ƒ
L„Á‰ הלבנה חידוש פי  על  ].שנקבע «…∆

ÏL ˙BÚM‰ „"Îa ‰zÚ ÌÈ„ÓBÚL ÔÂÈknL ÔBˆŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ≈»∆¿ƒ«»¿«»∆
,ÔÒÈ L„ÁŒL‡ שבו היום ……∆ƒ»

החודש  קידוש על  המצווה נאמרה

הסנהדרין  ידי  על  »¿∆ÌÈe˜iLשנעשה
CÈËÙBL ‰ÈL‡Â" B˜a ea»¿»¿»ƒ»¿«ƒ
CÈˆÚÈÂ ‰BL‡k¿»ƒ»¿…¬«ƒ

"‰lÁzk31‰lÁ˙" Èk . ¿«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
ÌÈ‡a לעתיד שתתחדש הסנהדרין  »ƒ

CkŒÁ‡Âלבוא  ,‡ÈËÏƒ¿∆¿»¿«««
Lc˜n‰Œ˙ÈÏ32˙kLÏÏe ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
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‰ÊŒÈÙÏ „BÚÂ כל לפני  אפילו  ¿ƒ¿≈∆
הסנהדרין  חידוש של  ≈¬‰Èהתהליך 

Á‰ ˙LtÓÌÈ‡a L„ ƒ»»««…∆»ƒ
,‰Lt‰ CLÓ‰Ï המשך ¿∆¿≈«»»»

תחילת  לאחר  בא, בפרשת העניינים

החידוש  קידוש בפרשת ««∆È‰L‰העניין 
,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÏL Èelb‰ Ê‡»«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
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"˙B‡ÏÙ ep‡‡33. וכפי «¿∆ƒ¿»

היו  מצרים שביציאת כשם כי  לומר  רק הכוונה אין  בחסידות כך  על  שמבואר 

מזו  יתירה אלא נפלאות, יהיו  לבוא לעתיד  גם כך  …«ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ‡נפלאות
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התחתונה  הגשמית המציאות גדרי 

מצרים והגאולה  ביציאת כאמור  תהיה

eÈa 'Bb eÈ˜Êe eÈÚaƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈
e˙Be35, אחד לכל  גאולה היינו  ƒ¿≈

הכלל , מן  יוצא ללא מישראל  ואחת

,LnÓ LnÓ eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»«»
BÚaˆ‡a ‰‡Ó"L ÔÙ‡e¿…∆∆«¿∆¿∆¿»

"‰Ê ÓB‡Â36 בצורה כלומר ¿≈∆
שאפשר  מציאות כמו  ומוחשית גלוייה

באצבע  עליה חכמינו ,להורות כדברי 

קשורה  העתידה שהגאולה בגמרא ז "ל 

בישעיה  הכתוב כלשון  "זה" בביטוי 

קוינו  זה אלקינו  הנה ההוא ביום "ואמר 

נגילה  לו  קוינו  ה' זה ויושיענו , לו 

בישועתו ". ונשמחה
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

 הרבני הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יחזקאל שי'

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי את התשורה הספר שבחי כהן כתר תורה שי"ל על ידו, וגודל הזכות אשר בזה אין 

די באר, ומבואר בכ"מ עד כמה נתגעגע דוד המלך ע"ה וכמ"ש אגורה באהלך עולמים וגו' ובמילא מובן 

אשר עי"ז ממשיכים תוספת ברכה והצלחה ע"י התעוררות רחמים מהמחבר לכל המצטרך להמו"ל 

ולכל ב"ב שיחיו. לדכוותי' בטח האריכות בזה אך למותר.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

האמיתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  המקווה,  היעוד  ולקיום 

והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.



מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"איב
)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  ערב-שבת-קודש ראש-חודש ניסן,

 פרשת ויקרא אל משה, פרשת החודש

שנת ה׳תשמ"ח, שנת הקהל, ברוקלין, נ. י.

 אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

היום  גם  חל  שבו  בשבוע  והיום  הגאולה,  חודש  של  הראשון  היום  שהוא  ניסן,  ראש-חודש 

יציאת  לפני  ישראל שעומדים  בני  היום שבו התבשרו  הוא   — חירותינו  זמן  חג הפסח,  הראשון של 

מצרים, ואף נקבע יום היציאה והגאולה )יום חמשה עשר לחודש(, וכהכנה לכך — קיבלו את המצוות 

של קרבן הפסח, מצה ומרור וכל ההוראות וההכנות לגאולה ממצרים.

התורה גם קבעה את ראש-חודש ניסן כ"ראש השנה למלכים ולרגלים", שניתן לומר שהדבר 

קשור גם עם העובדה שבחודש ניסן נולדו בני ישראל כעם, ובראש-חודש הודיע והבטיח להם הקב"ה 

על כך — עם שהוא "ממלכת כהנים וגוי קדוש", מלוכה וקדושה, דברים ההולכים יחד: להיות כהן 

ערב-שבת-קודש: שהוכפל בו טוב — בראשית א, כה. שם, לא. חזקוני עה"פ שם, לא. וראה רמב"ן שם. 
וראה לקו"ש חכ"ד ע' 641 הערה ד"ה עש"ק.

טעמים,  לקוטי  עם  )הגש"פ  זה  ד"ה  הערה  ה׳תשמ"ה  ניסן  ר"ח  עש"ק  מכתב  ראה  ראש-חודש:  שבת.. 
מנהגים וביאורים - קה"ת תשמ"ו ואילך - ע' תשסא(.

ראש-חודש ניסן: שאותו היום נטל עשר עטרות — שבת פז, סע"ב. וראה מכתב הנ"ל הערה ד"ה ראש-
חודש ניסן )הגש"פ הנ"ל שם(.

חודש ניסן: ראה מכתב הנ"ל הערה ד"ה זה )הגש"פ הנ"ל שם(.
ניסן: לשון נסי נסים - ע"פ ברכות נז, רע"א ובפירש"י. וראה חדא"ג מהרש"א שם. וראה מדרש לקח טוב 

עה"פ )בא יב, ב( החודש הזה לכם: ניסן שבו נעשו נסים לישראל.
פרשת ויקרא אל משה: ראה לקו"ת ר"פ ויקרא. וראה מכתב הנ"ל הערות ד"ה פ׳ ויקרא אל משה, וד"ה 

ויקרא אל משה.
פרשת החודש.. פסח: מגילה כט, א ואילך. ובפירש"י שם ד"ה ברביעית: ששם פרשת הפסח.

ראש-חודש.. התבשרו: בא יב, א ואילך. וראה מכתב ר"ח ניסן ה׳תשל"ז הערה ד"ה זה )הגש"פ הנ"ל ע׳ 
עדרת(.

חודש הגאולה: שמו"ר פט"ו, יא. וראה אוה"ת בא ע' רסד ואילך. ד"ה החודש הזה תרע"ח )הב'(. ה׳ש"ת. 
ועוד. ובניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל — ר"ה יא, א. שמו"ר שם. וראה אוה"ת שם. המשך מים רבים תרל"ו 

פקל"ד ואילך. ד"ה החודש הזה ה׳ש"ת.
זמן חירותינו: כן נקרא בנוסח התפילה והקידוש. וראה לקו"ש חי"ז ע' 71 ואילך )הגש"פ הנ"ל ס"ע תקז 

ואילך(. וראה גם מכתב יום ג׳, ר"ח ניסן ה׳תשמ"ג )הגש"פ הנ"ל ע' תשלד ואילך(.
וד"ה  אנגעזאגט,  ווען..  טאג  ד"ה  הערות  ה׳תשל"ז  ניסן  ר"ח  מכתב  ראה  מצרים:  נתבשרו..  שבו..  היום 

אנגעזאגט.. ממצרים, ובשוה"ג שם )הגש"פ הנ"ל ע׳ עדרת(.
יום חמשה עשר לחודש: דבי׳ קיימא סיהרא באשלמותא - ראה זהר ח"ב פה, א. רטו, א. שמו"ר פט"ו, כו. 
ובדיוק יותר: אמצע של כ"ט יום, י"ב שעות ותשצ"ג חלקים מן המולד )האמיתי - ואכ"מ( - רמב"ם הל׳ קידוש 
החודש פ"ו ה"ג )מהשיעורים ברמב"ם דימים אלו — לפי החלוקה דג"פ ליום(. ב"י לטואו"ח סתכ"ו ד"ה ומ"ש 

רבינו. ב"ח שם ד"ה אר"י וכו'.
וכהכנה לכך . . קרבן פסח: ראה מכילתא ופירש"י עה"פ בא יב, ו. נתבאר בלקויש חט"ז שיחה ג׳ לפ' בא – ע' 
114 ואילך )הגש"פ הנ"ל ע' רכד ואילך(. וראה מכתב ר"ח ניסן ה׳תשל"ז הערה ד"ה צוגרייטונג דערצו )הגש"פ 

הנ"ל ע׳ עדרת(.
)ד, א(: רגל שבו ראש השנה  ראש-חודש ניסן.. ראש השנה למלכים ולרגלים: ר"ה בתחילתה. ובגמרא שם 

לרגלים.
ולהעיר,  א(.  ח,  )ר"ה  ולא דאוה"ע  ישראל  בני ישראל: להעיר שהוא ר"ה רק למלכי   .  . ולרגלים  למלכים 

דבירושלמי ר"ה שם ילפינן שהוא ר"ה למלכים ולרגלים, מדכתיב ב"פ לכם.
ממלכת כהנים וגוי קדוש: ונעשו כן בפועל "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה", 
במתן תורה - יתרו יט, ו. ובזכות מתן תורה יצאו ממצרים — פירש"י עה"פ שמות ג, יב )משמו"ר פיג, ד(. - וראה 

לקוטי לוי"צ לתנ"ך ריש ע׳ סו. אגרות ע' רט.
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ועבד המלך - הקב"ה, על-ידי קיום מצוותיו, והרי "עבד מלך - מלך", ולהביא אל תוך חולין העולם - 

קדושה, מקרא קודש - "רגלים".

***

יחזקאל הנביא משווה את יציאת עם ישראל ממצרים )חג הפסח - זמן חירותינו( ללידת ילד:

העובר, בהיותו בבטן אמו, לפני היוולדו, הוא דבר שלם, חי ומתפתח, עם גוף מושלם, עם ראש 

ועם כל האברים והגידים. ברם, לאמיתו של דבר אין הוא כלל מציאות לעצמו, הוא ניזון ממה שאמו 

אוכלת, הוא "הולך" אוטומטית להיכן שאמו הולכת, וכיוצא בזה.

אך מיד עם רגע היוולדו של העובר - הוא מתחיל להתנועע, קולו נשמע וכו', וכללית מתחילה 

אז התפתחותו המושלמת, התפתחות מסוג חדש, הן גופנית והן רוחנית.

כך היה גם אצל בני ישראל במצרים לפני הגאולה:

המצריים  מן  שונים  "מצויינים",  שהיו  כך  כדי  עד  ביותר,  רבות  מבחינות  "עם"  היוו  הם 

בלשונם לבושם וכו', עד כדי כך שהיו אפילו בארץ נפרדת, ארץ גושן, אבל יחד עם זאת היו משועבדים 

ו"בלועים" בין המצריים, עד כדי כך שהי׳ נדמה שגם בדברים עיקריים הם "בקרב גוי", כמו המצריים.

ועל-ידי  הקב"ה  אל  "לו",  נלקחו  בנ"י  גוי",  מקרב  גוי  לו  "לקחת  נתקיים  הגאולה,  וברגע 

הקב"ה, להיות לו "גוי", מתוך מצב של עבדות עמוקה, עד לחירות נעלית ביותר, עד כדי להיות עם ה׳, 

מוכנים להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" בחיי יום יום.

***  

כמו בכל ענין של תורה ומצוות, הרי נוסף ללקח הכללי - יש כאן גם לקח והוראה לכל יחיד, 

למשפחה ולכל העם היהודי.

אחת ההוראות העיקריות לכל אחד ולכל אחת - היא:

ונתגלה ע"י יציאת מצרים, כמ"ש "כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם  וזה נעשה  . הקב"ה:   . להיות.. עבד 
הוצאתי אותם מארץ  עבדי הם אשר  עבדים,  ישראל  בני  לי  "כי  ובראב"ע שם(:  מב,  כה,  )בהר  מארץ מצרים" 

מצרים" )בהר שם, נה(, משא"כ מעלת בנים — שמות ד, כב.
כהן ועבד: לשון כהונה שירות הוא )פירש"י עה"פ תצוה כח, ג(. וראה לקו"ש חי"ח ע' 19 ואילך, ובהערות

שם.
עבד מלך - מלך: תנחומא צו יג )הובא בפירש"י עה"פ בהעלותך יב, ח(. ספרי )הובא בפירש"י( עה"פ דברים 

א, ז. פירש"י עה"פ לך-לך טו, יח. ב"ר פט"ז, ג. וראה שבועות מז, ב.
ולהביא . . קדושה, מקרא קודש: ראה זח"ג צד, א ואילך. סידור )עם דא"ח( סדר ההגדה ד"ה והגדת לבנך 

)רצז, ד ואילך(, ובכ"מ.
מקרא קודש: אמור כג, ב. שם, ד.

יחזקאל הנביא משווה: קאפיטל טז. וראה תו"א ר"פ וארא. תו"ח וארא צו, ב ואילך. סהמ"צ להצ"צ מצות 
קרבן פסח פ"ב ואילך )דרמ"צ עז, סע"ב ואילך(, ובכ"מ.

אין הוא כלל מציאות: עיין סנהדרין צא, ב: נשמה מאימתי כו' מאימתי יצה"ר כו'. ובמפרשים שם. זח"א 
ר"פ וישב )קעט, א-ב(. ספר חסידים סי׳ תתשלז. פירש"י עה"פ נח ח, כא )ובמפרשיו שם(.

ממה שאמו אוכלת: נדה ל, ב.
נדה מב, ב( שהוא סימן הלידה ד"שמעי לולד דצויץ", וראה תו"א ר"פ  )ראה  קולו נשמע: כמ"ש רז"ל 

וארא.
מצויינים . . שונים.. לבושם: הגש"פ פיסקא במתי מעט. וראה מפרשי ההגדה שם. ולהעיר משו"ת צ"צ יו"ד 

סצ"א )ובהשמטות בח"ו(.
עד כדי כך: ראה זח"ב קע, ריש ע"ב. מכילתא עה"פ בשלח יד, כח. ילקוט ראובני שם, כז.

לקחת לו גוי מקרב גוי: ואתחנן ד, לד. וראה מכתב י"א ניסן ה׳תשל"ד )הגש"פ הנ"ל ע׳ תרנו(. וש"נ.
מתוך.. עבדות . . לחירות נעלית: ראה גם מכתב ר"ח ניסן ה׳תשל"ו )הגש"פ הנ"ל ע׳ עתר ואילך(.

חירות נעלית: ראה זח"ב מ, א. ז"ח ר"פ יתרו. וראה גם תקו"ז תנ"ו )צז, סע"ב(.
בכל ענין של תורה.. הוראה לכל יחיד: ושלא בערך מזה )שע"פ תורת הבעש"ט( כל דבר ודבר אשר האדם 
רואה או שומע יש בו הוראת הנהגה בעבודת ה' – "היום יום" ט אייר. כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי׳ קכז-ט. 

וש"נ.

אגרות קודש
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חג הפסח מזכיר ומלמד להשתחרר מהשתעבדות ל"עבודה זרה", עבודתה של הסביבה הזרה, 

ולהיות בן-חורין, חירות אמיתית על-ידי חיים לפי ההוראות של תורתנו, תורת חיים, תורת אמת:

"משכו" - למשוך את עצמו, לסגת ולהתנער מכל דבר שהוא "עבודה זרה", זר לתורה וליהדות.

"וקחו" - ולקחת, הרבה יותר ועמוק יותר, תורה ומצוות, ובאופן שכל ההתנהגות, עד פרטי 

פרטים, תהיה בהתמסרות מוחלטת אל הקב"ה: "ראשו על כרעיו ועל קרבו", הכל, מן הכח הנעלה 

ביותר )הראש, השכל( עד לכוחות הנמוכים ביותר )המעשה(, נעשה ל"קרבן פסח לה׳", חדור באותה 

אש )אש דקדושה(, הבוערת תוך כל כולו,

וכך משתקף הדבר גם בחיי האדם, שמ"ראשו" - העניינים החשובים ביותר שלו - עד ל"כרעיו" 

- העניינים שאותם הוא מחשיב לקטנוניים - כולם הם באופן של "צלי אש", באש של "ואהבת את ה׳ 

אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

וכפי שצויין לעיל - כל זה בחייו של היהודי, כיחיד, כמשפחה, וגם וחשוב ביותר - כחלק מכלל 

ישראל.

***

ויציאת מצרים.  ניסן נצטוו בני ישראל על קרבן פסח  כפי שהוזכר לעיל, הרי כבר בראש-חודש 

"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה" - אך בכוחות רעננים ומחודשים ובאפשרויות גדולות יותר.

- ובמיוחד השנה שהיא "שנת הקהל", שנה של  )אנשים, נשים וטף  ויהי רצון, שכל אחד ואחת 

"הקהל את העם, האנשים והנשים והטף"( בתוך כלל ישראל, יבצעו את כל האמור, ובאופן של "ביד רמה".

וכל זה גם מזרז את קיום בקשת דוד מלכא משיחא, נעים זמירות ישראל:

"הושע עבדך" - עד - "שמח נפש עבדך", ומיד - "פנה אלי וחנני", תן לי במלוא החן שלך, נתינה, 

ועד "והושיעה". הושע כל יהודי, האנשים והנשים והטף, בכל, הן בגשמיות והן ברוחניות,

צאתך  "כימי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  הכללית,  הישועה   - ממש  בימינו  ובמהרה   - עד 

מארץ מצרים אראנו נפלאות".

בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור ולחג הפסח כשר ושמח

/מקום החתימה/ 

)הובא  מכילתא  עה"פ.  ובמכילתא  כא  יב,  בא  ומצוות:  תורה  ולקחת..   - וקחו   .  . עבודה-זרה  לסגת..  משכו.. 
בפירש"י( עה"פ שם, ו. וראה לקו"א להה"מ )הוצאת קה"ת( סקכ"ד )כח, ד ואילך(. או"ת ל, סע"א ואילך )בהוצאת 

קה"ת ה׳תש"מ ואילך — סי׳ פד )א((.
ראשו.. קרבו: בא יב, ט. פסחים עד, רע"א במשנה. רמב"ם הל׳ ק"פ פ"ח ה"י.

תוך כל כולו: וי"ל שנרמז בציווי )בא שם( אל תאכלו ממנו נא.
צלי אש: בא, שם.

ואהבת . . ובכל מאדך: ואתחנן ו, ה.
והימים האלה . . בכל שנה ושנה: אסתר ט, כח. וראה ספר תיקון שובבי"ם להרמ"ז, הובא ונתבאר בספר 

לב דוד להחיד"א פכ"ט.
שנת הקהל: ראה מכתב וא"ו תשרי שנה זו, ובהערה שם ד"ה שנת הקהל.

הקהל . . והטף: וילך לא, יב.
ביד רמה: בשלח יד, ח. ובתרגום אונקלוס עה"פ: בריש גלי. ובפירש"י שם: בגבורה גבוהה ומפורסמת. 

ולהעיר מאוה"ת בא ע' רצא. המשך וככה תרל"ז בתחילתו.
בקשת דוד: תהלים פו: ב. ד. טז.

דוד.. נעים זמירות ישראל: שמואל-ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ד, ד )בתחילתה( - שאמר ה"זמירות )בשם כל( 
ישראל".

כימי צאתך.. נפלאות: מיכה ז, טו. וראה פע"ח שער חג המצות פ"ו )בד"ה מהר"י ז"ל(. אוה"ת נ"ך עה"פ 
סק"ז-ח )ע׳ תפז(. ד"ה כימי צאתך די"א ניסן ה׳תשמ"ב )נדפס בסה"מ מלוקט ח"ב(.

ולחג הפסח כשר ושמח: ראה לקוטי לוי"צ אגרות ע' קצז.

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

 אודות וכן המשכן, בנין אודות  ישראל  לבני רבינו משה  ציווי אודות  מסופר  השבוע  בפרשת  .
ישראל . בני ֿ ידי על  בפועל  בנייתו

בני 25המשכן  שעשו והמשכן ותצוה , תרומה  בפרשיות  שמפורט  כפי משה , את  הקב "ה  צוה  שאודותיו
בפרשיו  שמסופר  כפי ז"ל ישראל , רבותינו ובלשון משכנות , סוגי שני על  מרמזים  – ופקודי ויקהל  :26ת 

הפעם . עוד  הפרטים  כל  נמנים  ולכן למעלן", משכן למטן "משכן

מהקב "ה , (א ) הם : ֿ תצוה ), (תרומה  בראשונה  שנאמרו כפי הכהונה , ולבושי המשכן כלי ובפרטיות :
בשלשה : היא  – זה  בענין ובפרט  שבדבר  שהמעלה  רבינו, למשה  (ב )

בעולם  כמו היה  למטה  כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות , נשמה  הוא  משה , הדיבור , ומקבל  שומע  א )
ממש  ז"ל 27האצילות  רבותינו וכמאמר  גרונו".28, מתוך  מדברת  "שכינה 

רק  זה  הרי מאצילות , נמשכות  הנשמות  שכל  באצילות ואף  "נשמות 29הוא  ֿ כן ֿ שאין מה  ,
האצילות . במדריגת  הם  עומדים  למטה  בהיותם  שגם  פירושו דאצילות "

הקודש  באגרת  וכדאיתא  דאצילות ', ל 'כלים  הנשמות  בין חילוק  שיש  ונפרדו 30הגם  יצאו "שכבר  :
האצילות . במדריגת  עדיין הם  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  – דאצילות  נשמות  על  דקאי מהכלים ",

כמשה " בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא  – הוא  זו ונבואה  דיבור  קבלת  אופן ב '31ב ) ישנם  גופא  ובזה  .
עמדו" על  "עמד  משה  (א ) משה 32פרטים : נבואת  (ב ) הנביאים , שאר  כמו ולא  הנבואה , גילוי בשעת 

"כה " בבחינת  ולא  "זה " בבחינת  אפילו 33היתה  מבלבל  הגשמי הגוף  היה  הנביאים  כל  שאצל  והיינו, .
כלי  הגשמי גופו היה  רבינו משה  ֿ כן ֿ שאין מה  ד "כה ", "זה ".34להגילוי לבחינת  אפילו

סיני  בהר  – הקבלה  מקום  והראיה :35ג ) למטה , שהיה  מכפי יותר  נעלית  במדריגה  משה  היה  שאז ,
שתה " לא  ומים  אכל  לא  "לחם  – שם  אכילתו 36בהיותו היו ההר " מן "ירד  שמשה  לאחר  שגם  אף  ,

בניֿ מבשאר  אחר  באופן אדם .ושתייתו

גשמיים  וכו' וכסף  מזהב  נעשה  אינו – כזה  שמשכן מובן, הנ"ל  .37מכל 

בני  ֿ ידי על  (א ) נעשו: – ֿ פקודי בויקהל  שנכתבו כפי הכהונה  ולבושי המקדש  כלי ֿ כן ֿ שאין מה 
ֿ עשיה  ֿ יצירה  דבריאה  נשמות  הן הנשמות  שרוב  כו'38ישראל , ונחושת  וכסף  מזהב  (ג ) למטה , כאן (ב ) ,

גשמיים .
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שליט "א 25) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוס"ה עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 196 ע' ח "א בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

ובכ "מ .26) יב. פי "ב, במדב"ר
ב.27) מט , נצבים לקו"ת ראה
(28.1087 ע' ח "ד  בלקו"ש נסמן
וש"נ.29) .122 ע' חי "ב תו"מ  .16 ע' ח "א לקו"ש ראה
א).30) (קל , ס"כ 
יו"ד .31) לד , ברכה
ה"ו.32) פ"ז יסוה"ת הל ' רמב"ם

מטות.33) ר"פ ופירש"י  ספרי 
יומשך 34) ידו שעל  צנור בבחי ' רק הי ' הגשמי  שגופו והיינו

מוגה*). בלתי  (מהנחה הוי ' דבר
וכנראה 35) ח . פי "ב, במדב"ר גם וראה א. קנט , זח "ב

שהקשה  ומה א). כט , (מנחות הש"ס על  הן חלוקות מדרשות
ומפרק  לה מקשה שם בזהר – א) נה, ובברכות (שם יעקב בעיון

לה.
כח .36) לד , תשא
כו'.37) אדומה אש שם: במדב"ר ראה
המשפטים.38) ואלה ד "ה משפטים) (ר"פ תו"א
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 הרצון תכלית  מתמלא  מתי – לה "בפועל " ה "בכח " בין החילוק  גודל  על  הבט  מבלי ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  .
"ושכנתי  הבטחתו התקיימה  ומתי הקב "ה , ולא 39של  ֿ פקודי, דויקהל  הגשמי במשכן דוקא  – בתוכם "?

בהר " ד "הראת  הרוחני שם .40במשכן במדרש  שכתוב  כמו ,

בתחתונים  דירה  יתברך  לו להיות  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  נתאוה  בתניא 41כי וכמבואר  על 42דוקא , שקאי ,
ומכופל , כפול  חושך  בו יש  לזה  ונוסף  וחומרי, גשמי שהוא  ואף  ממנו". למטה  תחתון "שאין הזה  עולם 
הזה  בעולם  הכוונה  תכלית  מתמלאת  גופא , זה  ענין מצד  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  – בתניא  בפרטיות  שמונה  כפי

דוקא .

ששואלים  הקושיא  יותר  מובנת  ֿ זה  ֿ פי על  ש "43– הטובות  לאבנים  שהיה 44הביאו"בנוגע  כיון :
ניסים  מעשה  המשכן 45זה  תכלית  כל  הקושיא : וביאור  כהונה ? בגדי מהם  לעשות  אפשר  היה  איך  ,

אלא  ניסים , מעשה  לא  להיות  צריך  זה  הרי כן, ואם  דוקא , גשמיים  מדברים  אותם  שיעשו היא  והמקדש 
בטבע . המלובשים  ענינים 

 זה ֿ ֿ פי על  בירושלמי 46. שכתוב  מה  גם  י"ח 47יובן כנגד  . . עשרה  שמונה  מתפלל  אדם  יום  "בכל  :
שני". משכן בפרשת  שכתוב  ציוויין

המשכן  שם  נקרא  שני" ו"משכן ֿ תצוה , תרומה  שבפרשת  המשכן בירושלמי נקרא  – ראשון" "משכן
ברכות . ח "י מתפללים  לכן צוה ", "כאשר  פעמים  י"ח  נאמר  שני" שב "משכן וכיון ֿ פקודי. ויקהל  שבפרשת 

ואתו  מן "ובלבד  ומתרץ : צוה ", "כאשר  פעמים  י"ט  ישנם  הרי לכאורה , אתר : על  הירושלמי ומבהיר 
אחיסמך  בן בצלאל 48אהליאב  גבי שנאמר  צוה " "כאשר  הלשון את  רק  מונים  כלומר , דסיפרא ", סופיה  עד 

בחשבון. נכלל  אינו לבדו, בבצלאל  צוה " "כאשר  שנאמר  מה  אבל  יחד , ואהליאב 

מהי  (ב ) צוה "? "כאשר  פעמים  לח "י שבתפילה  ברכות  דח "י השייכות  מהי (א ) מובן: אינו ולכאורה 
שנזכר  במקומות  רק  הברכות  ח "י כנגד  צוה " "כאשר  מונים  מדוע  (ג ) דוקא ? שני למשכן דתפילה  השייכות 

אהליאב ? גם 

הידוע  ֿ פי על  מובן: אינו מזו חרס "49ויתרה  כלי "התופל  (וכמו חיבור  מלשון היא  ,50ש "תפילה "
נפתלתי" . . להיות 51"נפתולי צריך  היה  כן, אם  לאלקות . – המתפלל  האדם  חיבור  הוא  התפילה  דענין ,(

שבט  (א ) כי: דן", "למטה  לאהליאב , מאשר  יותר  יהודה , משבט  שהוא  לבדו, לבצלאל  שייך  זה  ענין
במדרש  (כדאיתא  שבשבטים  המעולה  הוא  להיותם 52יהודה  דוקא , ואהליאב  בצלאל  נבחרו זה  שמטעם 

עשרה  לשמונה  בפרט  ושייך  הודאה , מלשון הוא  יהודה  (ב ) שבשבטים ), ומהירוד  שבשבטים  ,53מהמעולה 
אהליאב  להזכרת  זה  ענין שייך  ומדוע  וביטול . הודאה  ֿ ידי על  רק  להיות  יכולה  שבתפילה  הדביקות  ענין כי

דוקא ?

 הפסוק על  בזוהר 54. איתא  השמימה ", מגיע  וראשו ארצה  מוצב  –55"סולם  צלותא " דא  "סולם  :
ובמדרש  בחסידות 56תפילה . ומבואר  תורה . – סיני" זה  "סולם  תורה 57איתא : ותפילה : תורה  בין החילוק 

למעלה . מלמטה  העלאה  היא  ותפילה  למטה , מלמעלה  המשכה  היא 
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ח .39) כה, תרומה
ל .40) כו, שם
במדב"ר 41) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
רפל "ו.42)
(אות 43) עה"פ שלימה בתורה שנעתק הגדול  מדרש ראה

צה).
כז.44) לה, (ויקהל ) פרשתנו
א.45) עה, יומא
שליט "א 46) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוס"י  עד  מכאן

זו  במהדורא ואילך . 199 ע' ח "א בלקו"ש ונדפס (באידית),
מ "מ . ציוני  איזה עוד  ניתוספו

ה"ג .47) פ"ד  ברכות

כג .48) לח , (ויקהל ) פרשתנו
סע"ד .49) עט , תרומה תו"א
מ "ה.50) פ"ג  כלים
ח .51) ל , ויצא
ד .52) פ"מ , שמו"ר
תרפ"ח 53) אתה יהודה ד "ה ג ). (מה, אתה יהודה ד "ה תו"א

נא). ע' תרפ"ח  (סה"מ 
יב.54) כח , ויצא
א).55) (פג , תמ "ה ת"ז ב. שו, ח "ג  ב. רסו, ח "א
יב.56) פס"ח , ב"ר
תש"ח 57) סה"מ  ג . א, בראשית תו"א פ"י . אגה"ת תניא ראה
.80 ע'
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סתם  לא  – ארצה " "מוצב  הסולם  התפילה ): (בענין השמימה " מגיע  וראשו ארצה  מוצב  "סולם  וזהו
לארץ  נמשך  שהוא  דהיינו ה "א , בתוספת  "ארצה ", אלא  תחתונה 58"ּבארץ ", למדריגה  ארציות , לעניני , ְֶֶ

רק 59בארץ  לא  – ולהעלותם  לארץ , שמתחת  לאלו עד  התחתונים , הדברים  את  לקחת  היא , והעבודה  .
""ב  – יותר  הרבה  למעלה  אלא  מקיפים , ," עוד ולמעלה  למקיפים , מקיפים  ה "א , בתוספת  "

" – יתברך יותר  עצמותו הגשמיים .60", הדברים  את  להעלות  יש  לשם  .

ישנו  גופא  זה  שמצד  ואף  עבד . עבודת  בדרך  עבודה  למעלה . מלמטה  עבודה  זוהי – לעיל  וכאמור 
עבד . עבודת  הוא  ענינה  אבל  תענוג ,

בבוקר " לבן "וישכם  ענין שזהו מלמעלה , כח  זה  על  שנותנים  העליון 61הגם  לובן מאיר  צפרא  שבכל  ,62

למעלה . מלמטה  היא  עצמה  העבודה  אבל  בלבד , כח  נתינת  אלא  זה  אין הרי –

גשמיים  דברים  לקיחת  – אחד  ענין שניהם  כי דוקא , שני" ל "משכן התפילה  שייכות  תובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
יתברך . לו ודירה  למשכן ועשייתם 

 התחתונים הדברים  את  אפילו להעלות  וצריכים  למעלה , מלמטה  העלאה  היא  שהתפילה  זה  מצד  .
("ּפאנטאפל ") ֿ הבית " "נעלי את  אפילו לקחת  שצריך  הידוע  וכלשון גופא 63ביותר , שאצלו כשם  הנה  – ַָ

אותם , ולהעלות  הנמוכים , הכוחות  גם  הנפש , כוחות  כל  את  עמו לקחת  צריך 

ישראל , בכללות  גם  הוא  כן  כמוך "כמו לרעך  "ואהבת  מצות  עצמו על  לקבל  צריך  התפילה  ,64שקודם 
חיים ' עץ  ב 'פרי בסידור 65כדאיתא  הזקן אדמו"ר  ולכן 66ומביאו יחד , כולם  עם  עצמו לכלול  צריכים  ,

צריכים  אותם  גם  – שבשבטים  הירוד  במדרש : כדאיתא  – אהליאב  בבחינת  שהם  מישראל  אותם  אפילו
להעלות .

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כמאמר  כמוך ", לרעך  "ואהבת  ענין זהו ליהודי 67והרי גם  היא  ישראל  אהבת  שמצות 
עמו. שייכות  לו היתה  ולא  ראהו לא  שמעולם  תבל , בקצווי הנמצא 

כבר  והוא  התפילה  קודם  לעשות  שיש  ההכנות  את  עשה  שכבר  דהיינו, להתפלל , עומד  שיהודי בשעה 
להתפלל , לעמוד  מוכן

בעילוי  נתעלה  הוא  הרי התפילה , שקודם  ההכנות  לאחרי ובפרט  להתפלל , העמידה  ענין בעצם  והרי –
הקב "ה  לפני ועומד  העולם  עניני מכל  עצמו מנתק  הוא  שהרי ביותר , –68נעלה 

בהכנות  לא  ואפילו לתפילה , עדיין שייך  שאינו יהודי  עם  עתה  לו יש  שייכות  איזו לחשוב : הוא  עלול 
ירוד ? יהודי לתפילה ,

העולם , של  השני בקצהו הנמצא  ליהודי אפילו פירושה  ישראל  אהבת  שמצות  לו, אומרים  כך  על 
העולם  של  השני ברוחניות .בקצהו

למי אפילו היא  ישראל  אהבת  שמצות  לו, אומרים  מזו קודם יתירה  אפילו דהיינו – ראהו לא 
– לתפילה  להתכונן כפי שעמד  אפילו אליו ֿ ערוך  באין הוא  שהלה  כיון עמו, שייכות  לו היתה  לא 

באפו  רק ) אז (היא  שנשמתו להתפלל , שעומד  קודם  .69שהוא 

לתפילה  גם  שנוגע  ענין אלא  התורה , כל  יסוד  שהיא  ישראל , אהבת  של  מצוה  רק  לא  הוא  זה  וענין
 ולעליות לתפילה והקדמה  הכנה  היא  ישראל  אהבת  ..
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עה"פ.58) יקר כלי  ראה
ההר 59) בתחתית ויתיצבו ארצה מוצב ֿ יג ): יב (שם, ב"ר ראה

כו'. דורא בבקעת כו',
רע"א.60) שיט , ח "ב קונטרסים סה"מ  ראה
א.61) לב, ויצא
ב.62) כד , ויצא תו"א
נתבאר 63) א. יד , ח "א לקו"ד  .24 ע' ד  חוברת "רשימות" ראה

.(154 ע' (לעיל  סמ "ח  פורים בשיחת
יח .64) יט , קדושים

פ"ב.65) ש"ג 
טובו.66) מה קודם
סקל "ג .67) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

א). אדר ג  שם גם וראה כסלו. טו יום" ב"היום (נעתק וש"נ
(68226 ע' חי "ד  תו"מ  ואילך . 349 ע' ח "ב לקו"ש ראה
ואילך .
פרשיות 69) לג ' לקו"ת בהקדמת ונתבאר א. יד , ברכות

ואילך ). א תתרכ , ו' כרך  בראשית (אוה"ת
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כידוע  ביותר , התחתונה  מהמדריגה  להגביה  שצריכים  הוא  העליה  סדר  כי – לזה  הגבהת 70והטעם  משל 
"ליווער ". ֿ ידי על  הבנין

שבנפשו. וירוד  "דן" את  גם  אלא  שבנפשו, "בצלאל " את  רק  לא  עמו לקחת  עליו בנפשו שגם  ופשיטא ,
יתברך . לו משכן לעשות  ומכולם  יחד , הכוחות  כל  עם  להתפלל  עליו

,"שני ב "משכן שנאמרו צוה " "כאשר  פעמים  ח "י כנגד  ֿ עשרה , שבשמונה  הברכות  ח "י ענין וזהו .
בענין  וכן משכן, ד "אהליאב " מהענינים  גם  לעשות  היא  הכוונה  תכלית  כי – אהליאב  גם  נזכר  שבהם 

"אהליאב " את  גם  להעלות  צורך  יש  .71התפילה 

 שהיו הקרבנות  בענין – יותר  (ובפרטיות  למעלה  מלמטה  העלאה  ֿ ידי על  הנה  שבמשכן, כשם  .
ההמשכה  ֿ זה  לאחרי נעשה  העלאה ) ֿ ידי על  הרי שבמשכן, העיקריות  העבודות  אחת  שזוהי במשכן,

ניחוח " ("ריח  בתוכם " "ושכנתי למטה , הענין 72מלמעלה  את  פעלו – וההמשכה  ההעלאה  – והם  ,(
והתחברות  התקשרות  "צוותא ", מלשון "צוה " צוה ", עצמותו 73ד "כאשר  עם  הגשמיים  הדברים  התקשרות  ,

ובורא , נברא  חיבור  יתברך ,

ואחד  אחד  שבכל  רבינו (ומשה  רבינו ממשה  הוא  זו התקשרות  על  שהכח  וכיון נאמר 74– לכן ,(
את  ה ' צוה  –"כאשר  "

תקנום  קרבנות  כנגד  (דתפילות  התפילה  בענין גם  הוא  ):75כן

לבדו  ֿ יתברך  להשם  אלא  אחד  לאף  לפנות  לו שאין יודע  שהמתפלל  השמימה , ההעלאה  שישנה  בשעה 
וכו', השנים  ומברך  חולים  רופא  אליו, הנצרכות  ההמשכות  כל  את  מלמעלה  הוא  ממשיך  ֿ זה  ֿ ידי על  –

את  פועלים  וההמשכה  שהוא וההעלאה  עליון, היותר  ליחוד  עד  אלקות , עם  האדם  של  והיחוד  החיבור 
כידוע  עליון, היותר  יחוד  – "בשלום ", התפילה  .76סיום 

***

.'וגו התורה  חוקת  זאת  גו' וידבר  המתחיל ' 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה  .

***

 הפסוק על  תורה '77. ב 'לקוטי מובא  – מנחה ) בתפילת  לקרוא  (שעומדים  משה " אל  בשם 77"ויקרא 
הוא 79והזוהר 78המדרש  ואני הקורא  הוא  "אני אלא  אחרא ", שליחא  ֿ ידי על  "לא  היתה  שהקריאה 

המדבר ".

תורה ' ב 'לקוטי מבאר  לזה  שליחות 80ובהמשך  אין ולכן כמותו, אדם  של  "דשלוחו השליחות , ענין
ממש ". דהמשלח  כמותו הוא  הרי שליחות  בר  כשהוא  אבל  דהמשלח , כמותו שאינן וקטן שוטה  לחרש 

המשנה  לשון –81" תיבת  מוסיף  הזקן ורבינו כמותו ", אדם  של  "שלוחו ".הוא 

בזה : והענין

נעשה 82ידוע  שהמעשה  אלא  המעשה , את  עושה  השליח  (א ) השליחות : בענין אופנים  ג ' שישנם 
המשלח . במקום  נעשה  עצמו השליח  (ג ) המשלח ; של  הם  עצמו המעשה  וכח  העשיה  (ב ) המשלח ;
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א.70) ד , בראשית תו"א
שחס 71) – ההנחה  ח "יברשימת המספר בענין הביאור ר

(המו"ל ).
ועוד .72) ט . א, ויקרא
בהתוועדות 73) שנאמר גו' וידבר סד "ה ג . נז, חוקת לקו"ת

.(196 ע' (לעיל 
רפמ "ב.74) תניא ראה
ֿ ב.75) א כו, ברכות ראה

פ"כ .76) העמידה שער פע"ח  במקומו. האריז"ל  סידור ראה
ויקרא.77) ר"פ
ט .78) פ"א, ויק"ר
ב.79) ר, ח "ג 
ג .80) א,
וש"נ.81) ב. לד , ברכות
תו"מ 82) גם וראה א. כלל  ענגיל ) (למהר"י  טוב לקח  ראה

וש"נ. .183 ע' .62 ע' חי "ז
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דהמשלח  "כמותו הוא  שהשליח  (כאופן והפירוש  המשלח  במקום  נעשה  עצמו שהשליח  – הוא  "
הג ').

אתם " "תקראו נאמר  שעליהם  ישראל , של  מעלתם  בביאור  הזקן רבינו שמדייק  "ישראל 83וזהו ,
לזמנים " המעשה 84דקדשינהו כח  או הפעולה  רק  שלא  הוא  בזה  שהפירוש  – הקב "ה  של  שלוחיו להיותם  ,

אלא  להקב "ה , שייכים  . הבורא עם  אחד  דבר  נעשה 

ז"ל  רבותינו שאמרו המצוות , לקיום  בנוגע  שהכוונה 85וכן – שלוחי" שהן המצוות  את  מכבדין "היו
את  המקיים  האדם  מעשה  שכח  רק  ולא  לאלקות , מרכבה  היא  המצוה  מעשה  שפעולת  רק  לא  היא  בזה 

שגם  אלא  לאלקות , מרכבה  הוא  המצוה  . לאלקות מרכבה  נעשה 

 כאחד היא  שההלכה  פשיטא  ֿ מקום  ומכל  הנ"ל , מהאופנים  אחד  לכל  ראיות  יש  נגלה  ֿ פי על  והנה , .
כל  – הענינים  ברוחניות  אבל  ליישבם ; אפשר  – האופנים  לשאר  שישנם  והראיות  בלבד , אלו מאופנים 

הם  אמת  .86האופנים 

ֿ הלל  כבית  היא  נגלה  ֿ פי על  שההלכה  שאף  ֿ הלל , ובית  ֿ שמאי בית  פלוגתת  גבי שמצינו ֿ דרך  ,87ועל 
לחומרא  אפילו ֿ שמאי בית  כדעת  לנהוג  בפועל 88ואסור  בגשמיות  להלכות  בנוגע  רק  הוא  זה  כל  הרי –

ֿ שמאי. בית  לדעת  גם  מקום  יש  הרוחנית  בעבודה  אבל  ממש ,

הידוע  ֿ פי על  דברי 89ובפרט  ֿ פי על  כן, ואם  בגשמיות , גם  ֿ שמאי כבית  הלכה  תהיה  לבוא  שלעתיד 
מצוי 90הרמב "ם  הוא  הרי אלא  . . עתה  מצוי שאינו מפני לא  הבא  העולם  חכמים  אותו שקראו ש "זה 

תראה  "עולמך  ענין מעין (שזהו ברוחניות  ֿ שמאי כבית  העבודה  ענין ישנו עתה  שגם  מובן, ועומד ",
).91בחייך "

בעניננו: ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

בכח  רק  היא  להמשלח  השליח  של  ששייכותו בשליחות , הב ' כאופן היא  נגלה  ֿ פי על  ההלכה  אם  גם 
ששייכותו בשליחות , הא ' כאופן היא  ההלכה  אם  גם  מזו, ויתרה  היא המעשה , להמשלח  השליח  של 

בלבד , ופעולה  בעשיה 

הוא  הרי ביכלתו, הוא  שהדבר  [וכיון יהודי כל  של  ביכלתו העבודה , לרוחניות  בנוגע  בזה ,הרי
השליחות , בענין תורה ' ב 'לקוטי מהמבואר  היודעים  אלו שכל  ונמצא  פרטית , בהשגחה  הוא  ענין כל  שכן,

במציאות , ביטול  של  באופן עבודתו לעבוד  זה ] לענין שייכות  להם  שיש  מלמעלה  הוראה  זו הרי
.( בשליחות הג ' (כאופן הבורא  עם  אחד  דבר  נעשה 

סליק " "דמנפשיה  חייא , דרבי הביטול  ֿ דרך  וכן 92ועל  במציאות , בטל  להיותו המלאכים , סיוע  ללא  ,
אמרו  שעליו יוחאי, בר  שמעון דרבי הוי'93הביטול  האדון פני יוחאי".94"מאן בר  שמעון רבי דא 

אצלו  להיות  צריך  ֿ פנים  ֿ כל  על  לפועל  בנוגע  הרי – בפנימיות  זו בדרגא  לאחוז יכול  שאינו מי ואפילו
הנ"ל  באופן .95הביטול 

 דהמשלח "כמותו הזקן רבינו לשון דיוק  בביאור  לומר  יש  מזו ויתירה  . לרמז שכוונתו – "
גם  אלא  הנשמה , מצד  רק  לא  להיות  צריך  הנ"ל  והיחוד  שהביטול  .

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ביאור  בתניא 96ובהקדמת  הזקן רבינו ממעל 97בלשון אלוקה  (שלשון "חלק  "
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א.83) כה, ר"ה וראה לז. ד . ב. כג , אמור
א.84) מט , ברכות
ו.85) ויגש תנחומא
שם.86) תו"מ  גם ראה
וש"נ.87) ע"ב. ריש לו, ברכות ראה
סע"ב.88) יו"ד , שם ראה
רע"ג .89) נד , קרח  בלקו"ת הובא ב. יז, לזח "א מק"מ  ראה
ה"ח .90) פ"ח  תשובה הל '
סע"א.91) יז, ברכות – חז"ל  לשון

וש"נ.92) .290 ע' ח "ז תו"מ  וראה ב. פה, ב"מ 
א.93) לח , זח "ב
כג .94) לד , תשא
"ויקרא 95) ע"י  הוא זו עבודה לאופן שהכח  בקצרה נתבאר

(המו"ל ). ישראל  רועה משה", אל 
נעתק 96) (חלקו ואילך  תב ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק

מנ"א). כג  יום" ב"היום
רפ"ב.97)
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ענינים 98הכתוב  שני ישנם  "ממש " שבתיבת  "ממש "), תיבת  מוסיף  הזקן ורבינו ממעל ", אלקה  "חלק  הוא 
ממעל  "אלוקה  – שבדבר  העילוי הוראת  (א ) מלשוןהפכיים : (ב ) ," שהנשמה כפי דהיינו ,

גם  כלומר : וחומריות . גשמיות  – ה "ממש " ענין עם  היא  קשורה  ששם  למטה , ירדה 99ירדה  הנשמה  כאשר 
ממש ". ממעל  "אלוקה  עם  היא  קשורה  למטה ,

אלו: ענינים  ב ' על  מורה  "ממש " שתיבת  ממש ", דהמשלח  "כמותו בפירוש  לומר  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
הגוף . שהוא  התחתון, אדם  של  "ממש " (ב ) והיחוד , הביטול  תכלית  דהיינו העליון, האדם  כמו ממש  (א )

העליון. האדם  של  ממש " "כמותו להיות  צריך  התחתון האדם  של  ה "ממש " שגם  והיינו,

 לעיל שנתבאר  כשם  והנה , ההעלאה 100. אופן ולפי המשכה , פועלת  העלאה  שכל  הקרבנות , בענין
תקנום " תמידין (ש "כנגד  התפילות  בענין גם  הוא  כן – ההמשכה  היא  האמיתי 75כן הביטול  ישנו שכאשר  ,(

ההמשכות . כל  את  לפעול  אפשר  אזי בתפילה ,

שמצינו  דכיון 92וזהו – מיטרא " ואתא  הגשם  מוריד  אמר  זיקא , ונשבה  הרוח  משיב  ש "אמר  חייא  ברבי
אופן  לפי הרי סליק ", ש "מנפשיה  במציאות , ביטול  של  באופן אצלו היה  שבתפילה  הביטול  שענין

ההמשכה . גם  אצלו היתה  ההעלאה 

אחר  במקום  המבואר  דוגמת  הוא  זה  שענין לבאר  ובין 101ויש  זכאי בן יוחנן רבן בין החילוק  בענין
דבר  . . הניח  "לא  (שהרי יותר  גדול  זכאי בן יוחנן רבן הי' התורה  שבענין דאף  דוסא , בן חנינא  רבי

קטן" ודבר  בנוגע 102גדול  גם  הוא  וכן יותר . גדול  דוסא  בן חנינא  רבי היה  התפילה  בענין ֿ מקום , מכל  ,(
חייא . לרבי

הענין: ותוכן

וההמשכה  ז). סעיף  (כנ"ל  למעלה  מלמטה  העלאה  ענינה  ותפילה  למטה , מלמעלה  המשכה  ענינה  תורה 
הגשמיות  בבירור  היא  הכוונה  עיקר  כי, עצמה , מצד  הבאה  מההמשכה  למעלה  היא  ההעלאה  לאחרי הבאה 

תכסוף " ידיך  ("למעשה  דוקא  התחתון יותר .103וביטול  למעלה  ההעלאה  מגעת  ולכן ,(

למעלה , שמלמטה  שלהם  הביטול  מעלת  שמצד  – חייא  ורבי דוסא  בן חנינא  רבי של  מעלתם  וזוהי
ההמשכות . כל  את  לפעול  בכוחם  היה 

במציאות , ביטול  של  באופן לגמרי עצמו את  יניח  שכאשר  – ואחד  אחד  לכל  הוראה  הוא  זה  וענין
כמותו אדם  של  "שלוחו בבחינת  שיהיה  הנשמות דהיינו שעבודת  שם  תורה ' ב 'לקוטי וכמבואר  ,"

כל  את  לפעול  בכוחו אזי – המדבר " הוא  ואני הקורא  הוא  ד "אני באופן אלא  שליחות , של  ענין אינה 
וההשפעות . ההמשכות 

הגאולה  את  ימשיכו אזי – באמת  ("איינש ּפארן") יתעקשו ישראל  בני שכאשר  פעם , דובר  שכבר  ַוכפי
בימינו. במהרה  טפחים , מעשרה  למטה 
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ב.98) לא, איוב
(המו"ל ).99) דוקא אמר:) (אולי 

(100.(193 ע' (לעיל  פ"ה במאמר וכן .(204 ע' (לעיל  ס"י 

א.101) לד , מקץ תו"א ב. לד , ברכות ראה
וש"נ.102) א. כח , סוכה
טו.103) יד , איוב

כל ימי חודש ניסן הם בבחינת ראש חודש.
ממכתב, י"א ניסן, תשי"ט



כי

        
 והוראה לימוד  גם  יש  לעיל  בהאמור  והנה ,

שיחיו: השלוחים  של  לעבודתם  בנוגע 

כו' רחוק  במקום  בשליחות  נמצאים  כאשר 
שאינם  מיוחדים  קשיים  וישנם  להיות  יכולים 
קדושה  של  אמות  בד ' הנמצאים  אלה  אצל  קיימים 
בנ"י  שליחות  שבכללות  והצער  הקושי על  נוסף  -

ד "בנים  ומצב  במעמד  הגלות , מעל בזמן
.73אביהם "72שולחן 

כו' והצער  הקושי על  מתאונן השליח  אם  אבל 
שע "י  לו מסבירים  - השליחות  בעבודת  הכרוך 

יותר  גדול  לעילוי באים  והצער  ע "ד 74הקושי ,
ע "י  שדווקא  לתורה , בנוגע  לעיל  האמור 
צער  של  (ענין למטה  לירד  שבתורה  ה 'שליחות '
שתגדל  וככל  בתורה , יותר  נעלית  בחי' מתגלה  כו')
יותר  עוד  נעלית  בחי' בגילוי נוסף  למטה , הירידה 

בתורה .

פלא : דבר  מצינו זה  שבענין להוסיף , ויש 

מועט  הי' שמספרם  לוי שבט  למנין בנוגע 
הרמב "ן  כותב  - השבטים  לא 75משאר  איך  "תמי',

"כי  ומתרץ , העם "? כל  כשאר  ה ' ברוכי עבדיו יהיו
מצרים  מלאכת  בשעבוד  הי' לא  לוי של  שבטו
המצריים  מררו אשר  ישראל  והנה  פרך , ובעבודת 
הקב "ה  הי' למעטם , כדי קשה  בעבודה  חייהם  את 
וכאשר  שאמר  כמו מצרים , גזרת  כנגד  אותם  מרבה 

יפרוץ  וכן ירבה  כן אותו העם 76יענו וירב  . .

מאד  ורבים 77ויעצמו פרים  היו לוי שבט  אבל  . .
השבטים ". כשאר  למעלה  עלו ולא  הארץ , כל  כדרך 

ע "י  שדווקא  - לשלוחים  בנוגע  מובן ועד "ז
ד " העילוי נעשה  כו' הקושי " ,"

  "78( מאד שרואים 79(ב "פ  כפי ,
השלוחים  אצל  .

מוסיף  זה  וענין  של בעבודתם 
במקום  מסעיהם "השלוחים  "בכל  כו', (וכן 80רחוק 

ועבודתינו" ד "מעשינו השליחות  עבודת  81בכללות 

מתוך  שתהי' - הגלות ) בזמן  
ּתׂשמח  תשמ "ח , שנת  - זו בשנה  יתירה  ְִַ(ובהדגשה 

הרמב "ם  ובלשון להלכה )82וּתׂשמח ), (פס "ד  ְַַ
בעשיית  אדם  שישמח  "השמחה  - היומי בשיעור 
ניתן  זה , עם  וביחד  היא ", גדולה  עבודה  כו' המצוה 
לפי  אלא  כו' מבקש  ("איני מישראל  לכאו"א  הכח 

מ "ש 83כחן" לקיים  אלקיך 84) ה ' את  "עבדת 
דוד  של  השמחה  לדרגת  ועד  לבב ", ובטוב  בשמחה 
ישראל  מלך  דוד  "וכן ההלכה  כהמשך  – המלך 

שנאמר  כו', לפני 85אמר  ומכרכר  מפזז דוד  והמלך 
כו' והצער  הקושי ע "י שדווקא  מכיון וגו'", ה '

כנ"ל . ביותר , גדול  לעילוי באים 

בשמחה  לעבודה  ֿ כח  הנתינת  שגם  להוסיף , ויש 
ע "י  היא  כו', והצער  הקושי למרות  לבב  וטוב 

התורה ": "חוקת 

צער  של  ומצב  בזמן לבב  וטוב  בשמחה  עבודה 
שהקב "ה  מכיון אבל , הפכים . חיבור  של  הו"ע  - כו'

הנמנעות " "נמנע  מיהודי 86הוא  תובע  הוא  לכן ,
באופן  תהי' עבודתו שגם  כח ) לו שנותן (לאחרי

בכח  הפכים , חיבור  חיבור של  בה  שיש 
הלוחות , נמצאים  שבו – בארון כמודגש  הפכים ,

(72" הדיוק בביאור ש"שולחן"וי "ל  מכיון - אביהם"
בהלכות  כמודגש האדם, של  קביעותו עיקר על  מורה (סעודה)
אדם  של  שדעתו "לפי  שביתתו, קובע מזון הנחת שע"י  - עירובין
וי "ל  סת"ח ), או"ח  אדה"ז (שו"ע הוא" מזונותיו במקום ודירתו
אביהם". שולחן מעל  ש"גלו בכך  מודגש הגלות צער עיקר שלכן,

סע"א.73) ג , ברכות
שאל 74) "אשרי  ואילך ) סע"א (קצח , פרשתנו מזהר גם להעיר

ולא  תקוותו אמר ולא שברו, . . אלקיו ה' על  שברו בעזרו יעקב
שברו  אלא שמאלית) (בשי "ן שברו תקרי  אל  שברו, אלא בטחונו
ולאתברא  גרמייהו לתברא לצדיקייא להו דניחא ימנית), (בשי "ן
לפורקנין  זכו כך  ובגין . . אלקיו ה' על  וכולא תבירו על  תבירו
דסבלין  עליונין קדישין "ואתון ומסיים: סגיאין". ולאתוון ולנסין

קוב"ה, על  לאתר מאתר דגופא למעבד תבירו אתון דזכאין
לקוטי גם וראה דאתי ". עלמא לחיי  ותזכון ופורקנין נסין לכו

ואילך ). קנג  (ע' לשם לוי "צ
יד .75) ג , במדבר
יב.76) א, שמות

כ .77) שם,
ז.78) שם,
ואילך .79) א לו, שלח  לקו"ת ראה
(פקודי ).80) פרשתנו וחותם בסיום - הכתוב ל '
רפל "ז.81) תניא
בסופן.82) לולב הל '
ג .83) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
מז.84) כח , תבוא
טז.85) ו, ש"ב
החקירה 86) בס' ונת' הובא סתי "ח . ח "א הרשב"א שו"ת ראה

ועוד . ואילך . ב לד , להצ"ע



כב       

התורה " "חוקת  החקיקה , ארון 87אותיות  ש "מקום 
המדה " מן צ "ל 88אינו שהארון היות  עם  כלומר , ,

ואמה  ארכו וחצי "אמתיים  דוקא , ומוגבל  מדוד 
גו'" רחבו מן 89וחצי אינו ארון "מקום  ֿ מקום  מכל  ,

שמספר 90המדה " שאף  - בכללותה  בתורה  ועד "ז .
הדיוק  בתכלית  והגבלה  במדידה  הוא  ,91אותיותי'

מדה  מארץ  "ארוכה  ֿ מקום  מכל  יותר , ולא  פחות  לא 
ים " מני גבול 92ורחבה  בלי ועד  ,93.

- פרה  מפרשת  שלומדים  עיקרי ענין ועוד 
- השלוחים  של  עבודתם  עם  הוא  אף  הקשור 

החודש  לפרשת  פרה  פרשת  :94סמיכות 

החודש , לפרשת  הקדמה  היא  פרה  פרשת  קריאת 
את  "להזהיר  - פסח  קרבן אודות  מדובר  שבה 

בטהרה " פסחיהם  שיעשו לטהר  .95ישראל 

- הפרשיות  שאר  לגבי חידוש  מצינו וכאן
בין  הפסקה  תהי' "פעמים  הפרשיות , לשאר  שבנוגע 
בין  או זכור ), (פ ' ושני' שקלים ) (פ ' ראשונה  שבת 
שתי  יהיו ופעמים  פרה ), (פ ' ושלישית  שני'
לשלישית  שני' ובין לשני' ראשונה  בין הפסקות 
לרביעית  שלישית  בין אבל  זו), שנה  (כבקביעות 

אין והחודש ) דאילין "96(פרה  "סימניהון ,
לרביעי  השלישי בין . . הללו הכוסות  בין פרשתא :

ישתה " .97לא 

ענין  פרה , בפרשת  שמהעבודה  - הענין ותוכן
עבודת  באים הטהרה , ,  אין" -

ענין  - שתוכנה  החודש , לפרשת  - מפסיקין"
 של ֿ חודש  ראש  לכם .. הזה  "החודש  ,

גם 98גאולה " כולל  מצרים , דיציאת  פסח  קרבן .
נאמר  עלי' העתידה , מארץ 99הגאולה  צאתך  "כימי

נפלאות ".מצרי  אראנו ם 

כאמור  - השלוחים  אצל  ביותר  מודגש  זה  וענין
ענין  ובדוגמת  ע "ד  היא  שעבודתם  (ס "ז) לעיל 
דהיפך  במצב  שנמצאים  יהודים  גם  לטהר  הפרה ,
ד "אתם  הענין היפך  חמור , הכי באופן הטהרה 
זו  מעבודה  ולכן, חיים ", אלקיכם  בה ' הדבקים 

באים  , החודש לפרשת  מפסיקין") ("אין
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  גאולה 

: פשוטות ובאותיות 

בכל  השלוחים  של  בעבודתם  שנים  ריבוי לאחרי
התורה  בהפצת  תבל , קצוי בכל  המלך , מדינות 
הטהרה  ענין לפעול  כדי חוצה , והמעיינות  והיהדות 
שכבר  בוודאי - למחנה " "מחוץ  שהיו אלו אצל  גם 

העבודה  הגאולה 100נסתיימה  באה  ובמילא , ,
צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית   .

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דברי ע "פ  ובפרט 
רק 101דורנו  שנשאר  - שנים  עשרות  כמה  לפני -

כבר  סיימו אלה , ובימינו הכפתורים ", את  "לצחצח 
הכפתורים ". "צחצוח  גם 

הגמרא  הקיצין"102ובלשון כל  "כלו אשר 103- ,
כבר  נאמר  זה  ,אלו בימינו ועאכו"כ  ,
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(87- הפכים חיבור הוא אדומה שבפרה חז"ל  והעירו
ה. פי "ט , (במדב"ר הטהורים את ומטמאה הטמאים את שמטהרת

ז). חוקת תנחומא
וש"נ.88) סע"א. כא, יומא
א.89) לז, (ויקהל ) פרשתנו
ביטול 90) של  בתנועה צ"ל  שהאדם י "ל , בעבודה וענינו

לכוין  יכול  שעי "ז המדה", מן "אינו מקום, תפיסת והעדר
תורה. של  לאמיתתה

כתיבת 91) לאופן בנוגע בהלכה הדינים פרטי  כל  על  נוסף
הדיוק. בתכלית האותיות

ה"ה.92) פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ט . יא, איוב
שהוא 93) וי "ל  - בתושבע"פ בפועל  מתגלה זה שענין אלא,

נתפרש  לא המדה" מן אינו ארון ד "מקום הענין שגם כשם
הארון  של  המדידה נתפרשה בתושב"כ  - (ואדרבה בתושב"כ 

בתושבע"פ. ֿ אם כי  גו'"), וחצי  "אמתיים
ד "חוקת",94) הענין מודגש והחודש) (פרה שבשניהם להעיר,

חוקת  זה רבים), (לשון "בחוקיך  ב) פי "ט , (שמו"ר כמארז"ל 
נאמר  בזה זל "ז, דומין ששניהן למה אדומה, פרה וחוקת הפסח 
"ואי וממשיך  התורה". חוקת זאת נאמר ובזה הפסח , חוקת זאת
וכו', דומות מטרונות לב' משל  מזו. גדולה חוקה איזו יודע אתה
בד ''ה  (נתבאר כו'" לה צריכין פסח  שאוכלי  הפרה, גדולה, מי 
בהתוועדות. שנאמר זה ד "ה תרפ"א. תרכ "ט . התורה חוקת זאת

ואכ "מ . הבאה. הערה וראה ועוד ).
(95- ה"ה פ"ג  (מגילה ובירושלמי  א. כט , מגילה פירש"י 

פרה, לפרשת החודש שיקדום הוא "בדין שם): בפירש"י  הובא
ומפני הפרה, נשרפה לו ושני  המשכן, הוקם בניסן באחד  שהרי 

ישראל ". של  טהרתן שהיא הקדימוה, מה

הכ "א.96) פי "ג  תפלה הל ' רמב"ם
שם.97) ירושלמי 
יא.98) פט "ו, שמו"ר
טו.99) ז, מיכה

שלא 100) יהודים על  שמביטים כאלו ישנם שאם ולהעיר,
הרי – כו' טהורין בנ"י  רוב אין שעדיין וטוענים טובה, בעין
הכי בטומאה טמאים ישראל  רוב כאשר אדרבה, (לשיטתם)
חיים  . . בה' הדבקים ד "ואתם המצב (היפך  מת טומאת חמורה,
ק"פ  הל ' רמב"ם א. עט , (פסחים פסח  קרבן מקריבים כולכם"),

כו'. מכונו על  ביהמ "ק צ"ל  ובמילא, ולכן רפ"ז).
תרפ"ט .101) שמח "ת שיחת
ב.102) צז, סנהדרין
כל )103) "(כלו הלשון מדיוק כל )להעיר "(כלו ולא ,"

."



כג        

הגלות  במשך  ועבודתינו מעשינו כללות  לאחרי
ֿ רגילים  הבלתי הענינים  ובפרט  כולל  והמר , הארוך 
י"ח  יצאו ֿ ידם  שעל  צרה , פעמיים  תקום  לא  כו',

האמצעי  אדמו"ר  (כמ "ש  משיח " ).104"חבלי

הגמרא  דברי אלא 102והמשך  תלוי הדבר  "ואין -
חדא  בשעתא  היא  התשובה  אשר  בתשובה ",

חדא  קידושין 105וברגעא  במסכת  הגמרא  106כפס "ד 

וכפתגם  גמור , צדיק  נעשה  תשובה  הרהור  שע "י
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  של 107כ "ק  ש "אנחה 

תשובה  של  הו"ע  קרעכטץ ") אידישער  ("א  יהודי"
מישראל  כאו"א  שאצל  ומכיון (עילאה ), שלימה 
לאחרי  ובפרט  תשובה , הרהורי וכמה  כמה  היו
בוודאי  הרי - כו' השלוחים  של  ופעולתם  עבודתם 

ש "  "108. ממש ומיד  תיכף  ,

 גם יהי' השלוחים  ע "י הס "ת  שסיום  ויה "ר 
הכללית  השליחות  במילוי עבודתם  ושלימות  גמר 

בתחתונים ". דירה  ית ' לו "לעשות 

עם  ביחד  - החדש  ס "ת  עם  רוקדים  ומיד  ותיכף 
התורה  ספרי ֿ כנסיות 109כל  הבתי כל  עם  וביחד  ,

ֿ מדרשות  שבתוכם ,110ובתי היהודים  ועאכו"כ  ,
צדקנו. משיח  פני לקבלת  - ישראל  כלל  בתוככי

כאמור , - הפסח  להקרבת  להתכונן ומתחילים 
- פסח  קרבן החודש , לפרשת  באים  פרה  שמפרשת 
ויבוא  יגלה  ומשוכלל  ש "בנוי השלישי, בביהמ "ק 

השמים " השבת ,111מן ביום  אפילו ומיד , תיכף  ,
הקשור  זמן דרעוין", "רעוא  חצות , לאחרי ובפרט 

השלישי  וביהמ "ק  השלישית  הגאולה  .112עם 

 פרשת סמיכות  את  יותר  ולזרז למהר  וכדי
עוד  להוסיף  יש  - (הגאולה ) החודש  לפרשת  פרה 

יום  (שלושים  הפסח  לחג  ההכנה  בעבודת  יותר 
החג ).113לפני

יותר : ובפרטיות 

הלכות  לימוד  – התורה  ללימוד  בנוגע 
חטים 114הפסח  מעות  - לצדקה  בנוגע  גם 115, כולל  ,

שנ  ובאופן החג , צרכי והמתוק כל  הטוב  "מן ותן
כל  . . לה '"116שבשולחנו גם 117חלב  כמודגש  ,

"מעות  הלשון אכילת בדיוק  י"ח  שיוצא  (אף  "
דגן  מיני חמשת  מכל  המשובח 118מצה  - (

דגן. מיני שבחמשת 

קטנים  (הן הקטנים  לחינוך  בנוגע  ובמיוחד  וגם 
ישנו  "שלא  - בידיעות ) קטנים  והן בשנים 

מה "תינוקות "119התינוקות " החל  ,,היינו ,
של  באופן עדיין שהם  ישנו",הענינים  "שלא  ,

משאלת  החל  פעולתם , יפעלו - אדרבה  120אלא 

הקושיות  "כולנו 121ארבע  - וחותמם  לסיומם  עד  ,
ענין .מסובין",

 שהכריזו שלאחרי - העיקר  והוא  - ויה "ר 
" ר "ח  אודות  החודש  ב 'בברכת  בו שיש  ,"

נסים " "נסי נסים ")122נוני"ן, ("נסי זה  ענין יקויים  ,
מישראל ) (כאו"א  אתון "זכאין שהרי ממש , בפועל 

ופורקנין" נסין לכו ל "נסין 123למעבד  זוכים  ולכן ,
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי ממש , בפועל  ופורקנין"

והשלימה . האמיתית  בגאולה  נפלאות ", אראנו

היומי  החומש  בשיעור  הכתוב  -124ובלשון
את  תקים  לחודש , באחד  הראשון החודש  "ביום 
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ספ"ה.104) שעה"ת
סע"א.105) קכט , זח "א
הגאולה 106) לענין רומז ש"קידושין" ולהעיר ב. מט , קידושין

ששלימותם  וקידושין", חופה ע"י  ישראל  עמו "המקדש -
ספט "ו). (שמו"ר המשיח  בימות שיהיו ב"נישואין"

תקנא.107) ס"ע ח "ג  שלו אג "ק סע"א, תשב, ח "ד  לקו"ד 
ה"ה.108) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
(109- חדש ס"ת הכנסת בעת ישראל  ממנהג  גם להעיר

הס"ת שמוצי פני  לקבל  הקודש שבארון התורה ספרי  כל  אים
באג "ק  נדפס - אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב בארוכה (ראה החדש

ואילך ). עג  ע' ח "ו שלו
א).110) כט , (מגילה ישראל  בארץ שיקבעו שעתידין
ועוד .111) סע"א. מא, סוכה - ותוס' פירש"י 
ועוד .112) בסופו. תרס"ו המשך  ראה

וש"נ.113) סע"א. ו, פסחים
תכט .114) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ה.115) שם
טז.116) ג , ויקרא
רמח .117) סו"ס יו"ד  שו"ע בסופן. מזבח  איסורי  הל ' רמב"ם
ר"ס 118) או"ח  טושו"ע ה"ד . פ"ו ומצה חמץ הל ' רמב"ם

תנג .
סכ "ג .119) שם תעב. ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
יודע 120) ה"שאינו (אצל  לו" פתח  ד "את הפעולה גם כולל 

חכם". ד "בן השאלה וישאל  יגיע הוא שגם עד  לשאול "),
במקומו.121) האריז"ל  (סידור אכי "ע עולמות ד ' כנגד  שהם

ועוד ).
מהרש"א.122) ובחדא"ג  רע"א נז, ברכות ראה
(123.74 הערה לעיל  הובא - בפרשתנו הזוהר לשון
יום 124) אדר, בכ "ג  - החודש בימי  שקביעותו ולהעיר

(שהעמידו  המשכן הקמת התחילה שאז למילואים, הראשון
למילואים, השמיני  ביום היתה בקביעות שהקמתו אלא ופרקו),

ניסן. ר"ח 



כד       

מועד " אוהל  באחד 125משכן הראשון בחודש  "ויהי
המשכן" הוקם  לביהמ "ק 126לחודש  בנוגע  ועד "ז .

שריפת  - בניסן בשני - לאח "ז ומיד  השלישי,
המשיח 127הפרה  מלך  שיעשה  העשירית  פרה  ,128,

ובשביעי  בשלישי להקריב 129והזאה  שיוכלו כדי ,
בטהרה , הפסח 

היעוד  קיום  גם  שוכני 130כולל  ורננו "הקיצו
ענין  לגמרי יתבטל  שאז המתים , תחיית  עפר ",
ולא  אדומה ), פרה  טהרת  באה  זה  (שעל  המיתה 

- השמחה  בענין והיתרון ההוספה  ֿ אם  כי ישאר 
דייקא ."הקיצו "רננו" עפר ", שוכני

כנוסח  - בגופים  נשמות  לנו", תהי' ו"כן
היתה  "ליהודים  - השבת  וחותם  בסיום  ההבדלה 
וכפי  לנו", תהי' כן ויקר , וששון ושמחה  אורה 
"אשריך  לך ") (ב "ויתן הבדלה  לאחרי שממשיכים 

הס "ת ),131ישראל " (סיום  משה  חתם  שבו הפסוק  -
דוד  התחיל  לאח "ז 132ובו ומיד  משיחא , מלכא  דוד  ,

משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  לויתן 133- סעודת  ,
הבר  טפחים ,134ושור  מעשרה  למטה  ממש , בפועל  ,

עין" כהרף  עיכבן .135ו"לא 
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20 ב.125) מ ,
ח .126) שם,
שבהערה 127) ופירש"י  ירושלמי  ובפירש"י . רע"ב ס, גיטין

א. ז, נשא פירש"י  .95
ספ"ג .128) אדומה פרה הל ' רמב"ם
בשלישי129) דהזאה הקשר – ֿ ד  ג  סא, חוקת מלקו"ת להעיר

נצחיים. לחיים ובשביעי 
יט .130) כו, ישעי '

כט .131) לג , ברכה
יב.132) פ"ק, ב"ר ראה
ספכ ''ד .133) השבת שער פע"ח 
שמיני .134) ר"פ לקו"ת ג . פי ''ג , ויק"ר ראה
מא.135) יב, בא ופירש"י  מכילתא

נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
יג - כוס ישועות אשא

כיצד נעשים "כוס ישועות"?!
ג. הפירוש בפסוק "כוס ישועות אשא" עפ"י פנימיות הענינים: "כוס" – קאי על כנסת 

ישראל1, שהיא כלי לישועות דלעילא. 
אלא  ברית,  כורתת  האישה  "אין  חז"ל2  מאמר  ע"ד  הוא  )"כוס"(  כלי  שנעשה  והאופן 
למי שעשאה כלי", כמו"כ כדי שכנסת ישראל תהי' כלי לישועות דלעילא, עלי' לכרות ברית. 
והו"ע הביטול, שהאדם אינו מלא ברצונות, שזה רוצה וזה אינו רוצה, כי אז אינו עובד הוי' 
אלא עובד את עצמו רח"ל, אלא עבודתו היא מתוך ביטול, שמפנה את עצמו מכל הרצונות3, 
כמארז"ל4 "כלי ריקן מחזיק כלי מלא אינו מחזיק", ובכך הוא זוכה להיות כלי לכל הישועות 

דלעילא5.

1( ראה לקו"ת דרושים לסוכות פ, ג שדוד המלך אמרו על מדתו, מדת המלכות. וראה סה"מ עטר"ת ע' תרנה שמכיון שכל ישראל בני 
מלכים, שרשם מבחי' המלכות, לכן "כוס ישועות אשא" קאי על כל ישראל.

2( סנהדרין כב, ב.
3( ראה תו"א משפטים עט, א. 

4( ברכות מ, א.
5( מד"ה מצוותה משתשקע החמה ה'תשי"ג. 



כה        

  


שבתורה : ה 'שליחות ' בענין  ד, סעיף בסוף

- פשוט  ענין הוא  האמור  שהביאור  אף  שבתורה , ה 'שליחות ' ענין את  ומבארים  מדגישים  שלא  ומה 
מצד  זה  הרי ! לב שמים  אין כו' ורגילים  פשוטים  דברים  שעל  כרגיל , שבדבר ,

ולדוגמא :

המוחלט  ואפס  מאין ורגע  רגע  בכל  הבריאה  התהוות  כו'.חידוש  נפלא  הכי ענין הוא  -

לישון  ההכנה  שגם  אלא  עוד , (ולא  במנוחה  לישון ללכת  מפריע  זה  אין זה , ענין שיודעים  ֿ פי ֿ על  ואף 
היו שאילו בשעה  בה  - בזה ) וכיוצא  מסודר , בסדר  הבגדים  והנחת  קיפול  כמו במנוחה , היא 

להרדם ... יכולים  היו שלא  בוודאי המוחלט , ואפס  מאין כולה  הבריאה  את  הקב "ה  מחדש  ממש  זה  שברגע 
"דאלאי  השינה , ובטלה  תורה , ללמוד  ומתיישבים  הבגדים  את  לובשים  מהמיטה , קמים  היו ואז,

שלאפן"!...

כו', הרגילות  מרוב  - בו מתבוננים  שלא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  לדבר , לב  שמים  שלא  אלא ,

הפורים: ימי  של  ההמשך בענין  ,35 הערה  ד, בסעיף

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  מתורת  גם  ולהעיר  להוסיף  המשנה ויש  לא בפירוש  למפרע  המגילה  את  "הקורא 
ולא  בעבר , "למפרע ", שהיה  דבר  כמו היא  שהקריאה  אלא  הדינים , פרטי ככל  המגילה  את  שקורא  יצא ",

בהווה . גם  ונשנה  שחוזר  דבר 

רק  אבל  בהווה , גם  ונשנה  שחוזר  כדבר  היא  הקריאה  כאשר  שגם  - יותר  בעומק  לומר  ויש  
"הקורא .. בכלל  זה  גם  הראשונה , לפעם  כמו(בלבד ) זה  הרי דבר  של  שלאמיתתו מכיון ,"

 " בקודש "מעלין והוספה , עילוי של  באופן - ואדרבה  ,.

אביהם": שולחן  מעל  שגלו  "בנים בענין  ח, בסעיף

יותר : ובפרטיות 

(שמברכים  ֿ המקדש  בבית  הכהנים  ֿ ידי על  קדשים  אכילת  - היא  בשלימותה , המלך  שולחן על  האכילה 
מיוחדת  ברכה  ).עליה 

החומה . מן לפנים  בירושלים  מישראל ) ואחד  אחד  כל  ֿ ידי (על  שני מעשר  אכילת  - מזה  למטה 

לירושלים . מחוץ  אפילו הקודש , טהרת  על  שנעשו חולין אכילת  - מזה  ולמטה 

המלך  משולחן הגלות  כלומר , האמורים , האופנים  בכל  הוא  המלך  משולחן הריחוק  - הגלות  ובזמן
שכתוב  כמו שני, מעשר  לאכול  ֿ אפשר  (שאי בכללותה  מירושלים  גם  אלא  ֿ המקדש , מבית  רק  לא  היא 

הקודש . טהרת  על  חולין אכילת  גם  שייך  שלא  ועד  בטמא "), ממנו בערתי ולא  ממנו באוני אכלתי "לא 

אביו שולחן על  סמוך  שהיה  המלך  בן של  שצערו ומובן, , המלך שולחן מעל  
זה  של  מצערו   אודות כשמדובר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  המלך ! שולחן על   של

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  - כמוהמלך  הוא  מישראל  ואחד  אחד  שכל   לעת זקנים  להורים  שנולד 
וביותר ! ביותר  גדול  המלך , אביו משולחן הגלות  צער  שאז זקנתם ,
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ועוד .1) פ"א. שעהיוה"א ראה
וש"נ.2) סע"ח . קה"ת) (הוצאת כש"ט 
רפ"ב.3) מגילה
וש"נ.4) א. כח , ברכות

ה"א.5) פ"י  שם הקרבנות. מעשה הל ' ריש למלך , משנה ראה
יד .6) כו, תבוא
וש"נ.7) סקל "ג . הוספות כש"ט 



כו       

הקודש  בארץ  שנמצאים  ֿ ישראל  בני אצל  גם  הוא  אביהם " שולחן מעל  שגלו "בנים  שענין להוסיף , ויש 
חטאינו "מפני הדיוק ) בתכלית  להיות  (שצריך  התפילה  נוסח  שהרי -  הגדולה כנסת  אנשי תיקנו "

האמיתית . בשלימותה  "ארצנו" זו אין הגלות  שבזמן מכיון הקודש , בארץ  שנמצאים  ֿ ישראל  לבני גם 

ֿ ישראל  בני של  ארצם  היא  הקודש  ארץ  הגלות , בזמן שגם  בוודאי - העולם  לאומות  ביחס  [כלומר ;
העולם  לאומות  ולתת  לוותר  יכולים  אינם  ולכן עולם ", "נחלת  להם  אותה  נתן שהקב "ה  מכיון ("ארצנו"),
בשלימותה  ישראל  ארץ  אין הגלות  בזמן הרי, - עצמם  ֿ ישראל  לבני ביחס  אבל  בלבד ; אחד  שעל  אפילו

לאמיתתה ]. "ארצנו" ֿ ישראל , בני של  לארץ  כראוי האמיתית 

המלך: דוד של  השמחה  דרגת  להיות  צריכה  ואחד אחד כל  שאצל  שם,

לגבי  גם  והוספה  עילוי להיות  צריך  לזמן שמזמן מובן, בקודש ", ש "מעלין הכלל  ֿ פי על  מזה : ויתירה 
המלך ! דוד  של  השמחה  דרגת 

שצריכה  השמחה  גודל  מובן הרי - שנים  ריבוי עברו אלו לימינו עד  המלך  דוד  של  שמזמנו ומכיון
אלו. בימינו להיות 

שנת  - זו לשנה  בנוגע  מיוחדת  .ובהדגשה 

יותר: ולא  פחות  לא  - שבתורה  וההגבלה  המדידה  בענין  שם,

החומש  בשיעור  כמסופר  המשכן, הוקם  שבו ניסן ֿ חודש  בראש  – המשכן חנוכת  מענין גם  להעיר  ויש 
במדרש היומי  כדאיתא  יותר , ולא  פחות  לא  וההגבלה  המדידה  מודגשת  בו שגם  - כולם קרבן ש "היה 

בזמן  יכול  בכלל .. משקלן לומר  הכתוב  צריך  "למה  מזה : ויתירה  כו'", משקלן כך  רחבן כך  כארכן שוה ,
ואחד  אחד  כל  לומר  הכתוב  צריך  לכך  חסרים , היו אחד  אחד  ששקלן ובזמן יתרים , היו אחת  בבת  ששקלן 

אחת , בבת  כולן ומשקל  משקלו   ."

הפסח: להקרבת  ההכנה  אודות  יא , בסעיף

מ "סדר  החל  הפסח , הקרבת  עניני פרטי לימוד  ֿ לראש ) (ולכל  גם  נכלל  הפסח  להקרבת  שבהכנה  ומובן,
נפש . לכל  השוה  בסידור  שנדפס  פסח " קרבן

ֿ עיון:ולהעיר , שצריך  פלא  דבר  יש  זה  שבנוסח 

אחר ". שמביא  עד  לו עלה  לא  טריפה , נמצא  הפסח  "ואם  מסיים : הפסח , הקרבת  עניני פרטי לאחרי

- האחרונה  לתיבה  בנוגע  והן טריפה , שנמצא  פסח  - הענין לתוכן בנוגע  [הן זה  סיום  ולכאורה ,
הכלל  היפך  הוא  בטוב ""אחר "] .שמסיימים 

במנוחה ... לישון להמשיך  ויכולים  להם , מפריעה  אינה  זו ששאלה  כאלו ישנם 

פסח ", קרבן "סדר  נוסח  את  להבין רק  לא  הוא  העיקר  - נעורים  אם  ובין ישנים  אם  בין - אופן ֵובכל 
השלישי, ֿ המקדש  בבית  ממש  בפועל  הפסח  הקרבת  ֿ אם  כי

ענני  עם  "ארו - צדקנו משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  לגאולה  זוכים  ממש , ומיד  שתיכף  מכיון
.שמיא "

להמשיך  שיוכלו כך , מיטותיהם ... עם  שמיא  ענני יטלום  - אחרים  ענינים  על  וחולמים  שישנים  ֵואלו
בענינים  (לא  לגמרי אחר  בענין שעוסקים  יתפסו משנתם , וכשיתעוררו שמיא "... "ענני על  במנוחה  ולישון

המקדש ! ובבית  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו שעומדים  - אודותם ...) שחולמים 
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סי "ג .8) לקמן ראה
ֿ יד .9) יג  פי "ד , במדב"ר

ועוד .10) א. עג , נדה ― תנדב"א תוד "ה ראה

אחרי11) הפסח  חג  ערב שיחת ראה ― הענין לשלימות
ואילך . ס"ב מנחה, תפילת

א.12) צח , סנהדרין וראה יג . ז,



כז        

.'גו התורה " חוקת  "זאת  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 ענין רש "י, פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  ֿ קודש  השבת  ביום  התוועדות  בכל  נהוג 
ברמב "ם . היומי בשיעור  והלכה  השבוע , בפרשת  הזוהר  על  אאמו"ר  בהערות 

הפסוק  על  רש "י בפירוש  ששאלו מה  על  נתעכב  - רש "י לפירוש  וקיצץ בנוגע  הזהב  פחי את  "וירקעו
טסין  מרדדין החוטין, עם  הזהב  את  טווין היו היאך  מלמדך  "כאן וגו'", התכלת  בתוך  לעשות  פתילים 
דלכאורה  - כו'" ומין מין כל  עם  מעורבין פתילים  אותן לעשות  הטס  לאורך  פתילים  מהן וקוצצין דקין

נשתנו מה  מובן: אינו ,(המשכן עבור  שנעשו הדברים  (וכל  כהונה  בגדי עשיית  פרטי שאר  מכל 
עשייתן?! אופן רש "י) בפירוש  (ובארוכה  הכתוב  מבאר  הזהב ) (בחוטי בהם  שרק 

התוועדות ), התקיימה  לא  שאז ֿ זה , שלפני (בשבת  ֿ תשא  כי בפרשת  - רש "י בפירוש  ששאלו נוסף  וענין
הפסוק  מהו על  מובן: אינו דלכאורה  - בשבילם " אלא  גדולה  לך  נתתי לא  מגדולתך , "רד  ֿ רד ", "לך 

לפרש  יכולים  הרי מגדולתך ", "רד  לפרש  מקרא  של  בפשוטו מההר ?ההכרח  הירידה  על  שמדובר 

לקמן. שיתבאר  וכפי

 אאמו"ר הזוהר בהערות  מאמר  שברו,מובא  . . אלקיו ה ' על  שברו בעזרו יעקב  ֿ ל  שא  "אשרי
ימנית ) (בשי"ן שברו אלא  שמאלית ) (בשי"ן שברו תקרי אל  שברו, אלא  בטחונו ולא  תקוותו אמר  ולא 
האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  מבאר  אינו אבל  הקבלה , בדרך  הענינים  פרטי אאמו"ר  ומבאר  וכו'",

לקמן. שיתבאר  וכפי לקונו,

 וההוראה הלימוד  לבאר  ולולב , סוכה  בהלכות  - ברמב "ם  היומי השיעור  על  גם  להתעכב  יש  ֿ כן כמו
הדעות " לקמן.ב "לתקן שיתבאר  כפי ,

 להזכיר - כו' השאלות  בתוכן ֿ פנים ) ֿ כל  (על  להתבונן ריוח  ליתן שמפסיקים  לפני - המקום  כאן
הבית , חנוכת  "הקהל ", כינוסי ומצוותיה , תורה  יהדות , עניני עם  בקשר  והתוועדויות  מסיבות  אודות  גם 

בזה . וכיוצא 

המרבה  וכל  הדברים , פרטי על  ויכריזו "לחיים ", ויאמרו משקה , קנקני שהכינו אלה  כל  יעלו וכרגיל ,
ויזמינו  משובח , זה  הרי - המרובה  את  המחזיק  מועט  הזמן, במיעוט  באיכות , ריבוי - הדברים  בפרטי

אלו. בהתוועדויות  להשתתף  המסובים  כל  את 

השלישי. ֿ המקדש  בית  חנוכת  לשמחת  נזכה  ממש  שבקרוב  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי

החודש  "ביום  - מחוברין) כשהן (משביעי, ֿ קודש  השבת  ביום  החומש  שיעור  עם  זה  לקשר  ויש 
מועד " אוהל  משכן את  תקים  לחודש  באחד  הוקם הראשון לחודש  באחד  הראשון.. בחודש  "ויהי ,

וחנוכתו.המשכן" המשכן הקמת  -

ממש ! ומיד  תיכף  ֿ אם  כי ניסן, ֿ חודש  ראש  עד  להמתין צורך  שאין פשוט , וגם  מובן אמנם ,

היה  המשכן לחנוכת  שבנוגע  ולהעיר , ,וחנוכתו להקמתו המשכן מלאכת  סיום  בין

המשכן" מלאכת  נגמר  בכסלו "בכ "ה  שהרי - המשכן לנדבת  בנוגע  הן שלהם , הזריזות  גודל  מצד  ,
המשכן  עשיית  על  נצטוו שבו הכיפורים  יום  למחרת  ומיד  בפרשתנו (תיכף  שכתוב  כמו ,( הביאו "והם 
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ג .1) לט , פקודי 
ז.2) לב, תשא
ואילך .3) קנג  ע' לוי "צ לקוטי 
א.4) קצח , זח "ב
תמורה.5) הל ' סוף הרמב"ם ל '

כ .6) מ ,
מ .7) שם,
קפד .8) רמז א' מלכים יל "ש
(ויקהל ).9) פרשתנו ריש פירש"י  יח . לא, תשא פירש"י 

ג .10) לו, ויקהל 



כח       

בקרים  שני במשך  בבוקר ", בבוקר  בזריזות גו' וזריזין "רדופין שהיו המשכן, למלאכת  בנוגע  והן ,
"עשה מלאכה " ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  המשכן, מלאכת  נסתיימה  בכסלו כ "ה  עד  הכיפורים  יום  ממחרת  שלכן, ,

משכן" את  תקים  לחודש  באחד  הראשון החודש  ביום  שכתוב  כמו בניסן, אחד  עד  -מקופל 

לו" "לשלם  הקב "ה  צריך  ,ולכן,  שלפני (הזמן וחנוכתו להקמתו המשכן מלאכת  גמר  בין
תהיה  השלישי ֿ המקדש  בית  שחנוכת  ֿ זה  ֿ ידי על  – ניסן) ֿ חודש  ,ראש  ,מלאכתו לגמר 

ומשוכלל " בנוי העתיד .. ש "מקדש  ֿ הוא "ומכיון ֿ בריך  דקודשא  "בנינא  , וחנוכתו למטה  ירידתו הרי ,
למעלה  תחומין "אין שהרי בשבת , ואפילו ניסן, ֿ חודש  ראש  לפני ממש , ומיד  תיכף  להיות  וצריכה  יכולה 

.מעשרה "

הרמב "ם  שכתב  "בנינא [ומה  ולא  אדם , ידי מעשה  המקדש ", בונה  . . המשיח  ש "המלך 
ידוע  - ֿ הוא " ֿ בריך  "זכו"דקודשא  ישראל , של  במצבם  שתלוי "בנינא התיווך  יהיה  (שאז

שעברו  מה  כל  לאחרי אלו, בימינו והרי אדם ), ידי מעשה  יהיה  (שאז זכו" "לא  או ֿ הוא ") ֿ בריך  דקודשא 
השלימות , בתכלית  ד "זכו" ומצב  במעמד  נמצאים  בוודאי כו', והמר  הארוך  הגלות  כל  במשך  ֿ ישראל  בני

ֿ הוא "]. ֿ בריך  דקודשא  "בנינא  השלישי ֿ המקדש  בית  יהיה  ֿ כן ואם 

ֿ חודש  ראש  בבוא  ֿ כן ואם  השלישי, ֿ המקדש  בית  ויתגלה  ירד  ניסן ֿ חודש  ראש  לפני שעוד  - וכאמור 
של  הקרבן גם  - השבת ) ביום  חל  ניסן ֿ חודש  (שראש  זו שנה  ובקביעות  היום , קרבנות  את  יקריבו ניסן

כפול " ש "קרבנו .שבת ,

הפסחים " ומן הזבחים  מן שם  "ונאכל  - ֿ המקדש  בבית  ואכילתו הפסח  להקרבת  "מן ומתכוננים  או ,
אוכלים  שאז שבת , בערב  הפסח  את  מקריבים  זו, שנה  שבקביעות  ֿ פי ֿ על  אף  כי הזבחים ", ומן הפסחים 
מן  ֿ כך ) (ואחר  הפסחים  "מן אוכלים  השבת  ביום  הפסח  כשמקריבים  (ורק  הפסחים " ומן הזבחים  "מן

היעוד הזבחים " יקויים  ומיד  ותיכף  ניסן, ֿ חודש  ראש  לפני בא  צדקנו שמשיח  מכיון הרי ,( ואשיבה"
למקדש " נעתקין ומשם  תחילה , לחזור  עתידין "בטבריא  גו'", כבראשונה  ֿ חודש שופטיך  ראש  ומקדשים  ,

יכולה  - הראיה  ֿ פי הפסח .על  חג  קביעות  גם  תשתנה  ואם ֿכן ניסן, ֿ חודש  ראש  קביעות 

לבעל ֿ "בלבול " לגרום  עלול  הקביעות  ששינוי ֿ פי ֿ על  ואף  ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק 
קודם ... אחד  רגע  יבוא  שמשיח  כדי שלהן הבלבול  על  'יוותרו' בוודאי הפסח , לחג בהכנות  הבית 'סטעס 

ש 'דרא  האריז"ל  בכתבי המבואר  ֿ פי על  – זה  בדורנו ישראל  נשי של  מעלתן גודל  עם  בהתחשב  ובפרט 
הדור  באותו שהיו צדקניות  נשים  "בשכר  אשר  ממצרים , שיצאו הדור  של  גלגול  הוא  דמשיחא ' דעקבתא 

ממצרים " ישראל  אראנו נגאלו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי - העתידה  לגאולה  בנוגע  גם  מובן ומזה  ,
שבדורנו.נפלאות " צדקניות  נשים  של  בזכותן -

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ממש , בפועל  כפשוטה  גאולה  - ורננו והעיקר  "הקיצו כולל  ,
עפר " בגופים .שוכני נשמות  ,

יצחק  לוי רבי לאביו "הקפות " ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי
ז"ל ].

***
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ועוד .11) ג . תרומה תנחומא כ . פמ "א, שמו"ר ראה
יג .12) לא, תשא פירש"י 
(13.8 שבהערה המדרש לשון
ועוד .14) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י 
ועוד .15) א. כח , זח "א
או"ח 16) אדה"ז ושו"ע טושו"ע סע"ב. מה, א. מג , עירובין
רסת"ד .
ובסופו.17) רפי "א מלכים הל '
(18.36 הערה 84 ע' חי "ג  לקו"ש גם ראה
סע"א.19) צח . סנהדרין

בשלח .20) ר"פ לקו"ת וראה סצ"ב. תהלים מדרש
ישראל .21) גאל  ברכת ― הגש"פ נוסח 
סמ "ט .22) סתע"ג  או"ח  אדה"ז שו"ע ב. סט , פסחים
כו.23) א, ישעי '
ססי "ד .24) סנהדרין הל ' רמב"ם
יב.25) פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
טו.26) ז, מיכה
ט .27) י , כא
יט .28) כו, ישעי '



כט        

 פעם עוד  להזכיר  יש  - ֿ תשא ) כי (בפרשת  רד " "לך  ֿ המתחיל  דיבור  רש "י בפירוש  הביאור  לפני
לבו" אל  יתן "והחי בענין לאחרונה  המדובר  :אודות 

לעיל  המבואר  - ישראל ,ובהקדים  כל  על  ומשפיע  השייך  ענין הוא  פרטי איש  של  מאורע  שגם 
בישראל  פרטי איש  של  הציצית  ֿ ידי שעל  ציצית , במצות  "וראיתם כמודגש  את נעשה  וזכרתם  אותו

ה '" מצוות  הרמב "ם כל  ֿ דין פסק  – ועיקר  ועוד  ., אחד דיבור  אחד , (מעשה  אחת " "מצוה  ֿ ידי שעל 
עצמו את  "הכריע  פרטי איש  של  אחת ) מחשבה  ואפילו    תשועה ולהם  לו וגרם  זכות  לכף 

בארוכה ). (כנ"ל  והצלה "

לכל  השייך  ענין הוא  פרטי איש  של  מאורע  עם  בקשר  לבו" אל  יתן ד "והחי הענין שגם  מובן ומזה 
בענינים  יהיה  שהלימוד  להשתדל  שיש  אלא  והנגלה )ישראל , הנראה  דוקא .(טוב 

ושמחה " משתה  "ימי - הפורים  מימי עתה  זה  בבואנו והגבלה ,ובפרט  ממדידה  שלמעלה  שמחה  ,
ידע " דלא  מה "עד  "קיימו בפורים  שהרי - ומצוותיה  התורה  עניני בכל  חודרת  זו ששמחה  ובאופן ,

מתוך  כבר ", שקיבלו ,ולכן - ה )) סעיף  (כנ"ל  לאורייתא " רבה  ה "מודעא  בטלה  (שלכן דוקא 
שמחה  מתוך  יהיה  ומצוות  תורה  בעניני להוסיף  לבו" אל  יתן ב "והחי שהלימוד  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  ישנה 

דוקא .

עם  אשר  (דלקמן), ֿ תשא  כי בפרשת  רש "י בפירוש  לבו") אל  יתן ("והחי ללימוד  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ביום  בעמדנו ובפרט  ומשמח , טוב  דבר  מזה  ללמוד  להשתדל  יש  רד "), ("לך  הטוב  היפך  ענין היותו

השבתות " אלו שמחתכם  "וביום  כדלקמן.השבת , ,

:" רד "לך  - ֿ תשא  כי בפרשת  רש "י בפירוש  הביאור 

" תיבת  את  גם  רש "י מעתיק  מדוע  - נוספת  שאלה  "ובהקדים  תיבת  אלא  מפרש  אינו הרי ,""
בלבד ? מגדולתך ") ("רד 

בגמרא  יתירה  בהדגשה  היא  זו ששאלה  להוסיף , משה ויש  אל  ה ' "וידבר  -מאי .. .
שהגמרא  לומר  יש  מהפסוק , הגמרא  שמעתיקה  (רד )" "לך  לתיבת  בנוגע  בשלמא  כי - מגדולתך " רד 

"מאי הגמרא , בשאלת  אבל  מתחילתו, הפסוק  את  "מאימביאה  רק  ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  "?-רד ",

רש "י  מעתיק  ומדוע  מגדולתך ", "רד  מקרא  של  בפשוטו לפרש  ההכרח  מהו - אלו שאלות  ושתי
בחברתה : חדא  מתורצות  - "לך " תיבת  גם  ֿ המתחיל  בדיבור 

תיבת  יתור  - הוא  ההר ) מן ירידה  (ולא  מגדולתך " "רד  מקרא  של  בפשוטו לפרש  רש "י של  הכרחו
"" בפסוקים הרגיל  כהלשון בלבד , "רד " לומר  מספיק  ההר ) (מן כפשוטה  ירידה  בשביל  דלכאורה  ,

שמה " "רדו כמו: ֿ זה , בזה ?שלפני וכיוצא  רדו"), "לכו (ולא 

" ומדגיש  מוסיף  שהכתוב  לומר , צריך  כן מההר ),ועל  (ירידה  סתם  ירידה  זו שאין ללמדנו רד "
בהמשך  שבאה  ירידה  "אלא  למשה  אמר  שהקב "ה  היינו, ,  הפירוש גם  ֿ כן ואם  (כביכול ), "

"רד  אלא ) מההר , כפשוטה , ירידה  (לא  הוא  מהקב "ה )."רד " הליכה  של  המשמעות  (שזוהי
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ב.29) ז, קהלת
ס"ב.30) אדר כ "א שיחת
אלא 31) זה שאין שאף דקטן, ציצית אפילו ― מזה ויתירה

ב  יב, (חולין מעשה חשיב הקטן מעשה הרי  חינוך , של  ענין
ואילך ).
לט .32) טו, שלח 
שלמעלה 33) "מצוותי ", גם אלא הוי '" "מצות רק ולא

ג ). ט , במדבר (לקו"ת הוי '" מ "מצוות
ה"ד .34) פ"ג  תשובה הל '

כב.35) ט , אסתר
ס"ב.36) סתרצ"ה או"ח  שו"ע ב. ז, מגילה
יו"ד .37) יו"ד , בהעלותך  ספרי 
שרש"י38) אלא זה, רש"י  דפירוש המקור ― א. לב, ברכות

וכיו"ב. דרשו", רבותינו ולא מקרא, של  בפשוטו כן מפרש
היסוד 39) שהיא ― "לך " תיבת גם רש"י  מעתיק ולכן

רד ". לך  "מאי  ― בגמרא ועד "ז לפירושו.
ג40) מב, מקץ



ל       

- ושמחה  טוב  החיובי, בקו לבו") אל  יתן ("והחי והוראה  לימוד  גם  יש  זה  בענין והנה ,
  .'כו ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי ,

ובהקדמה :

מזה . למטה  שאין הירידה  תכלית  - הוא  העגל  חוטאי של  ומצבם  שראו מעמדם  שלאחרי ובפרט 
- סיני הר  במעמד  הקב "ה  של  התגלותו את  בעיניהם  וראו כו', במצרים  והמופתים  האותות  כל  בעיניהם 

"כי  רבינו, משה  על  שאלה  אצלם  שהתעוררה  בגלל  – למה  זה  וכל  בעגל ! אשר חטאו האיש  משה  זה 
לו"! היה  מה  ידענו לא  מצרים , מארץ  העלנו

איש " אלפי "שלושת  - ישראל  כלל  לגבי (יחסית ) מועט  במספר  היו העגל  חוטאי לזה : ,ונוסף 
העדה  כל  ועל  יחטא  אחד  "האיש  אחר ) במאורע  שטען ֿ דרך  (על  לטעון רבינו משה  היה  יכול  ֿ כן ואם 

.תקצוף 

בתכלית  שהיו אנשים , של  מועט  מספר  ֿ ידי על  שנעשה  - העגל  שחטא  לומר  מסתבר  לא  שכן, ומכיון
משה  אצל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ישראל , כל  אצל  ירידה  יפעל  - כו' שום הירידה  לו היתה  שלא  ,

העגל  לחטא  כו') והפכו השם  דקידוש  הגדרים  מצד  בעקיפין, לא  (גם  וכלל  כלל  בעת שייכות  שהרי ,
רבינו משה  היה  העגל  הענן"חטא  "בתוך  , ישראל וכל  ,  כן ֿ ואם  הענן", "בתוך  שנמצא 

היה  " להשאר  יכול  היה  שלכן העגל , לחוטאי וכלל  כלל  שייכות  שום  לו שאין  מכיון ,"
כו'. הקדושה  בתכלית  שהיה 

בשבילם ", אלא  גדולה  לך  נתתי לא  מגדולתך , "רד  רד ", "לך  רבינו למשה  הקב "ה  אמר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
ללמדך     שנכשל כו', תחתונה  הכי בדרגה  שנמצא  שבפחותים  הפחות  שאפילו ,

גם  העגל , בחטא   אלא גדולה  לך  נתתי ש "לא  כך , כדי עד  רבינו, משה  על  ופועלת  נוגעת 
! העגל בחטא  שנכשל  זה  גם  כולל  ,"

על  אפילו ופועלת  נוגעת  שהנהגתו בידעו מישראל , ואחד  אחד  כל  של  האחריות  גודל  מובן ָומזה 
דרא " בכל  דמשה  ל "אתפשטותא  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  – רבינו דורנו משה  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  עד  ,

קדושה . עניני בכל  להוסיף  ביותר  ולהשתדל  ֿ רצוי, בלתי מענין ביותר  להזהר  צריך  שלכן, -

:"'גו הזהב  פחי את  "וירקעו - רש "י בפירוש  הביאור 

עשיית  פרטי לשאר  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין (מה  דוקא  הזהב  חוטי עשיית  אופן על  מספר  שהכתוב  לכך  הטעם 
בגלל  - בזה ) וכיוצא  כהונה  לעשותם בגדי הקב "ה  בציווי ,( הרגיל בדרך  (שלא 

האומנין. כדרך  הרגיל , בדרך  שהיו כהונה  בגדי עשיית  פרטי שאר  ֿ כן ֿ שאין מה 

בזה : והביאור 

- בזה  וכיוצא  זהב , חוטי  זהב , תכשיטי שעושים  הצורפים  ובהיותודרך  הזהב , יוצקים את  ,
ל " של אותו דפוס  ֿ דידן, ובנידון הצורה , באותה  הזהב  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מסויימת , בצורה  שעשוי "

זהב . חוטי נעשים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  חוטים ,

באורייתא " רמיזא  דלא  מידי "ליכא  הכלל  ֿ פי על  – להוסיף  בתורה :ויש  לדבר  מקור  שמצינו -

במשנה  ולאחרי איתא  כו'", הן ואלו השמשות , בין שבת  בערב  נבראו דברים  שמפרט "עשרה 
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א.41) לב, תשא
כח .42) שם,
כב.43) טז, קרח 
לחטא 44) אפילו  שייכות לו היתה שלא ― מצינו מזו וגדולה

של  בעטיו שמתו מ "ארבעה גם יותר נעלית בדרגה להיותו עה"ד ,
שלא  ― וק"ו במכ "ש ― מובן ומזה א), יז, ב"ב (ראה נחש"
להיותו  עה"ד , מחטא יותר שגרוע העגל , לחטא שייכות לו היתה

ֿ תורה. מתן אחר

יח .45) כד , משפטים
הובא 46) זה שענין ― הרמז ע"ד  ― יומתק עפ"ז

נתבאר  התניא שבספר כשם לב, דף ברכות במסכת (בהשגח "פ)
לב. בפרק ישראל  אהבת ענין

ועוד .47) תס"ט . תקו"ז א. רעג , זח "ג 
א.48) ט , תענית ראה
מ "ו.49) פ"ה



לי        

והדבר  דברים , שני עוד  אומרים " "ויש  וממשיך  דברים , שני עוד  אומרים " "ויש  מוסיף  דברים ", ה "עשרה 
" - הוא  האחרון   להכניס לנפח  ֿ אפשר  (שאי אחרת  בצבת  אלא  נעשית  אינה  "הצבת  כי ,"

בידו  אחרת  אוחז ֿ כן ֿ אם  אלא  הצבת  לתקן משם  הברזל  וליקח  באש  ֿ כרחך ידו על  עשאה , מי וראשונה  ,(
השמשות " בין ונבראת  שמים , בידי נעשית  .מאליה 

הצבת  - לשיטתם  - נעשתה  כיצד  לשאול : יש  - הראשון אומרים " וה "יש  ֿ קמא , תנא  לדעת  ולכאורה ,
שיש  לומר , צריך  כן ועל  הכרח הראשונה ?! שאין כך  ראשונה , צבת  לעשות  יכולים  ֿ ידו שעל  נוסף 

שמים " בידי "בריאה  בגמרא שתהיה  כמפורש  - (ש )יעשנה יציקה "אפשר  ֿ ידי "על  ," 
. . "והציקוהו באש  הנחושת  "שהתיכו , " הצבת .ונעשית 

זהב  חוטי לעשות  הצורפין שדרך  היה ומכיון ֿ דידן שבנידון הכתוב  מפרש  -  שעשיית
באופן תהיה  הזהב  "מרדדין חוטי פתילים ", וקיצץ  הזהב  פחי את  "וירקעו - הצורפין) כדרך  (שלא 

אף  (על  פתילים " אותן לעשות  הטס  לאורך  פתילים  מהן וקוצצין דקין זו).טסין עשיה  באופן

לשאלה  מקום  שאין [ומובן,  שאין כשם  - כו' שונה  באופן הזהב  חוטי לעשות  שנצטוו
של  רצונו הוא  שכך  מכיון וכליו, המשכן וכללות  כהונה , בבגדי הציוויים  פרטי לשאר  הטעם  מהו לשאול 

כפשוט ]. הקב "ה ,

:"לבו אל  יתן "והחי - ה ' בעבודת  והוראה  לימוד  גם  ולבאר  להוסיף  ויש 

בנוגע  האדם , לעבודת  גם  שייכים  כהונה ) בגדי גם  (כולל  המשכן עשיית  עניני פרטי שכל  - ובהקדמה 
שכתוב  כמו שבו, הפרטי ושכנתילמשכן מקדש  לי ואחד "ועשו אחד  כל  בתוך  ,",מובן ומזה  .

עסקינן, רש "י שבפירוש  ומכיון האדם . בעבודת  ישנו פתילים " וקיצץ  הזהב  פחי את  "וירקעו ענין שגם 
למקרא " שנים  חמש  ל "בן מקרא  של  להיות פשוטו צריכים  האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  גם  הרי ,

למקרא ". חמש  ל "בן גם  המובן באופן

בפשטות : - בזה  וההסברה 

לו שנותן עד  בעשירות , יהודי מברך  הקב "ה  כאשר    רק [לא    תלוי שערכם  ,
מטיל  אלא  בזה , וכיוצא  "פיחות " מפני לחשוש  מקום  יש  ולכן המדינה , באוצר  למצב  בהתאם  ומשתנה 

זהב , של   ש "לא לדעת  עליו ֿ לראש  לכל  הרי, - [ בשביל אלא  זהב  נברא 
!"

- זהב  של  מטיל  לו נתן בפני הקב "ה  להתפאר  תוכל  שזוגתו כדי שולחנו, על  מונח  שיהיה  בכדי לא 
כל  שעסק  ֿ חכם  תלמיד  בעלה  היות  שעם  לשכנתה  להראות  שמים ", "לשם  כוונתה  אם  אפילו השכנה ...
של  ברכתו מביא  התורה  בלימוד  שהעסק  ראיה  זו הרי ֿ כן ואם  בעשירות , הקב "ה  בירכו בתורה , ימיו

ֿ המקדש ". ובית  המשכן "בשביל  בזה  שישתמש  כדי ורק  אך  עשירות  לו נתן הקב "ה  הקב "ה .

ז"ל  רבותינו ממאמר  גם  שרצה ולהעיר  מי וכל  היכל , של  פתחו על  עומדת  היתה  זהב  של  "גפן
מנדבו". היה  זהב , של  פרי או עלה  לנדב 

ֿ המקדש : בית  בשביל  הזהב  נתינת  להיות  צריכה  אופן באיזה  - ההוראה  באה  זה  ועל 

לעשותו  הזהב  את  ולהכות  להקיש  יש  - דקין" טסין "מרדדין הזהב ", פחי את  "וירקעו ֿ לראש  לכל 
ד " באופן שיהיה  עד  הזהב , שבמציאות  והגאוה  הישות  את  לשבור  כלומר , דק , דבר  ."
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שם.50) אבות רש"י 
שם.51) רע"ב
כדבר 52) בסוף. רק הובא עשוי '" בצבת "צבת ענין ולכן,

שאר  מכל  פחות הוא שמים" "בידי  לעשותה הצורך  כי  ― הי "ד 
במשנה. שנימנו הדברים

שם.53) ברע"ב הובא א. נד , פסחים
שם.54) פסחים רש"י 
שם.55) אבות רע"ב

ח .56) כה, תרומה
אלשיך 57) לתחילתו. קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית

כ . שכה, א. רא, א. סט , של "ה לסופו. קרוב  שם, תרומה עה"פ
ועוד . כ . שכו,

ספ"ה.58) אבות
ב.59) פט "ז, ב"ר רפל "ה. שמו"ר
ספ"ג .60) מדות



לב       

גם  אלא  זהב ... של  דקה  בעטיפה  עצמו לצפות  עדיין יכול  שאז דקין", ל "טסין בהכאה  להסתפק  ואין
יש  דקין", "טסין נעשה  שכבר  לאחרי שגם  היינו, פתילים ", מהן "קוצצין פתילים ", (ביטול "וקיצץ 

פתילים . ממנו ולעשות  יותר ) עוד  המציאות 

אותו  לתת  יש  ֿ כך  בשביל ואחר  אותו לתת  כלומר , חושב ", מעשה  וגו' התכלת  בתוך  "לעשות  בשביל 
ולתפארת " "לכבוד  בגדים  ממנו לעשות  ֿ המקדש , ֿ ישיבה ,בית  ראש  רב , כמו ה ', משרתי - הכהנים  עבור 

ד " באופן גם  אלא  המוכרח , כפי רק  לא  להם  לתת  בזה , וכיוצא  שוחט  מלמד , ", ופשיטא ,
לפעול  יצטרך  שלא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  במשכורתו, שיוסיפו תחנונים  לבקש  יצטרך  לא  שהמלמד 

ובזמנה ! בעתה  ֿ פנים  ֿ כל  על  הנוכחית  משכורתו את  שישלמו

שהקב "ה  להוריו, הדבר  את  להסביר  שיכול  אלא  עוד , ולא  למקרא ", חמש  ל "בן גם  מובנת  - זו הוראה 
צרכיו  כל  יקבל  כשהמלמד  כי בזה ), (וכיוצא  שלו למלמד  לתת  שיוכלו כדי זהב  ריבוי להם  ונתן בירכם 

הקודש . לעבודת  יותר  להתמסר  יוכל  ולתפארת ", ד "לכבוד  באופן

ועוד : זאת 

משך  ֿ הפחות  לכל  ליהנות  רצונם  הזהב , את  לקבל  שזכו עד  כו' והיגיעה  העמל  שלאחרי טוענים  כאשר 
מהו  אבל  ולתפארת ", "לכבוד  הכהנים  צרכי עבור  אותו לתת  שיש  אמנם  מסכימים  הם  כלומר , זמן,

זמן?! למשך  מהזהב  אנו גם  נהנה  לא  מדוע  החפזון,

נדבה  עוד  אליו הביאו "והם  שכתוב  ממה  ההוראה  באה  כך  על   עבור שהנתינה  היינו, ,"
להיות  צריכה  ֿ המקדש  ובית  המשכן !

: להנ"ל בהמשך  - הזוהר  ממאמר  ההוראה  ללימוד  גם  באים  ומכאן

הזהב , מציאות  את  יבטל  הזהב , את  לקבל  שהצליח  עד  שנים  במשך  עמלו כל  שלאחרי - כזו הנהגה 
של  רגש  עם  כרוכה  אופן בכל  – כהונה  בגדי עבור  ויתנו פתילים ", וקיצץ  הזהב  פחי את  !"וירקעו

ֿ תקרי  "אל  אלקיו", ה ' על  שברו בעזרו יעקב  ֿ ל  שא  "אשרי - הזוהר  ממאמר  ההוראה  באה  כך  על 
כו'", גרמייהו לתברא  לצדיקייא  להו דניחא  ימנית ), (בשי"ן שברו אלא  שמאלית ) (בשי"ן שברו
ד "אשרי", להענין עד  יותר , גדול  לעילוי באים  הצער  ֿ ידי שעל  – ולניסין" "לפורקנין זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

ותענוג . אושר  מלשון

ממאמר  כמובן - בארוכה ) (כנ"ל  ֿ תורה  הספר  לסיום  גם  וקשור  שייך  ד "אשרי" שהענין ולהעיר ,
ז"ל  התורה )רבותינו (ספר  משה  חתם  התחיל ,"במה  משם  משה  שפסק  ממקום  דוד .. ואף  ישראל ,

." האיש

היומי משיעור  לבו", אל  יתן "והחי הדעות ", ב "לתקן וההוראה  לולב :הלימוד  בהלכות  - ברמב "ם 

במדרש  כמבואר  ישראל , של  אחדותם  את  ומדגיש  מורה  - ומיניו לולב  ענין המינים תוכן שארבעה 
האחדות  על  מורה  אחת ", "מצוה  שנעשים  עד  ביחד  כולם  ונטילתם  שבישראל , הסוגים  לארבעה  רומזים 

רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כולם  "ויעשו שבישראל , הסוגים  כל  בארוכה של  (כמבואר  שלם " בלבב 
חסידות ). דרושי וכמה  בכמה 
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אצלו,61) מקום תופס שאינו (מפני  לזרקו לא ― ופשיטא
זה  שהרי  לפתילים) וקוצץ דקין", "טסין נעשה שכבר לאחרי 

תשחית. בל  איסור
ב.62) כח , תצוה
ירד 63) גוי  שמלך  רע"א) יט , (זבחים הגמרא מסיפור ולהעיר

כהנים  "ממלכת באמרו אמורא, של  לבושו את ותיקן ממרכבתו
של  בתפארת עצמכם לנהוג  אתם "צריכים ולכן בכו", כתיב

מלכים  ''והיו ענין נתקיים עי "ז אשר שם), (פירש"י  כהנים"
הגלות. בזמן עוד  אומניך "

יב.64) פ"ק, ב"ר
יב.65) פ"ל , ויק"ר
(66― האחדות נקודת מודגשת הרצון בענין שגם להעיר,

בשוה. המצוות בכל  הוא העליון רצון שהרי 



לג        

יותר : ובפרטיות 

מינים  ארבעה  - התחלקות  של  ענין מודגש  המינים  בארבעה    יש מהם  אחד  לכל  אשר  ,
ש "גדלים  העילוי ישנו שאצלן לערבות , בנוגע  אפילו אלא  לאתרוג , בנוגע  מיבעי לא  בחבירו, שאין מעלה 

אחת . מצוה  מהם  ועושים  כולם  את  מאחדים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  באחווה ",

במעלה  נמצא  חבירו כאשר  רק  לא  הוא  בישראל  האחדות  שענין - בנמשל  ודוגמתו 
ומעלות  תכונות  להם  יש  כאשר  גם  אלא  אז למעלתו, גם  - הקצה  אל  הקצה  מן לחילוק  עד  ,

שלם ". בלבב  רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כולם  "ויעשו כאמור  כאחד , לאחדים  מתאחדים 

: מצוות סוגי שני לסוכה , לולב  שבין החילוק  - היומי בשיעור  נוסף  וענין

להשאיר  מבלי האדם  של  מציאותו כל  את  ש "תופס " באופן שקיומן מצוות  סוג  שיש  - ובהקדמה 
בלבד . מסויים  וענין לפרט  מוגבל  שקיומן מצוות  ויש  אחר , לענין מקום 

לסוכה : לולב  שבין החילוק  - ולדוגמא 

ביה " נפק  "מדאגביה  - חובתו בלולב  ידי יצא  ביום  אחת  פעם  הלולב  שבנטילת  , מצות כלומר , .
נמשכת  דפעולה  באופן לא  גם  לא , ותו ומוגבל , מצומצם  בזמן ֿ פעמי, חד  באופן קיומה  .לולב 

חובתו  ידי יצא  הראשון בלילה  מצה  כזית  שבאכילת  - מצה  באכילת  ֿ זה  ֿ דרך  .ועל 

את  ש "תופס " באופן אלא  מסויים , ענין או לזמן מוגבל  אינו קיומה  - סוכה  מצות  ֿ כן ֿ שאין מה 
   " בלילה ובין ביום  בין שבעה  כל  בסוכה  וישנים  ושותין "אוכלין -.

 לויתן של  עורו בסוכות  לישב  נזכה  ממש  שבקרוב  ֿ רצון ושור ויהי לויתן סעודת  – גם  כולל  ,
ב 'לקוטי  המבואר  ֿ פי (על  הענינים  ברוחניות  רק  זה  שאין החסידות  תורת  כהכרעת  גשמית , סעודה  הבר ,

ממש . כפשוטו בגשמיות  גם  אלא  שמיני), פרשת  ריש  תורה '

עורכים  שבו ֿ שבת , למוצאי בסמיכות  דרעוין", "רעוא  חצות , לאחרי השבת  ביום  כשנמצאים  ובפרט 
הבר  ושור  לויתן סעודת  להיות  (וצריכה ) יכולה  - משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא   לאחרי ,

גדולה  הכי בזריזות  אוספראווען") זיך  וועט  ("ער  "להסתדר " יוכל  בוודאי אשר  כו', קניגא  עושה  שהקב "ה 
ביותר . הטוב  ובאופן

ברחמים ". לציון בשובך  עינינו ש "תחזינה  ובאופן ממש , בפועל  יהיה  זה  שכל  - והעיקר 

אבל  זעירא , באל "ף  "ויקרא " וגו'", משה  אל  "ויקרא  - מנחה  בתפילת  מיד  לקרוא  שהולכים  וכפי
הימים ) (בדברי הראשון אדם  של  רבתי מאל "ף  יותר  גדול  מי בעילוי בפסוק  נזכר  שלא  כך , כדי ועד  ,

יתברך  ועצמותו מהותו כו'", הקורא  הוא  ש "אני מכיון הקורא , אצל הוא  ומתגלה  נמשך  זה  ענין אשר  ,
שבקרבו  משה  ניצוץ  ֿ ידי על  מישראל  ואחד  אחד  .כל 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

***

. דלעיל בשיחות  נכלל  - הקטנים  וחינוך  חטים  מעות  נתינת  - הפסח  לחג  ההכנות  אודות  דובר 
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ה"ט .67) פ"ז לולב הל ' רמב"ם רע"א. מב, סוכה
היום 68) כל  במשך  הלולב ליטול  מהדרים היו בירושלים ורק

הכ "ד ). שם רמב"ם סע"ב. מא, (סוכה כולו
הרי69) הראשון, ביום שמברכים שאף שהחיינו, כברכת ודלא

חיוב  ישנו בהם (שגם הימים כל  על  נמשכת דפעולה באופן זה
מדרבנן). לולב נטילת

רפ"ו.70) ומצה חמץ הל ' רמב"ם
ה"ה.71) פ"ו סוכה הל '
א.72) עה, ב"ב
בתחילתו.73) ויקרא לקו"ת ראה
רפמ "ב.74) תניא ראה



לד       

אמר : ֿ כך  ואחר  אחרונה , ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  "לחיים ", פעם  עוד  יאמרו - כדבעי "לחיים " אמרו לא  שעדיין שמבינים  אלו
ד " באופן הידועות , בהגבלות  כמובן, אבל  והגבלה , ממדידה  שלמעלה  יתירה שמחה  ובהדגשה  דוקא , "

חסידות  לדרך  כראוי -.( דעת בינה  (חכמה 

שליט "א ): אדמו"ר  כ "ק  אמר  - "לחיים " אמרו שהקהל  (לאחרי

שמחה . מתוך  הברכה  גם  תהיה  ובוודאי אחרונה , ברכה  לברך  כולם  כבר  וצריכים  יכולים  עכשיו

•

1

2

3

4

5

6

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו ממוצש"ק פ' תשא, כן בעתו נתקבל מכתבו הקודם.

ונבהלתי למה שכותב בו ע"ע, וכבר סיפרתי כמה פעמים מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שסיפר לי, אשר נכנס אליו אחד ליחידות ושאל תיקון על איזה ענינים, ובשעת 

מעשה תיאר מצבו הרוחני באותיות מבהילות, וענהו כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ידוע חומר הענין דלשון 

הרע שאסור לספר על חבירו וגם על עצמו וד"ל.

ולפע"ד יש להוסיף ביאור בזה ע"פ הידוע בכמה מקומות בחילוק דלה"ר ומוציא שם רע.

ועיין* בפירוש המשניות  ולה"ר הוא אפילו כשמספר אמת,  אשר מוצש"ר הוא בדבור שקר, 

להרמב"ם ספ"א דאבות. הל' דעות ז, ב. ובכ"ז גדול האיסור על פי המבואר בחסידות אשר כשמתאר 

מעולם  החסרון  את  ומגלים  ממשיכים  תכופות  לפעמים  הרי  עצמו,  של  אפילו  או  חבירו  של  חסרון 

המחשבה לעולם הדבור, אשר מובן שכל זמן שנשאר במחשבה אינו פועל פעולה, משא"כ כשבא בדבור 

ובמילא מזיק, וכלשון רז"ל, לישנא תליתאי ועאכו"כ בענין של כת"ר שי' שהמשיך זה גם בכתב היינו 

במעשה.

והשי"ת יצליחו להחליט בעצמו להחזיק בהקו דועשה טוב, היינו בהמשכת אור בנפשו ובחלקו 

בעולם ע"י תוספת אומץ בתורה ומצות ובמאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ואם מעט אור דוחה 

הרבה חשך הרי עאכו"כ הרבה אור.

ידוע שע"פ טבע הנה מי שאומנתו טבחא, הוא מקו הגבורות, וכמרז"ל )שבת קנ"ו ע"א( ואפשר 

מדותיו  להפוך  העבודה  תכלית  זה  הרי  זה  ובכל  עצמו.  על  במכתבו  שכותב  למה  הסיבה  ג"כ  שזהו 

הטבעים, וכשיתעסק בזה, בטח יצליח.

מעות פורים ששלח בעדו ובעד ב"ב שיחיו נמסרו למטרתם, ואף שזכין לאדם שלא בפניו, הנה 

בכ"ז מפני ענין חינוך שבדבר )יעויין בקדושין ל, א שחינוך הוא עד כ"ד שנה( הנה מהראוי שבנו... שי' 

יתן בפ"ע איזה פרוטות למגבית הנ"ל נוסף על מה שנתן בעדו הוא...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג המצות כשר ושמח.



לה

      
– זי"ע נ"ע הצדקנית הרבנית הולדת* יום -

 הענין אודות  לאחרונה  להמדובר  בהמשך  .
לבו"ד "והחי  אל  בענין יתן ובפרט  דבר  וכבכל  ,

בודאי  - העיקר " שהוא  ל "מעשה  בקשר  - עיקרי
גובר " ש "מזלה  ההולדת , יום  את  לנצל  כדי שיש  ,
ומצוותי'. תורה  יהדות , בעניני יתוסף  שעי"ז

איש  של  ענין שכל  לכך  שנוסף  - ובהקדמה 
לעולם  שנוגע  ועד  ישראל , לכל  נוגע  בישראל  פרטי

כמארז"ל  לומר כולו, חייב  ואחד  אחד  "כל 
בקשר  ביותר  הדבר  מודגש  העולם ", נברא  בשבילי

(ההולדת ) ליום  ובשייכות  ;

יהושע  רבי העולם "לדעת  נברא  "בניסן -,
בריאת  של  ששי (יום  אדה "ר  שבריאת  היינו,
ראשון  יום  ובמילא , בניסן, באחד  היתה  העולם )
וארץ  שמים  תולדות  "כל  - העולם  בריאת  של 
ביום  נקבע  ואחד  אחד  וכל  ראשון, ביום  נבראו

עליו" הוא שנגזר  -  אדר שכ "ה  ונמצא , .
" הוא   שמים כולה , הבריאה  כל  של  "

רוחניים , ו"ארץ " "שמים " כולל  צבאם , וכל  וארץ 
ההשתלשלות . סדר  כל 

הידוע  ע "פ  המבואר ובפרט  יסוד  (על 
("אלו ב 'תוספות ' הדעות  ב ' בתיווך  ( דברי ואלו

חיים " לברוא ,אלקים  במחשבה  עלה  שבניסן (
באופן  עילוי יש  שעפ "ז תשרי, עד  נברא  ולא 
הבריאה  אופן לגבי אדר ) (כ "ה  בניסן הבריאה 

ד  העילוי – אלול ) (כ "ה  לגבי בתשרי
מעשה .

יש  אדר ) (כ "ה  ניסן של  שבבריאה  להוסיף , ויש 
שבניסן מכיון - נוסף  עילוי  ידו ֿ שעל 

כמארז"ל  העולם , קיום  הוקם נעשה  שלא  "עד 
נתבסס  המשכן משהוקם  רותת , העולם  הי' המשכן

העולם ".

אדר  שכ "ה  - זו שנה  בקביעות  יתירה  ובהדגשה 
ויקרא  בפ ' אליו חל  ה ' וידבר  משה , אל  "ויקרא  ,

 " לאמר פועל שהמשכן כפי היינו, ,
.פעולתו 

מנהג להוסיף  ההצעה  באה  - לפועל  ובנוגע  .
נשמתה ) ולעילוי לזכות  - בזה  להרוצה  (וי"ל  טוב 

ההולדת : ביום  ההנהגה  לאופן בקשר 

סדר  אודות  לרבים  פירסם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
ידוע  הי' שלפנ"ז (שבדורות  הולדת  ביום  ההנהגה 
זכרונותיו  "להעלות  - בלבד ) סגולה  ליחידי
ישוב  ותשובה  תיקון והצריכים  בהם , ולהתבונן

לפני ויתקנם " הצדקה  בנתינת  להוסיף  נהגו וכן .
בשבת  חל  ההולדת  (וכשיום  ומנחה  שחרית  תפילת 
נוסף  ושיעור  שלפניו, ביום  נותנים  - יו"ט  או

וחסידות  נגלה  התורה , .בלימוד 
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ההסתלקות  לאחרי  גם שייך  הולדת דיום שהענין להעיר. (*
הל ' לרמב"ם צפע"נ וראה בקבר". בגר "יש א: לט , כתובות (ראה
(נדפסה  אדמו"ר מו"ח  כ "ק מרשימת ולהעיר ה"ד ). פ"ח  תשובה
חסידות  מאמר אמירת אודות שנז)) (ע' פר"ת לסה"מ  בהוספה

דאז. השנים למספר בהתאם בג "ע ההולדת ביום
(עיין  ההסתלקות ליום גם וקשור שייך  הולדת יום ועוד : זאת
המות  ויום טוב משמן שם טוב א) ז, (קהלת עה"פ הצ"צ רשימות

הלידה יום הוא "כדאי  ― מזה ויתירה הוולדו, על מיום
חכ "ו  בלקו"ש בארוכה נתבאר ― ב. יג , מגילה (פירש"י  המיתה"

ואילך ). 1 ע'
(1" (הראשון) ששמה ― הנפטרת אצל  יתירה ".ובהדגשה
ב.2) ז, קהלת
ובקה"ע.3) ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה
במשנה.4) ― סע"א לז, סנהדרין
ישועה.5) מלשון
וש"נ.6) רע"א. יא, ר"ה
יד .7) א, בראשית פירש"י 
פ"ד 8) ר"ה שער פע"ח  א'. דרוש ר"ה ענין הכוונות שער

פ"ו). ― דפוסים (בכמה
שלפנינו 9) שבתוס' (ומה א כז, ר"ה ― מצלינן כמאן ד "ה

 נתבאר ― ניסן עד  נברא ולא להבראות, במחשבה עלה
עיי "ש). ,20 הערה 483 ע' חט "ז בלקו"ש

וש"נ.10) ב. יג , עירובין
בנוגע11) גם ― ובנדו"ז  מצלינן "כמאן :

שם), (ר"ה אליעזר" כרבי  .. מעשיך  תחילת היום זה האידנא
א). יב, (שם יהושע" כרבי  ו"לתקופה

יז.12) שם, ב. מ , פקודי 
כנגד 13) שקול  "המשכן יג : שם, וראה יא. פי "ב, במדב"ר

כפי בראשית ימי  בשבעת הבריאה פרטי  ומפרט  והולך  העולם",
במשכן. שהם

יום"14) ("היום הזמן" עם לחיות ש''צריכים אדה"ז כפתגם
חשון). ב'

ויקרא.15) ר"פ
(16― ֿ פקודי  ויקהל  בפ' המשכן הקמת סיפור על  נוסף

אדר. כ "ה מתברך  שממנו דהשבת הפרשה
ניסן.17) י "א יום" "היום
(18.81 ע' חב"ד  המנהגים ספר



לו     

(עוד  לפרסם  ביותר  ונכון כדאי לכך , ובהתאם 
ההולדת  ביום  אשר  בנ"י, כל  בין זה  מנהג  יותר )

ה  ג ' וצדקה , תפילה  בתורה  שעליהם יוסיפו עמודים 
עומד " האדם ""העולם  זה  קטן מ "עולם  החל  ,,

הבעל "ט  השנה  במשך  אשר  טובות  החלטות  ויקבלו
תומ "צ . בעניני יוסיפו

שכאו"א  ביותר  ונכון שכדאי (א ) - ובהוספה 
שמחה  של  התוועדות  הולדתו ביום  ביחד יעשה  ,

שקבלת  כדי כו', וידידיו חבריו גם  או ביתו, בני עם 
(שמזלו  הולדתו ביום  ֿ נדר ) (בלי הטובות  ההחלטות 

של  באופן תהי' גם גובר ) יתוסף  שעי"ז ,
וחיות  שמחה  מתוך  הטובות  ההחלטות  .בקיום 

הן  ואחת , אחד  לכל  ושייך  נוגע  זה  שענין (ב )
ע "י  - קטנים  לקטני עד  טף , וגם  נשים , והן אנשים 
ותמימה , להבנה  שמגיעים  לאחרי ועאכו"כ  הוריהם ,
המובן  (בסגנון להם  להסביר  וצריכים  יכולים  שאז
והוספה  חידוש  צ "ל  הולדת  שביום  אליהם ) ושייך 
את  יחוגו הם  שגם  ובאופן וקדושה , טוב  עניני בכל 
עם  ביחד  שמחה , של  התוועדות  מתוך  ההולדת  יום 

חברותיהן) עם  - (וילדות  .חבריהם 

טבעם  שמצד  - לקטנים  בנוגע  יתירה  ובהדגשה 
דבר  והתפעלות , התרגשות  מתוך  דבר  כל  מקבלים 
שישתוקקו  ואחיותיהם , אחיהם  על  גם  שיפעל 

המתאים . באופן הולדתם  יום  לחגיגת 

מקום  אין ֿ דא  בכגון אשר  ולהעיר , [ולהוסיף 
נוסף  כי, - חדשים  מנהגים  להוסיף  היתכן לשאלה 
כשמדובר  הרי (כנ"ל ), חדש  מנהג  זה  שאין לכך 
ומצוותי', תורה  בעניני הוספה  אודות  ומודגש 
ע "י  תורה , של  ושמחה  מצוה  של  שמחה  ומתוך 

רעים  לרעהו התוועדות  איש  ברכות  ואיחולי

"הקהל  הקהל ', 'שנת  – זו בשנה  את (ובפרט 
והטף " והנשים  האנשים  -העם , תשמ "ח  ושנת  ,

מ  וּתׂשמח ), המרבה ּתׂשמח  שכל  פשוט , וגם  ובן ְְִַַַ
משובח ]. זה  הרי - כאלה  ו"חידושים " ב "הוספות "

 ומיד תיכף  טובה  בפעולה  להתחיל  וכדי .
להתחיל  יש  - אדר ) דכ "ה  ההולדת  וביום  (בקשר 

האפשרי נפש בדבר  לכל  ושווה  –תומ "י
הצדקה  וטף )במצות  נשים  (אנשים  לכאו"א  לתת  ,

לצדקה  לתת  ֿ מצוה  ביום ),שליחות  בו - טוב  (מה 
מדילי'. ובהוספה 

עניני  עם  בקשר  טובות  החלטות  שקבלת  ויה "ר 
את  יותר  עוד  ותזרז תמהר  - הולדת  יום 

 האמיתית בגאולה  השלימות  בתכלית 
(כידוע  לעיבור ,והשלימה  נמשל  שהגלות 

ללידה ). והגאולה 

"גדולה  - הצדקה  במצות  ההוספה  ע "י ובפרט 
הגאולה " את  שמקרבת  ממש ,צדקה  בקרוב  ,

""תשמעו בקולו ועד אם  כפשוטו, "היום " ,
המקום  עיכבן ש "לא  " ליל) ו"לילה  ,

- .יאיר "(הגלות 
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מ "ב.19) פ"א אבות
קא.20) ב. (ק, תס"ט  תקו"ז ב. לג , זח "ג  ג , פקודי  תנחומא

א).
של 21) הולדת ביום שמחה של  ענין במדרז"ל  שמצינו להעיר

תוד "ה  ליצחק). (בנוגע פקודי  ס"פ תנחומא ולדוגמא: – צדיקים
למשה). (בנוגע א יד , נזיר ― כמשה אמר

ֿ מצוה  הבר שביום - מישראל  לכאו"א בנוגע גם להטעים ויש
ולכאורה  ד ), טו, בראשית חדש, (זהר החופה כביום שמחה צ"ל 

מצוה. לבת בנוגע הוא עד "ז שם הטעם ע"פ
כו' ההמשכה אותה וניעורה חוזרת שנה שבכל  הידוע וע"פ
דוד  לב בס' ונתבאר הובא ― שובבים תיקון בס' רמ "ז (ראה
בתומ "צ  (הקשורה שמחה של  ענין שצ"ל  נמצא, פכ "ט ), להחיד "א

שנה. בכל  ההולדת ביום שם) ז"ח  ראה ―
אחרים 22) במעמד  טובות החלטות שקבלת ― נוספת ומעלה

ב  שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה החלצו "יש (ד "ה פ"ע"
קיום  ע"ד  אצלו ולברר לשאול  יוכלו שעי "ז גם ומה פ"י ), תרנ"ט 
פ"א  (אבות רב" לך  ד "עשה העילוי  ע"ד  - ממש בפועל  ההחלטות

ֿ טז). מ "ו
(23― נוסף עילוי  יש קטנים ע"י  המנהג  שבקיום ולהוסיף,

שלפני מהיעודים ― בסופו (מלאכי  בנים" על  אבות לב "והשיב
ע"ד  להורים גם "ירעישו " והבנות שהבנים להגאולה), ובסמיכות
ביום  הטובות, ההחלטות ― ועיקר ובמילא זו. הנהגה קיום

ההורים). (של  הולדתם

חיים"24) "אורח  חלק שו"ע וחותם מסיום גם להעיר
הנהגה  על  שרומז רמה", ביד  יוצאים ישראל  "בני  אשר (ברמ "א,
משתה  לב "טוב ― יום כל  חיי  באורח  דהרמ "א) ֿ דינים פסקי  ע"פ

טו). טו, (משלי  תמיד "
מברכיך ".25) "ואברכה ג ) יב, ֿ לך  (לך  וכמ "ש
יב.26) לא, וילך 
מודגש 27) שבו הפסח , לחג  ההכנה בימי  יתירה ובהדגשה

סי "ב). ויק"פ ש"פ שיחת גם (ראה הקטנים דחינוך  הענין ביותר
(כ "ה 28) העולם לבריאת דצדקה המיוחדת מהשייכות להעיר

שהקב"ה  מה ממש, ה' מצות היא הצדקה "מצות שהרי  - אדר)
סי "ז). (אגה"ק כו'" העולמות להחיות עושה ובעצמו בכבודו

(ראה 29) חטים מעות ― לפסח  ההכנה בימי  יתירה ובהדגשה
הנ"ל ). ויק"פ ש"פ שיחת גם

ועוד .30) וארא. ר"פ ותו"ח  תו"א ראה
ב).31) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
סע"א.32) צח , סנהדרין ז. צה, תהלים
מא.33) יב, בא ופירש"י  מכילתא
שמות 34) תו"ח  ב. סד , בשלח  תו"א וראה יב. קלט , תהלים

וש"נ. תקצז. ע' ח "ב חב"ד  הערכים ספר ודאה ב. תע,



לז

         
- מאידיש  תרגום -

 הוא ניסן ֿ חודש  ראש  של  ומעלתו יחודו
מצרים ב ׁשנים  יציאת  של  בשנה  : נאמרה -ֿ בראש ְִַ

החודש  פרשת  ניסן וכו'חודש  פסח  קרבן דיני ,
יציאת  שלאחר  בשנה  וגם  מצרים ; ליציאת  הקשורים 
בחודש  "ויהי - עיקרי ענין זה  ביום  החל  מצרים ,
הוקם  לחודש , באחד  השנית  בשנה  הראשון

.המשכן"

המאורעות : שני את  מזכירים  ושנה  שנה  ובכל 
שלפני  בשבת  או בשבת ) (כשחל  ניסן ֿ חודש  בראש 

החודש  פרשת  את  שנה  בכל  קוראים  - ;ראש ֿחודש 

שהי' המשכן, הקמת  של  המאורע  את  וגם 
כמובא  שנה , בכל  מזכירים  השנית ", "בשנה 

ערוך ' וכו"'ב 'שולחן מתענין "אין ניסן שבחודש 
המזבח ) (לחנוכת  הנשיאים  קרבנות  הקרבת  משום 

ניסן  ֿ חודש  בראש  משה שהחלה  כלות  "ביום  ,
המשכן" את  (כמובא להקים  למנהג  הטעם  וזהו .

ערוך ' ב 'סידור 'ב 'שולחן נפש )וגם  לכל  השוה 
אומרים  ניסן) י"ב  (עד  ואילך  ניסן ֿ חודש  שמראש 
השבט  נשיא  קרבן של  בתורה  הפרשה  את  יום  בכל 

המזבח . לחנוכת  ההוא  ביום  שהקריב 

- הדיוק  בתכלית  הם  בתורה  הענינים  שכל  כיון

ניסן  ֿ חודש  בראש  המשכן הקמת  שענין מסתבר ,
מצרים , ליציאת  (ובסמיכות ) השנית " "בשנה  שהי'
(לפני  ניסן ֿ חודש  שבראש  לכך  מיוחדת  שייכות  לו יש 
ליציאת  הקשורה  החודש  פרשת  נאמרה  שנה )

.מצרים 

מרומזת  הענינים  שני של  ששייכותם  לומר , ויש 
ֿ חו  לראש  בנוגע  השנית ,בגמרא : בשנה  ניסן דש 

בגמרא  נאמר  המשכן", "הוקם  יום כאשר  "אותו
העשירית  והעטרה  עטרות ". עשר  נטל 

הוא (האחרונה  שניסן לחדשים ". "ראשון - היא  (
השנה " לחדשי גו' החודש ."ראשון פרשת  -

"ראשון  העטרות , של  ככולם  שרובם  וכיון
הם  הבמות " לאיסור  ל "ראשון עד  וכו' לנשיאים "
להקמת  הקשורים  ענינים  אלא ) מעלות , סתם  (לא 

שגם  מסתבר , – הראשונה המשכן העטרה 
האחרונה  בראשית "והעטרה  למעשה  "ראשון ,

הן) אלא  מעלות , סתם  (לא  הן לחדשים " ו"ראשון
המשכן. לענין שייכות 

: בזה הביאור 

בקרא  (כמפורש  - הוא  המשכן של  )ענינו
שזהו  וי"ל  בתוכם ". ושכנתי מקדש  לי "ועשו
ל )מעשה  ל "(ראשון המשכן של  והשייכות  הקשר 
היא  הבריאה  כל  של  הכוונה  תכלית  כי בראשית ",
הגשמי  הזה  עולם  את  יעשו עבודתם , ע "י שישראל ,

הידוע  ובלשון להקב "ה . ו"מקדש " :"משכן"
בתחתונים . ית ' לו דירה 
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(1244 ע' חכ "ב (לקו"ש תשמ "א ניסן חודש מכתבי  גם ראה
ואילך ).

מאות 2) ושלוש אלפים שלושת שנת היא זו ששנה ולהזכיר
- ה'תשמ "ח ) - (ב'תמ "ח  מצרים ליציאת שנה מאה) פעמים (ל "ג 

ואילך . ס"ב ֿ זו, שנה אדר ז' משיחות קונטרס בארוכה ראה
ממאי3) ובתוד "ה ב ו, פסחים - ישראל  לבני  משה אמירת גם

כח . שם, ופירש"י  מכילתא וראה ג . יב, בא ופירש"י  מכילתא  שם.
לקוטי עם פסח  של  (הגדה בהערות תשל "ז ניסן ר"ח  מכתב  וראה

עדרת). ע' - ואילך  תשמ "ו קה"ת - וביאורים מנהגים טעמים,
ואילך .4) א יב, בא
יז.5) מ , פקודי 
ה"כ .6) פי "ג  תפילה הל ' רמב"ם ואילך . סע"א כט , מגילה

ס"ד . סתרפ"ה או"ח  טושו"ע
ס"ט .7) שם אדה"ז שו"ע שם. ובב"י  סתכ "ט  או"ח  טור

ה"ב. פכ "א סופרים ממסכת
דברים 8) ("וכל  שם אדה"ז ובשו"ע סק"ג  שם מג "א וראה

בחודש  תחנון אומרים אין גם זה שמטעם - כו'") וסמכו כו' אלו
ס"ח ). (שם וכו' ניסן

ואילך .9) א ז, נשא
וראה 10) ב. קמ , פסחים מס' משל ''ה סט "ו. שם אדה"ז

וש"נ. ס''א. תשמ "ז ויקרא ש"פ משיחת קונטרס
בהערה).11) חנוכה" לימי  (ב"קריאה ה'' ו'תהילת אור' 'תורה

שם 12) אדה"ז משו"ע גם ש"נוהגין להעיר זה על  דהטעם ,
מפני הוא יו"ט ", כעין קודש ניסן) החודש (כל  כולו לעשות
נכללים  - החודש רוב ובקדושת בקדושה", החודש רוב "שיצא
מצד  הוא שבהם שהיו"ט  הראשונים ימים י "ג  הענינים: שני 
הפסח , ימי  וח ' פסח  וערב השנית); (בשנה הנשיאים קרבנות

מצרים. ויציאת הפסח  הקרבת מצד  הוא שבהם דהיו"ט 
נשא 13) שם. פירש"י  שמיני , ר''פ בתו"כ  וכ "ה ב, פז, שבת

פ"ז)). - (רבא עולם (מסדר יב ז,
שם.14) שבת,
א).15) יב, (ברכות החיתום אחר הולך  דהכל 
ב.16) יב, בא
ובסיומו.17) בהתחלתו בעיקר מתבטא ענין כל  ואדרבה,
ח .18) כה, תרומה
תניא 19) ב. פי "ג , ו. פי "ב, במדב"ר וראה טז. נשא תנחומא

פל "ו.



לח        

(של  יום  ש "אותו במה  התוכן גם  זהו אשר 
המשכן" ב 'כלי הקמת  כתוב  עטרות ": עשר  נטל  (

עטרות ",יקר ' "עשר  בחינת  האירה  זה  שביום  ,
ב )עולם  נימין עשרה  של  (הכינור  מעין גילוי שהוא 

האלקות הבא  גילוי שלימות  תכלית  תהי' שאז ,
בתחתונים ". ה "דירה  שלימות  למטה ,

 שנעשתה) בתחתונים " "דירה  שייכות  ביאור 
- עטרות " עשר  נטל  יום  ל "אותו המשכן) בהקמת 

יותר : בפרטיות 

כ  דובר  ית 'כבר  לו "דירה  שבענין פעמים  מה 
שגילוי  (א ) דברים : שני מודגשים  בתחתונים "
עצמותו  התגלות  הוא  "דירה ") בשם  (הנקרא  האלקות 

"בתחתונים "ית ' תהי' זו נעלית  שהתגלות  (ב ) וגם  ,
ממנו  למטה  תחתון שאין לתחתון עד  -.

- עטרות " עשר  נטל  יום  ל "אותו בנוגע  ועד "ז
העליון  עם  ביותר  התחתון חיבור  בזה  מודגש 
(כדלקמן), ביותר  תחתון הוא  (זמן) "יום " ביותר :

ביותר . עליון - עטרות " עשר  "נטל  ואעפ "כ 

המלך  נותן כתר , שעטרה , - בפשטות  ורואים 
ציור  מכל  ונעלית  גבוהה  שהעטרה  ז.א . ראשו, על 

מראשו. אפילו גבוהה  המלך , של  הקומה 

הוא  שכן לגמרי) בערך  שלא  (ובאופן ומובן
הענינים  ברוחניות  בנמשל , לעטרה  אצל בנוגע 

על  קאי שעטרה  - הקב "ה  המלכים  מלכי מלך 
על  העליון, באדם  באלקות , נעלית  הכי הדרגה 
שלו. (ראש ) המוחין ומן המדות  מן הנעלית  דרגה 

כתר  בחי' על  קאי 'עטרה ' החסידות : ,ובלשון
עשר  נשתלשלו (שמהן ספירות  מעשר  שלמעלה 

).הכחות 

גילוי  ניסן בר "ח  הי' - גופא  (כתר ) וב 'עטרה '
" המספר שלימות  אומרת ,עטרות ", זאת  .

מדריגות , וכמה  כמה  ישנן גופא  (כתר ) שב 'עטרה '
ב "עטרה " שלימות  הוא  - עטרות " .ו"עשר 

(זמן) "יום " גיסא , ל "תחתון".ולאידך  קשור 
גדר  ולכן גבול , שניהם  ומקום  שזמן לכך  נוסף  כי

ומקום  זמן הוא  ה "עולם "ה "עולם " בגדר  הנה  -
מסויים  (בפרט  הזמן מן גופא , יותר  עוד  תחתון (

הוא המקום  תמיד  - שינוי הוא  הזמן גדר  שכן ,
הקביעות  ענין היפך  וחולף , .משתנה 

עטרות " עשר  נטל  יום  ש "(אותו) מובן ומכאן
ביותר . העליון עם  ביותר  התחתון חיבור  הוא 

" ה "יום של  ששייכותו - בזה  נוספת  והדגשה 
ש "נטל ": באופן הוא  עטרות " ל "עשר 
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שם)20) שבת - עשר (ד "ה ב'תוספות' התירוצים משני  להעיר
שבגמרא  מזה אבל  המשכן". להקמת ראשון חשיב דלא "הא על 
ועל  המשכן", הוקם גו' הראשון בחודש "ויהי  הפסוק הובא שם
לתירוץ  שגם להדיא מוכח  עטרות", עשר נטל  יום "אותו אומר זה
הוקם  שבו יום על  קאי  יום" "אותו - דה'תוספות' הראשון
הראשון  דלתירוץ הוא, התירוצים שני  שבין והחילוק המשכן.
עשר  ממעלת פחות הוא המשכן" להקמת ד "ראשון הענין
אדרבה, – השני  ולתירוץ ביניהם. כלל  נמנה שאינו ועד  העטרות,
זה  ומצד  המשכן, הוקם שבו הוא יום" "אותו  של  מעלתו עיקר

עטרות עשר (גם) "."נטל 
שמיני .21) ר"פ
ב.22) יג , ערכין
תפט 23) ע' ח "א תקס"ח  (סה"מ  תקס"ח  יתנך  מי  ד "ה ראה

ואילך ). תרעט  ע' כ ) (כרך  שה"ש אוה"ת - הגהות ועם ואילך .
ועוד . ג . ס"ע תרס"ו המשך  תתקצז. ע' בלק אוה"ת

פל "ו.24) תניא
גשמית 25) בעטרה הוא שכן נשתלשל  משם - ואדרבה,

מובן, ומזה דארעא. הוא במלכותא דעטרה העילוי 
דרקיעא. במלכותא

הנ"ל 26) סד "ה כה. ע' ויקרא באוה"ת השמיני  ביום ויהי  ד "ה
תש"ה. תש"ד . ח "ב). תער"ב (בהמשך  העת"ר תער"ב.

רפ"ג .27) תניא
ב.28) שער פרדס טו. ג , שמות ראב"ע
עטרות,29) דעשר תתקנא) (ס"ע שם תער"ב המשך  ראה

לקמן  וראה עתיק. בחי ' גילוי  הוא נימין, עשרה של  כינור שהו"ע
ה. סעיף סוף

שהוא 30) י "ל  - "יום" על  הוא בזמן ההדגשה שעיקר וזה
"יומי א) ו, (נזיר כמארז"ל  הזמן, התחלקות עיקר הוא שבו לפי 
זקן  ואברהם ד "ה .1194 ע' ח "ד  לקו"ש גם וראה אהדדי ", מפסקי 

תשל "ח .
ע'31) ח "א תער"ב המשך  וראה א). (פב, פ"ו שעהיוה"א

ואילך . שלח 
הוה 32) (עבר דהזמן ממקום. למעלה הוא זמן שבכלל , אף

מעלה  ודרום, צפון מערב (מזרח  המקום בערך  רוחני  הוא ועתיד )
מדידת  משא"כ  בידים, למשש אפשר המקום ומדידת ומטה).

הוא דזמן ,333 ע' ח "כ  מלקו"ש גם ולהעיר למקום.הזמן,
בז"א,33) הוא שמקום רעג ) ע' (ריש לוי "צ תורת גם ראה

ד  וראה במלכות . הוא 67וזמן ובהערה ס"ח  הנ"ל  זקן ואברהם "ה
הזמן. ותיקון בבירור הוא בתחתונים דדירה הענין שעיקר

אבל 34) אחד , במקום שאינו הוא דמקום ההגבלה משא"כ 
צו. ע' תרמ ''ג  (סה"מ  מהידוע ולהעיר בתוקף. הוא במקומו
הוכחה  היא שנין) אלפי  (שית שבעולם הזמן דהגבלת ובכ "מ )
"מים  וכמו קיומו. בעת גם אמיתית מציאות אינו שהעולם
בשם  נק' עכשיו שגם מ "ט ) פ"ח  (פרה, לשבוע" אחד  המכזבים
זה  משא"כ  הזמן. להגבלת בנוגע הוא זה דכל  - "מכזבין"
וכו') שנה ת"ק מהלך  לרקיע (מהארץ במקום מוגבל  שהעולם
הוכחה  אינה ביותר], קטן הוא הנהר כששטח  גם בנהרות, [ועד "ז
במקום  נמצא שאינו זה כי  אמת. אינו נמצא שבו במקום שגם

נמצא). שהוא (במקום במציאותו "חלישות" זה אין אחר,



לט         

אלקות , בגילוי ידועה  לדרגה  מגיע  אדם  כאשר 
משיג שהאדם  (א ) אופנים : שני (בכלל ) בזה  ישנם 
בא  שהדבר  (ב ) שלו, עבודתו ע "י זה  גילוי

(וכיו"ב ). מתנה  בדרך  מלמעלה 

אינו  אזי מלמעלה  בא  הגילוי שכאשר  ואע "פ 
שהוא  בשעה  כמו עצמו, לאדם  ֿ כך ) (כל  קשור 
אבל  - עצמו מצד  עבודתו ע "י הגילוי את  משיג 
האדם , עבודת  באמצעות  המושג  שהגילוי מובן,
ֿ אפשר  שאי מלמעלה , הבא  הגילוי מן בהרבה  נמוך 

האדם . בעבודת  להשיגו

בחסידות  המבואר  הפסוק וע "ד  על 

דלכאורה : יום ", חמישים  תספרו גו' לכם  "וספרתם 
א "כ  ומהו יום , ותשעה  ארבעים  רק  סופרים  הרי
שע "י  אלא  יום "? חמישים  ד "תספרו הפירוש 
החמישים . שער  נמשך  בינה  שערי במ "ט  העבודה 

החסידות  תורת  בזה  שבשער ומבארת  ,
החמישים  שער  (א ) מדריגות : שתי יש  החמישים 
שהוא  (אע "פ  השערים  למ "ט  בערך  שהוא  כפי
נמשכת  הנו"ן שער  של  זו ומדריגה  מהם ). נעלה 
שער  של  עצמותו (ב ) השערים . במ "ט  העבודה  ע "י
מן  גם  (מובדלת  השערים  ממ ''ט  המובדלת  הנו"ן,
השערים ). למ "ט  בערך  שהיא  הנו"ן בשער  הדרגה 
היא  אלא  עבודה , ע "י להשיג  ֿ אפשר  אי זו ודרגה 

מתנה . בדרך  מלמעלה  באה 

עטרות ": עשר  נטל  יום  "אותו - לעניננו ובנוגע 

הכתר  בחינת  הוא  (בכלל ) הנו"ן שער 
הכתר  שלימות  עטרות ", "עשר  וענין ("עטרה ").
– בכתר  העליונה  הדרגה  עם  קשור  ד ), סעיף  (כנ"ל 

"עתיק " מסדר בחינת  ומובדל  הנעתק  ,
התחתונה  הדרגה  מן גם  (ומובדל  ההשתלשלות 

ההשתלשלות ). שבערך  בכתר 

עטרות ", עשר  נטל  יום  "אותו ואעפ "כ ,
(בחינה  עטרות " עשר  "נטל  גופא  שה "יום "

מלמעלה .הע  לו נמשכות  שהן ולא  שבכתר ), ליונה 

: יותר גדול  בזה  שהחידוש  להוסיף , ויש 

בערך  שהיא  שבכתר , התחתונה  הבחינה  גם 
לבחינת  יגיע  שהתחתון כדי הנה  לתחתונים , קצת 
כמה  ולהתעלות  מ "תחתוניותו" לצאת  עליו הכתר ,

הכתר . לבחינת  שיגיע  עד  דרגות , וכמה 

יום  "אותו שה "יום "משא "כ  פירושו, כו'"
בכחו  יש  הכנות , שום  ללא  במציאותו, שהוא  כפי

נוטל . אכן הוא  ולמעשה  ליטול ,

התחתון  חיבור  את  יותר  עוד  מדגיש  זה  ודבר 
ביותר : העליון עם  ביותר 

- ביותר  תחתון במהותו, שהוא  כפי שה "יום "
העליונה  בחינה  עטרות ", "עשר  "נוטל " הוא  הרי

שבכתר .

 יום ד "אותו השייכות  מובנת  הנ"ל , כל  ע "פ 
המשכן: הקמת  לענין עטרות " עשר  נטל 

השכינה  השראת  נפעלה  המשכן הקמת  בעת 
ה 'בתחתונים  "וירד  הי' ֿ תורה  במתן שגם  [ואע "פ 

סיני" הר  וכו'על  קבוע  באופן זה  הי' לא  אבל  -
המשכן  בהקמת  בתחתונים .כמו ית ' לו דירה  ,[

נטל  יום  ש "אותו בכך  ביטוי לידי בא  והדבר 
שאין  תחתון "יום ", של  החיבור  - עטרות " עשר 
עטרות ", ה "עשר  עם  (כנ"ל ), ממנו למטה  תחתון

הבריאה . מן ומובדלת  הנעתקת  באלקות  הדרגה 

 העטרה מדוע  לבאר  גם  אפשר  עפ "ז
למעשה  ("ראשון העשר  מתוך  והאחרונה  הראשונה 
שאינם  ענינים  הם  לחדשים ") ו"ראשון בראשית "
גופא  מזה  [וכדמוכח  למשכן (לכאורה ) קשורים 

לכן]: קודם  גם  היו שהם 

בהקמת  שנפעלה  בתחתונים  השכינה  בהשראת 
דרגה  זו אחד , מצד  קצוות : שני יש  - המשכן
ֿ ערוך  באין שנעלית  אלקות  בגילוי מאד  עליונה 
דבר  אינו זה  נעלה  גילוי ולאידך , מהעולם :

קש  אלא  לעולם , עצמו."הנוסף " לעולם  ור 

ב "ראשון  לביטוי באים  אלו, קצוות  ושתי
לחדשים ": ו"ראשון בראשית " למעשה 
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א 35) (י , ביאור ותוס' וביאורו, וספרתם ד "ה במדבר לקו"ת

ובכ "מ . ואילך ).
ֿ טז.36) טו כג , אמור
ֿ ב.37) א יב, שם לקו"ת
(דוגמת)38) הם הנו"ן דשער הבחינות שב' שם, לקו"ת ראה

ועתיק. אריך 

(39.19 שבהערה במדב"ר ראה
כ .40) יט , יתרו
ואילך .41) 150 ע' חכ "א לקו"ש בארוכה ראה



מ        

"ראשון  ביום  היתה  המשכן שהקמת  בכך  הרמז
במשכן  האלקות  שגילוי הוא , בראשית " למעשה 
עד  לגמרי) ֿ ערוך  באין שהם  (אע "פ  לעולם  קשור 

מ  חלק  הוא  שהמשכן כך  -כדי העולם 
בראשית " ל ""מעשה  קשור  - יותר  ועוד  ,

של  המציאות  (עצם ) נברא  שבו בראשית ", למעשה 
הנבראים  .כל 

שהעובדה  - הוא  לחדשים " ב "ראשון והרמז
ענין  היא  השכינה , השראת  בחינת  נמשכה  שבעולם 

לזה ).של  שייך  לא  ֿ עצמו מצד  (שהעולם 

" - גופא  הראשון ובזה  לחדשים "
המדרש  ובלשון ביותר ), (הגדול  "אין והחידוש 

ראשון". נקרא  לפיכך  מזה , גדול  אשר  חודש  לכם 

אזי  זה , חידוש  בעולם  נמשך  שכבר  לאחר  ורק 
היה  כאילו שנעשה  עד  בעולם , ֿ כך  כל  חודר  הוא 

בראשית ". למעשה  "ראשון הבריאה , מן חלק 

 בין הקשר  את  לבאר  יש  הנ"ל , כל  וע "פ 
לתחילת  השנית , בשנה  ניסן בר "ח  המשכן הקמת 
הראשונה : בשנה  ניסן בר "ח  שהיתה  מצרים  יציאת 

ה "ראשון  הוא  (דוקא ) שניסן לכך  הטעם 
לניסים  קשור  ניסן שחודש  משום  הוא  ,לחדשים ",

ניסים " ל "ניסי הוא ועד  העולם  שגדר  וכיון .
הוא  ניסים ") "ניסי (ובפרט  ש "נס " מובן - 'טבע '

חידוש . של  דבר 

יציאת  היתה  דוקא  בניסן מדוע  הטעם  גם  וזהו
מלשון  "מצרים " הוא  העולם  'גדר ' כי - מצרים 

וגבול  מן מיצר  לצאת  מצרים , יציאת  ואילו .
"חידוש " של  ענין הוא  - וההגבלות  .המיצרים 

היתה  מצרים  שיציאת  גופא , זה  שדבר  ואע "פ 

 תורה ֿ ה "חידוש "מתן שגם  לומר  מכריח  ,
לגדר  קשור  בשעתו) שהי' (כפי מצרים  שביציאת 
עכ "פ  העולם  שבערך  כיון זאת , למרות  - הבריאה 
הכנה  הי' זה  "חידוש " הנה  חידוש , דבר  זהו

ֿ תורה . למתן

שבו  (זמן) ביום  השנית ", "בשנה  מזו, ויתירה 
לחודש ", באחד  הראשון "בחודש  החידוש  נפעל 

המשכן  של  לגילוי 'כלי' נטל נעשה  יום  "אותו ,
עטרות ". עשר 

 ונעשים נזכרים  האלה  והימים  . העילוי ,
עטרות " עשר  נטל  היום  "אותו - ניסן ֿ חודש  דראש 

בשנה  שנה  מדי ניסן בר "ח  ונשנה  חוזר  -.

ביום  חל  הוא  כאשר  יתירה  שבהדגשה  [וי"ל 
אלו: קצוות  שני קיימים  בשבת  גם  כי - השבת 

ד "ויכולו" באופן העלי' ישנה  בכל בשבת 
מלשון  "ויכולו" - השלימות  לתכלית  עד  העולמות .

הדבר תענוג נמשך  - זה  עם  וביחד  הכתר . ספירת  ,
כו'" ושתי' באכילה  לענגו לומר ב "מצוה  ויש  .

ֿ כך  כל  עלי' בשבת  שיש  כיון תליא : בהא  שהא 
גשמיות  בתוך  גם  הוא  חודר  לכן וגילוי, נעלית 

העולם .

בכל  האמת  מאירה  השבת  ביום  אחר : ובסגנון
שבעולם  למצות דבר  הטעמים  אחד  אשר  כידוע  .

חידוש  אמונת  בנפשותינו "לקבוע  כדי הוא  שבת ,
הנמצאים העולם " בכל  האמת  את  לגלות  -

כל  נמצאו המצאו ש "מאמיתת  שבעולם ,
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ימי42) דשבעת הענינים שכל  יג , פי "ב, מבמדב"ר להעיר
הוקם  שלא "עד  יא: פי "ב, ושם במשכן. דוגמתם יש - בראשית

העולם". נתבסס המשכן משהוקם רותת, העולם הי ' המשכן
א,43) בראשית יד .פירש"י 
ב)44) פז, (שבת מהרש"א בחדא"ג  הובא - א פט "ו, שמו"ר

עטרות. דעשר לחדשים" "ראשון לענין
לחדשים"45) "ראשון בענין שם מהרש"א חדא"ג  ראה

תרס"ו  החודש סד "ה וראה נסים". בו לעשות מיוחד  חודש "שהוא
(משא"כ  הנסים לענין בנוגע הוא "ראשון" הוא שניסן דזה ובכ "מ ,

ה"ראשון"). הוא תשרי  הטבע, להנהגת בנוגע
מהרש"א 46) חדא"ג  וראה ובפירש"י . רע"א נז, ברכות ראה

שם. ברכות
ועוד .47) ואילך . ג  עא, תו"א ראה
ואילך .48) פ"ז ה'ש"ת החודש ד "ה בארוכה ראה

למטה 49) ירדו לא דעליונים הגזירה נתבטלה אז שדוקא
טו). וארא תנחומא ג . פי "ב, (שמו"ר למעלה יעלו לא ותחתונים

משם 50) מוציאם "שאינו ו, פי "ב, מבמדב"ר ולהעיר
ביניהם". שכינה וישרה משכן לו שיעשו ֿ מנת על  אלא (ממצרים)

הובא 51) להרמ "ז. שובבי "ם תיקון ספר וראה כח . ט , אסתר
פכ "ט . להחיד "א דוד  לב בספר ונתבאר

כל 52) בו יש - בשבוע א' ביום  אינו ניסן שר"ח  בשנים וגם
אלא  בראשית", למעשה ד "ראשון העטרה גם העטרות, עשר
לקו"ש  וראה בזמן. בגלוי  נמשכת אינה זו עטרה - אלו שבשנים
בארוכה. עיי "ש ענינים, בכו"כ  הוא שעד "ז ואילך , 143 ע' חכ "ב

א.53) ב, בראשית
ואילך .54) ב מב, א (כרך  ויכולו ד "ה בראשית אוה"ת ראה

ועוד . ואילך ). א תקח . ג  כרך 
אדה"ז 55) שו"ע וש"נ. ובנ"כ . סרמ "ב או"ח  טושו"ע ראה

שם.
פ"ד 56) דמאי  (ירושלמי  בשבת אמת אומר ֿ הארץ עם שגם עד 

ה"א).
ֿ לב.57) לא מצוה חינוך 



מי         

העולם הנמצאים " נראה  שבחיצוניות  אע "פ  ז.א . .
– בהעלם  נמצא  והאלקות  בפ "ע , מציאות  שהוא 
העולם , של  האמיתית  המציאות  מתגלה  בשבת  הנה 

אלקות  ].שהוא 

יש  בשנה ) שנה  (מדי זה  שביום  אומרת , זאת 
הנעלים  הענינים  את  "ליטול " יהודי כל  של  בכחו
(עשר ) שלימות  - עטרות " ל "עשר  עד  ביותר ,
ד "נטל ", ובאופן שלמעלה , (עטרה ) הכתר  בחינת 
מסוגל  הוא  אלא  העטרות , את  לו שיתנו צורך  שאין

לו. שייכות  הן שהרי אותן, "ליטול " בעצמו

עשר  נטל  יום  "אותו אם  ומה  וק "ו: ובמכ "ש 
נברא  הוא  שהזמן הגם  עאכו"כ עטרות ", וכו',
העולם  נברא  שבשבילו – (היום ),שיהודי והזמן

ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  נשמה  לו יש  ואשר 
עטרות ".ממש " ה "עשר  את  "נטל " -

ממעל  אלקה  שב "חלק  ידוע  יותר : ובפרטיות 
פירושים  שני יש  "ממש "ממש " שתיבת  (א ) :

זה  שדבר  לומר , ממעל ". אלקה  ל "חלק  נמשכת 
(לא  זה  הרי ממעל " אלקה  "חלק  היא  שהנשמה 
ממעל  אלקה  חלק  אלא ) וכיו"ב , המושאל  בלשון

 על קאי ו"ממש " מישוש . מלשון "ממש " (ב ) .
רוחנית  מציאות  היא  שהנשמה  אע "פ  - הנשמה 
מלובשת  שהנשמה  זה  מצד  - מישוש  בגדר  ואינה 

בידים  למששו שניתן הגשמי .בגוף 

אשר  היינו, ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  ופירוש 
עד  ממעל ", אלקה  "חלק  היא  שהנשמה  זה  דבר 
הראשון), הפירוש  (כפי ממש " ממעל  אלקה  "חלק 
גם  אלא  הנשמה , של  לרוחניות  בנוגע  רק  זה  אין
מלובשת  שהיא  כפי - שבנשמה  ל "ממש " בנוגע 

הגשמי. הגוף  אל  וקשורה 

שנוטלת  העטרות " "עשר  בענין גם  מובן ועפ "ז

הנשמה  הענינים : שני את  זה  בדבר  שיש  - הנשמה 
שהן  כפי ממש  עטרות " ה "עשר  את  נוטלת 
היא  ה "נטילה " ואף  ממש ; העליונה  במדריגה 
ממש  העטרות " ש "עשר  היינו ד "ממש ", באופן
"ממש ", בבחי' שהיא  כפי הנשמה  אל  מגיעות 

הגשמי. הגוף  אל  קשורה  שהיא  היינו,

 בחיי הוראה  הם  התורה  עניני שכל  כשם 
ֿ יום  יום היום  ש "אותו התורה  בסיפור  גם  הוא  כן ,

עד  הוראה , מכך  ללמוד  שיש  עטרות ", עשר  נטל 
העיקר  הוא  שהמעשה  למעשה , .להוראה 

("און  הרבה  מדברים  שלאחרונה  [ובפרט 
לבו" אל  יתן "והחי בענין זיך ") כי מ 'קאכט  ,

נוסף  כאשר  ובפרט  "החי", של  בחייו נוסף  כאשר 
חיינו  ש "הם  תומ "צ  עם  הקשור  מיוחד  מאורע 

ימינו  אז ואורך  להוסיף  יש  ניסן, ר "ח  - ובנדו"ד  ,
לכולא  פליג  ו"לבא  לבו", אל  "יתן בענין

לשלשה שייפין" ועד  הנפש , כחות  לכל  ,
והמעשה  - למעשה  ועד  ודיבור , מחשבה  הלבושים ,

העיקר ]. הוא 

קשור  עטרות " עשר  "נטל  שענין הנ"ל  וע "פ 
בכל  הקיים  ממש " ממעל  אלקה  "חלק  לנשמה 
האמור , מן ללמוד  שיש  ההוראה  שגם  מובן - יהודי

וטף . נשים  אנשים  יהודי, לכל  היא 

: האמור מן ההוראה 

הוא , מקדש " לי ב "ועשו הפירושים  אחד 
"לי", שיהא  צריך  יהודי, של  מעשה  כל  ש "ועשו",

לשמי" "ועשו "לי - מזו ויתירה  הקב "ה . לשם  ,
שמים לי לשם  רק  לא  יהי' שהמעשה  ,"

מתוך  שנעשה  ורק  "חולין", נשארת  שהעשי' (היינו
  ועשו" אלא  ה ') לעבודת  הדבר  יביא 

חדור לי כולו יהי' עצמו שהמעשה  "
.בקדושה 
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החזקה'.58) 'יד  ספרו בריש רמב"ם
נתגלה 59) שאז גם, כוללת בשבת שהעלי ' י "ל  ועפ"ז

שלאחרי ֿ להעלי ' הכנה רק היא בפנימיותה החול , בימי  שהירידה
זה.

ואילך .60) סע"ד  עה, הק"ש שער דא"ח  עם סידור
בראשית.61) ר"פ פירש"י 
רפ"ב.62) תניא
שם.63) לתניא כו' פירושים ליקוט  ראה
ד "ממש"64) (השייכות ע"פ ויומתק בגוף) המתלבשת

ממקרי מתפעלת האלקית נפש שגם ב) ס, - (פמ "א בתניא מ "ש
הגוף.

ועוד .65) ב. נג , זח "ג  ראה
מי ''ז.66) פ"א אבות
ב.67) ז, קהלת
ערבית.68) בתפילת עולם אהבת ברכת
ב.69) רכא, ב. קסא, זח "ג  ראה
ח .70) כה, תרומה פירש"י 
טושו"ע 71) ספ"ג . דעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות

סרל "א. או"ח 
שב"דרכיך "72) ו) ג , (משלי  דעהו" דרכיך  ד "בכל  הענין וע"ד 

ועוד . .932 .907 ע' ח "ג  לקו"ש ראה - השם את יודע הוא גופא



מב        

במיוחד  והוצע  שדובר  מה  עם  קשור  [והדבר 
חז"ל לאחרונה  דברי יסוד  על  , לי "ועשו עה "פ 

אלא  נאמר  לא  בתוכו בתוכם , ושכנתי מקדש 
איש , יהודי, שכל  - ואחד " אחד  כל  בתוך  בתוכם ,
ואת  ביתו, את  שלו, החדר  את  יעשה  וילד , אשה 

מעט " "מקדש  - חפציו ותפילה כל  תורה  בית  ,
פרט  בכל  ניכר  שיהיה  וחדר  בית  חסדים . וגמילות 
את  בו שעובדים  הרשות ) בדברי (ואפילו שבהם 

וצדקה ]. תפילה  תורה  באמצעות  הקב "ה 

עשר  נטל  יום  ש "אותו ממה  ההוראה  היא  וזו
ה "יום " - היהודי של  הרשות  דברי שאף  עטרות ",
ה "עשר  עם  קשורים  יהיו כנ"ל ), ביותר  (תחתון

הקדושה . של  העליונות  הדרגות  - עטרות ''

שה "ועשו" ש "נטל ": באופן יהי' והקשר 
מתקשרים  עטרות ") וה "עשר  (ה "יום " וה "מקדש "
ולא  ל "מקדש ", נעשים  עצמם  הרשות  שדברי כך 
נמשכת  ("ועשו") הרשות  דברי עשיית  שלתוך 
ה ) (סעיף  לעיל  שנתבאר  ע "ד  אחר . ממקום  קדושה 
גופא  שה "יום " עטרות " עשר  נטל  יום  "אותו בענין
לו  נמשכות  שהן (ולא  העטרות  את  נוטל 

.מלמעלה )

"אותו  מענין ולימוד  הוראה  עוד  להוסיף  ויש 
לי  ד "ועשו שהעבודה  - עטרות " עשר  נטל  יום 
כדבעי  בשלימות , - ד "עטרה " באופן תהי' מקדש "

תחזינה למיעבד  ביפיו ("מלך  ביופי – יותר  ועוד  ,
(ובזה עיניך " ויקר  וכבוד  שלו) הכתר  ע "י בפרט  ,

" בשלימות , - וכמאחז"ל גופא  עטרות ")

במצוות ,עה "פ  לפניו "התנאה  ואנוהו", ֿ לי א  "זה 
כו'". נאה  סוכה  לפניו עשה 

 נצחי הוא  בתורה  ענין "ועשו כל  עאכו"כ  ,
במדרש  כדאיתא  מקדש ", שנאמר לי מקום  "כל 

בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  לעולם , זז אינו לי,
הבא ".

לי  "ועשו לעבודת  המיוחד  שהכח  מובן, ומזה 
הוא  זה  (שיום  ניסן ֿ חודש  בראש  הניתן מקדש "

העבודה  עניני כל  עולים  שדרכו נמשך ה "שער " ,(
השנה  ימות  לכל  ניסן) (מר "ח  [ובפרט אח "כ 

ראשי  מ "ארבעה  (והראשון) אחד  הוא  ניסן שר "ח 
פירושו שנים " השנה " ו"ראש  , כולל שהוא 

אותם  מנהיג  והוא  השנה , ימי כל  נמשכים  וממנו
שלהם ]. במקומם  כשהם  גם 

(ויום ֿ בשבת  אף  אלא  החול , בימות  רק  ולא 
אינו  והמקדש  המשכן שבנין ואע "פ  דוחה טוב ),

גם שבת  שייכת  שבזה  הרוחנית  העבודה  אבל  ,
יותר  בנקל  לפעול  ניתן בשבת  ואדרבה : בשבת .
בשבת  כי לקדושה , יהפכו הגשמיים  שהדברים 
כו') ומשקאות  (מאכלים  הגשמיים  הדברים  נעשים 

ס "י). (כנ"ל  שבת  עונג  ממצות  חלק 

לי  "ועשו שעבודת  – לישראל  בנוגע  גם  וכן
ל  שייכת  וטף "מקדש " נשים  "אנשים  ,ישראל ,

ביתו, את  לעשות  וחייב  יכול  אחת  וכל  אחד  כל 
כנ"ל  לה ', ומקדש  משכן ועניניו, חפציו וכל  חדרו

בארוכה .
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תרומה.73) בשלח . נח . ש"פ שמח "ת. יום תשמ "ז: שיחות
ועוד .

ושני74) (ד "ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית
ב. שמ , ב. שכח , א. סט , של "ה עה"פ. תרומה אלשיך  הפסוקים).

ועוד .
א.75) כט , מגילה טו. יא, יחוקאל 
קידוה"ח 76) (הל ' ברמב"ם היומי  שיעור עם זה לקשר ויש

ודבר  דבר כל  נודע והיאך  כו' החשבונות האלו כל  "וטעם ספי "ז)
שחיברו  והגימטריאות התקופות חכמת היא כו', הדברים מאלו

בה  ישראל חכמי  שחיברו הספרים אבל  כו', הרבה ספרים
שכל  ומאחר אלינו, הגיעו לא יששכר מבני  הנביאים בימי  שהיו
בין  למחבר חוששין אין כו' הם ברורות בראיות הדברים אלו

אותם שחיברו בין נביאים אותם כו'".שחיברו
- בראשית" "מעשה - והגימטריאות התקופות שחכמת היינו
אלו  הלכות ללימוד  קודם גם (שמברכים ה' מתורת חלק נעשית

חלק - מזה ויתירה התורה), (ספר ברכת שבתורה
להשתמש  שידע - הרמב"ם עבודת ע"י  הי ' שזה וי "ל  הרמב"ם).

ספ"ח ). (תניא לתורתו" או ה' "לעבודת האומות בחכמת
א.77) סז, כתובות ראה
ה"ה.78) פ"ב מלכים הל ' רמב"ם וראה יז. לג , ישעי '

ב.79) קלג , שבת
ב.80) טו, בשלח 
רפי "ז.81) תניא ראה
בהעלותך 82) ספרי  פי "ט . שמואל  מדרש וראה ב. פ"ב, ויק"ר

סה"מ  א'תכד . ע' תרומה באוה"ת מקדש לי  ועשו ד "ה טז. יא,
ועוד :ת  .150 ע' תש"ד  ואילך . קעח  ע' תרפ"ה ואילך . קכב ע' ת"א

ואילך . ס"ו תשמ "ז תרומה ש"פ משיחות קונטרס
ועוד .83) .22 ע' ה'ש''ת השיחות ס' ראה
ופורים 84) אסתר תענית משיחות (קונטרס לעיל  המדובר ע"ד 

מזרעם. יסוף לא שזכרם הפורים לימי  בנוגע ס"א)
בתחילתה.85) ר"ה
ובכ "מ .86) בתחילתו. ראש עטרת ג . מא, תבוא לקו"ת ראה
ביהב"ח 87) הל ' רמב"ם ב. טו, שבועות וראה א. ו, יבמות

הי "ב. פ"א
א)88) מא. (סוכה ותוס' רש"י  לדעת - שלישי  בית משא"כ 

אדם. ידי  מעשה ע"י  נבנה ולא השמים, מן שירד 
"ויבואו 89) - (ואדרבה למשכן התנדבו הנשים שגם להעיר

וכן  ועוד ). שם. וברמב"ן כב לה, ויקהל  - הנשים" על  האנשים
ג ). ג , מהד "ת צפע"נ וראה רפי "א. (אדר"נ טף



מג         

אחד  שכל  כדאי - יותר  בכך  להצליח  כדי
חומש  משלו, סידור  לו יהי' ילדים ) (ובמיוחד 
ודבר  אחרים , ספרים  ועד "ז (להבדיל ), צדקה  וקופת 

פסח " של  "הגדה  - גרמא  -שהזמן טוב  [ומה 
במכ "ש  וכיו"ב , חדש  סידור  לילד  יקנו החג  שלפני

הדין  דברי מן - ואגוזים  קליות  לקנות  שיש 
אותם  לנצל  ומרץ  חיות  לו יוסיף  זה  דבר  הרשות ],

בפועל .

 לי "ועשו הציווי את  לקיים  הדרכים  אחד 
יהיו  היהודי של  הרשות  חפצי שגם  מקדש ",

אודותה  דובר  שכבר  ההצעה , באה  – כי "מקדש "
במנהג יחזיקו וטף , נשים  אנשים  יהודי, שכל  כדאי
לתורה  הקשורה  בדרך  ההולדת  יום  את  לחגוג  הטוב 

ומצוות :

של  ענין לכאורה  הוא  ֿ עצמו מצד  ההולדת  יום 
יום  לו יש  - העולם  מאומות  גם  - אדם  כל  חול .

גובר " "מזלו שבו וכמה הולדת  שכמה  ומצינו .
הולדתם . יום  את  חוגגים  מאוה "ע ) (גם 

הולדת  יום  נזכר  שבו היחיד  המקום  אשר  ועד 
ל  בנוגע  הוא  - שבכתב  הולדת בתורה  "יום  ,

משתה " ויעש  פרעה  .את 

- הולדתו יום  את  לנצל  הכח  ניתן ליהודי אבל 
אותו  שיעשה  חול , כיום  כך , סתם  שיחלוף  במקום 

תורה " אלא  טוב  "אין טוב ", ע "י ל "יום  ומצוותי',
ולהתבונן  זכרונותיו "להעלות  היום  את  שינצל 

ויתקנם " ישוב  ותשובה  תיקון והצריכים  ,בהם ,
יוסיף  זה  התפילה ,וביום  עבודת  התורה , בלימוד 

לאלו  ונוסף  בהידור . המצוות  וקיום  הצדקה  נתינת 
בני  עם  חסידית , שמחה  של  התוועדות  לערוך  -
הטובות  שההחלטות  כדי וכו', חבריו גם  או ביתו
יוסיף  - וממילא  שמחה , מתוך  יהיו ההולדת  ביום 

ההחלטות . קיום  בהצלחת  הדבר 

פז  הזדמנות  להוסיף וזאת  יהודים  לעורר 
שבו  הולדת  יום  יש  אחד  לכל  כי ומצוות , בתורה 
ביום  וניתן וכו', אצלו מיוחד  יום  והוא  גובר , מזלו
טוב  בעניני להוסיף  יותר  בנקל  עליו להשפיע  זה 

ומצוות . תורה  וקדושה ,

ישראל , לכל  מופנית  שההצעה  נאמר , וכבר 
שיסבירו  קטנים , לקטני עד  טף , וגם  ונשים  אנשים 
חידוש  להוסיף  יש  ההולדת  שביום  הוריהם  להם 
ידאגו  גם  וההורים  וקדושה , טוב  עניני בכל 
של  בהתוועדות  ההולדת  יום  את  יחגגו שהילדים 
עם  - (וילדה  החברים  עם  יחד  חסידית  שמחה 
להוסיף  הטובות  שההחלטות  כדי חברותי'),

שמחה . מתוך  יבואו בתומ "צ 

ֿ חודש  בראש  בעמדנו אשר  זה , בכל  להוסיף  ויש 
לדבר  הכח  יותר  עוד  ניתן לכך ניסן, נוסף  כי -

ֿ כח  נתינת  מהווה  זה  ביום  שהיתה  המשכן שהקמת 
גם  זהו הרי החול , עניני כל  את  לקדושה  להפוך 

גאולה " של  ֿ חודש  שאותה "ראש  מצרים  גאולת  ,
הנביא  ל מדמה  . הילד

 בכל טובות  החלטות  שע "י ֿ רצון ויהי
הגאולה , ֿ חודש  בראש  שבעמדנו נזכה  - אלו ענינים 

ליגאל " עתידין ובניסן נגאלו תהיה ש "בניסן –
ֿ החודש  בראש  כי ֿ חודש , בראש  מיד  הגאולה 
ליגאל , עתידין בהם  ניסן, חודש  ימי כל  נכללים 

פועל " חסר  כח  "אין הקב "ה  ממילא ואצל  ,
עם  (המתאחדים  למטה  לישראל  להביא  הוא  מסוגל 

ומיד . תיכף  הגאולה  את  כנ"ל ) הקב "ה ,

גו' משה  אל  "ויקרא  ממש  בגילוי יקויים  ואז
וגו'" מועד  הפרשה )מאוהל  (והמשך  זה  שהי' ,

של בפשטות  (כפשוטן כי –
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תשמ "ז.90) פורים שיחת גם ראה
או"ח 91) ודאדה"ז טושו"ע הי "ח . פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם

ס"ז. סתקכ "ט 
אדר.92) כ "ה שיחת
ובקה"ע.93) ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה
ובפירש"י .94) כ  מ , מקץ
ג .95) פ"ו, אבות
ניסן.96) י "א יום" "היום
(97.81 ע' חב"ד  המנהגים ספר

המשכן 98) בשביל  רק היא הזהב שבריאת מארז"ל  ע"ד 
רפל "ה). שמו"ר ב. פט "ז, (ב"ר ומקדש

הוא 99) עטרות" עשר נטל  יום ד "אותו הענין שגם ולהעיר
עטרות. העשר של  (ראשון) הולדת" ה"יום - הולדת יום ע"ד 

יא.100) פט "ו, שמו"ר
וארא 101) תו"ח  וארא. ר"פ תו"א וראה טז. קאפיטל  יחזקאל 

ובכ "מ . ואילך . פ"ב פסח  קרבן מצות להצ''צ סהמ "צ ואילך . ב צו,
ֿ זו. שנה ניסן ר"ח  ערב מכתב וראה

להצ"צ 102) בסהמ "צ ונתבאר הובא פ"ג . יא שעד  פרדס ראה
קלט  ואילך . ה ע' תרס"ו המשך  פי "א. אלקות האמנת מצות

ועוד . אעת"ר. ולקחתם וד "ה שובה ד "ה ואילך .
פרשתנו.103) ריש



מד        

פקודי  פ ' לסוף  בהמשך  הדבר  בא  כתובים )

שכן  כי מועד  אוהל  אל  לבוא  משה  יכול  ("ולא 
עמו"), ומדבר  נכנס  הענן "נסתלק  הענן", עליו
(ר "ח  לחודש " באחד  גו' הראשון "בחודש  שהי'

ניסן).

היא  במשכן, השכינה  השראת  שכללות  וכשם 
המשכן  בתוך  מהעולם  שלמעלה  אלקות  גילוי
מה  - יותר  נעלה  באופן ואף  הוא , כן הגשמי,
שבמשכן: מועד  באוהל  משה " אל  "ויקרא  שנאמר 
"אני  הקורא "), הוא  "מי נאמר  ולא  (סתם , "ויקרא "

המדבר " הוא  אני הקורא  שהקריאה הוא  המורה  ,
שמות  מכל  שלמעלה  ית ', ומהותו מעצמותו באה 

כו' נשמה ותוארים  משה , אל  מגעת  והקריאה  .
לקריאה  עד  הגשמי, במשכן למטה  כאן בגוף 

חיבה  של  שלמעלה באופן קריאה  שזו המורה  ,
ונכנסת  באה  זה  עם  ויחד  והגבלה , מדידה  מכל 

החיבה ). מופנית  שאליו (במי בפנימיות 

לכל  משה " אל  "ויקרא  ענין נמשך  משה  וע "י

דרא יהודי  בכל  דמשה  לאתפשטותי' ועאכו"כ  ,
אליו ודרא  "קורא " בגוף , נשמה  שבהיותו ,

חיבה . של  ובאופן ית ', עצמותו

קריאת  את  שומעים  שבה  הקהל ', ב 'שנת  ובפרט 
בה  נצטווה  עתה  "כאילו המלך , ע "י הפרשיות 

 להשמיע הוא  שליח  "המלך  (כי "
ֿ ל " הא  ).דברי

לקריאת  (בנוגע  "כאילו" שהלשון לומר  [ויש 
כי  למעליותא : הוא  לע "ל ) ובפרט  הנ"ל , הפרשיות 
את  שומע  אלא  אינו שהוא  ענינה  בכלל  "שמיעה "

אנשים  הם  והמדבר  השומע  אבל  "המדבר ", דברי
כביכול  הם  שישראל  יתגלה  לע "ל  ואילו נפרדים ,

  ממילא הגבורה ". "פי עם  הקב "ה , עם 
" רק  זה  שומעה "].יהי' הגבורה  מפי . .

- כולו העולם  בכל  הדבר  נמשך  ומישראל 
שכולו  "עולם  יהי' חול , של  עולם  היותו שתמורת 

לחיי טוב " ומנוחה  שבת  שכולו ו"יום  ,
.העולמים "

הרי  ניסן, בר "ח  עוד  הגאולה  תבוא  וכאשר 
ֿ המקדש  בבית  הפסח  חג  את  יחגגו ממילא  בדרך 

הפסח  קרבן את  יקריבו ושם  כל השלישי, ,
ובזקנינו "בנערינו בבנינו ישראל , גו'

המדרשות ובבנותינו" ובתי הכנסיות  בתי כל  עם  ,
לארץ  שבחוץ  מעט ") שגם ("מקדש  וי"ל  ,

הגשמיים הרכוש  חסה והחפצים  התורה  (כי
ישראל  של  ממונם  חפצים על  אותם  ובפרט  ,(

לה ', למקדש  שנעשו

בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  עתידה  אשר  ועד 
ארץ הארצות  ישראל , לארץ  תהי' ֿ לארץ  שחוץ  ,

משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  הקודש ,
ממדידה  שלמעלה  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  צדקנו
כהרף  אפילו עיכבן ולא  ממש , ובפשטות  והגבלה ,

.עין 
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יא.104) ז , נשא זוטא ספרי  פרשתנו. ריש בתנחומא וכ "כ 
ויקרא  ש"פ שיחת רס"ב. ויקרא ד "ה פרשתנו לקו"ת וראה
ה, נשא בפירש"י  הובא סע"א. (ס, בגיטין דאיתא ומה תשמ "ה.
ביום  שנאמרו הפרשיות שמונה בין נמנית לא ויקרא שפרשת ב)

חשיב לא דבש"ס לומר, יש - המשכן בקרא.שהוקם
ואכ "מ .

ט .105) פ"א, ויק"ר
תער"ב 106) (המשך  העת"ר ויקרא ד "ה פרשתנו. ריש לקו"ת

ועוד . ואילך ). תתקי  ע' ח "ב
שם.107) תער"ב המשך  וראה פרשתנו. ריש פירש"י 
רפמ "ב.108) בתניא נתבאר ב. לג , ברכות ראה
ש"התורה 109) ד ), (א, רס"ד  ויקרא ד "ה פרשתנו לקו"ת ראה

עכשיו". גם אלו בחינות ושייך  נצחית, היא
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מה

  


השבת : ביום ניסן  ראשֿחודש קביעות  אודות  י ', בסעיף

שלמעלה  ודרגה  העולם , מציאות  עם  הקשורה  דרגה  - דרגות  שתי ישנן עצמה  שבשבת  להוסיף , ויש 
(חידוש ): העולם  ממציאות 

למעלה  היא  השניה  והדרגה  בראשית ", למעשה  ''זכר  - העולם  מציאות  עם  קשורה  הראשונה  הדרגה 
הכולל ' ב 'שער  (כמבואר  ֿ תורה  במתן שניתוסף  החידוש  מצד  - העולם  "זכר ממציאות  אמירת  בענין

שבת ). תפילת  בנוסח  בראשית " למעשה 

שלמעלה  האלקות  בחינת  בעולם  מאיר  השבת  שביום  - בזו זו קשורות  אלו דרגות  שתי לזה , ונוסף 
שמכיון  החול , בימות  ֿ כן ֿ שאין מה  המצאו". "אמיתת  שבעולם , האמת  מתגלה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  מהעולם ,
העולם . של  האמיתית  המציאות  אינו זה  מצב  הרי מסויימת , ותכלית  כוונה  לצורך  היא  שבהם  שהירידה 

עטרות ": "עשר מענין  בפועל  בעבודה  הוראה  יא , בסעיף

נטל  יום  "אותו עבודה ), של  ענין לפני (עוד  עצמו מצד  היום  מעלת  את  מדגישים  - גיסא  מחד  כלומר ,
בפועל . בעבודה  גם  לבוא  צריך  זה  שענין מדגישים  - גיסא  ולאידך  עטרות ", עשר 

ניסן: בחודש  - לדבר  דוגמא 

תחנון  אומרים  אין ניסן חודש  כל  אחר במשך  במקום  ונתבאר  . שמצד יתכן שלא  פשוט , וגם  שמובן ,
כדברך " "סלחתי - תחנון אמירת  ֿ ידי על  שנעשה  בעילוי ֿ ושלום , חס  יחסר  היום , זה מעלת  שענין אלא  ,

האדם . בעבודת  צורך  ללא  מלמעלה , נעשה 

ֿ ידי  על  שנים  ועיבור  חדשים  קידוש  ענין כללות  - גו"' חדשים  ראש  לכם  הזה  "החודש  גיסא , ולאידך 
למלאכי  אומר  שהקב "ה  כך , כדי עד  המטה , עבודת  עילוי מודגש  דוקא  זה  בענין אשר  מטה , של  ֿ דין בית 

כו' מטה  של  ֿ דין לבית  נלך  ואתם  אני .השרת 

השבת : בענין גם  הוא  שכן להוסיף  ויש 

וקיימא " "מיקדשא  - ד "שבת  הענין ישנו זה , עם  וביחד  האדם . עבודת  ללא  את מלמעלה ,
השבת .השבת " בענין תענוג  תוספת  פועלים  עבודתם  ֿ ידי על  שישראל  היינו, ,

לקטנים: גם להיות  צריכה  שההוראה  שם,

עליהם  ותבוא  "עטרה ", ללבוש  והקטנות  הקטנים  נהגו אזלינן) (דמינייהו הפורים  שבימי ולהעיר ,
שלבשו  ה "עטרה " אודות  מדובר  לא  ֿ דידן, בנידון ואילו הפורים , בימי אלא  אינו זה  ענין אמנם , ברכה .

בפועל . להנהגתם  בנוגע  עטרות " ד "עשר  מהענין והוראה  לימוד  אודות  ֿ אם  כי הפורים , בימי

מישראל : ואחת  אחד כל  של  מעט" ב "מקדש עטרות " ד"עשר ההוראה  יב , בסעיף

דוגמת  - ומצוותי' תורה  קדושה , בעניני העבודה  אופנים ; לשני זו עבודה  נחלקת  - יותר  ובפרטיות 
בראשית ". למעשה  "ראשון דוגמת  - ו"דרכיך " "מעשיך " הרשות . בעניני והעבודה  לנשיאים ". "ראשון
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אדה"ז 2) סידור (ס"ח ). ס"ב סתכ "ט  או"ח  (ודאדה"ז) טושו"ע

ועוד . יענך ". גו' "למנצח  לפני 
ובכ "מ .3) ואילך . 19 ע' חל "ב לקו"ש .546 ע' חט "ו לקו"ש

ב.4) יד , שלח 
ועוד .5) ב. פט "ו. שמו"ר וראה יד . פ"ב, דב''ר
א.6) יז, ביצה
א.7) קיח , שבת



מו        

כו', ומצבו במעמדו כשיתבונן הרי - ֿ תורה  מתן לפני הוא  בראשית " למעשה  ד "ראשון שהענין [ואף 
ֿ תורה ], מתן לפני כמו ומצב  במעמד  הוא  הרי בו, לפעול  צריך  היה  ֿ תורה  שמתן לפעולה  שביחס  יראה 

"עטרות ") של  באופן גופא  ובזה  ד "עשר ", (השלימות  עטרות " ד "עשר  העילוי שכללות  להוסיף , ויש 
העולם ; לעניני גם  אלא  ומצוותיה , תורה  קדושה , לעניני רק  לא  שייך 

"" העולם נברא  מאמרות  "בעשרה  - " ז"ל חכמינו במדרשי המבואר  ֿ פי על  ובפרט  . הקשר
עשר  של  (השלימות  הדברות  עשרת  של  עשר והשייכות  של  (השלימות  מאמרות  עשרה  עם  ((

הקודש " בשקל  הכף  עשרה  "עשרה  -.

כידוע ו" - באלקות  נעלית  הכי דרגה  - " המאציל של  ועצמותו מ "מהותו היא  היש  שהתהוות 
לבדו  הוא  ולכן ֿ ושלום , חס  לו שקדמה  עילה  מאיזה  עלול  ואינו מעצמותו, הוא  שמציאותו ֿ הוא  ברוך 
הגשמי) היש  (מלבד  הענינים  שאר  כל  ֿ כן ֿ שאין מה  ממש ". המוחלט  ואפס  מאין יש  לברוא  ויכלתו בכחו

כו'. והארות  גילויים  מבחי' שהם 

עטרות ". ד "עשר  השלימות  להיות  צריכה  הרשות  בעניני בעבודה  שגם  מובן, ומזה 

:84 הערה  יג , בסעיף

בפשטות : לומר  יש  - השנה  כל  במשך  גם  מזרעם " יסוף  לא  הפורים ) (דימי ש "זכרם  הענין ובביאור 

לאורייתא " רבה  ה "מודעא  שבטלה  באופן כבר ", שקיבלו מה  "קיימו - הפורים  שנעשה בימי היינו, .
פשוט , וגם  מובן הרי שכן, ומכיון ובשמחה . ברצון אלא ) כו', אונס  של  באופן (לא  התורה  קבלת  קיום 
השנה  כל  במשך  ומצוות  התורה  קיום  של  שהעבודה  - כולה  השנה  כל  על  נמשך  להיות  צריך  זה  שענין

דוקא . ובשמחה  ברצון תהיה 
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רפ"ה.8) אבות
ואילך .9) 2 ע' ח "ל  לקו"ש וראה ואילך . ב יא, זח "ג 

פו.10) ז, נשא - הכתוב לשון

ואילך ).11) סע"א (קל , ס"ב אגה"ק
א.12) פח , שבת
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הגשמי) היש  (מלבד  הענינים  שאר  כל  ֿ כן ֿ שאין מה  ממש ". המוחלט  ואפס  מאין יש  לברוא  ויכלתו בכחו

כו'. והארות  גילויים  מבחי' שהם 

עטרות ". ד "עשר  השלימות  להיות  צריכה  הרשות  בעניני בעבודה  שגם  מובן, ומזה 

:84 הערה  יג , בסעיף

בפשטות : לומר  יש  - השנה  כל  במשך  גם  מזרעם " יסוף  לא  הפורים ) (דימי ש "זכרם  הענין ובביאור 

לאורייתא " רבה  ה "מודעא  שבטלה  באופן כבר ", שקיבלו מה  "קיימו - הפורים  שנעשה בימי היינו, .
פשוט , וגם  מובן הרי שכן, ומכיון ובשמחה . ברצון אלא ) כו', אונס  של  באופן (לא  התורה  קבלת  קיום 
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רפ"ה.8) אבות
ואילך .9) 2 ע' ח "ל  לקו"ש וראה ואילך . ב יא, זח "ג 

פו.10) ז, נשא - הכתוב לשון
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע שלומד הוא סופרות ובישיבת תורת אמת ומבקש חוות דעתי מה 

לעשות בכדי להצליח במעשיו:

והנה ידוע הכתוב בתורתינו הקדושה, אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו וגו' ונתנה הארץ 

יבולה וגו' ופירש רש"י אם בחקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואם כן ברורה דרכו אשר כיון שזיכהו 

השי"ת להעמידו בקרן אורה זו תורה, הנה עליו להיות עמל בתורה, היינו יותר מרגילותו וטבעו, שלכן 

זהו נקרא בשם עמל. ואף אם לומד הוא - כמו שכותב במכתבו - סופרות, הנה בכל זה בודאי נשאר די 

זמן פנוי להיות עמל בתורה, ובודאי הקב"ה ימלא הבטחתו, ונתתי גשמיכם בעתם וגו'. מובן אשר דבר 

הכרחי הוא ובפרט לאלו שזכו ללמוד בישיבה מיסודם ובהנהלתם של נשיאנו צדיקי יסודי עולם הוא 

כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( וכ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי מוכרח שילמוד תורתם, 

דחיי  באילנא  זה מתקשרים בתוספת קישור  ידי  על  חיים, אשר  דברי אלקים  זוהי תורת החסידות 

ובמילא נמשך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחיי עולם, היינו גם בחיים בעולם הזה הגשמי.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ובהצלחה בעניניו ולחוג את חג הפסח בכשרות ובשמחה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר



מז         

.'גו לכם " הזה  "החודש  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 בהערות ענין רש "י, פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  ֿ קודש  השבת  ביום  התוועדות  בכל  נהוג 
וכן  במאמר ), - לעיל  (כמוזכר  ברמב "ם  היומי בשיעור  הלכה  וכן השבוע , בפרשת  הזוהר  על  אאמו"ר 

לבו". אל  יתן "והחי לקונו, האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  לבאר 

הפרשה : בתחילת  שהעירו מה  על  נתעכב  - רש "י לפירוש  בנוגע 

הפסוק  על  קדמה א ) ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  רש "י : מפרש  - משה " אל  "ויקרא 
חיבה  לשון שנאמר קריאה , בו, משתמשין השרת  שמלאכי לשון , לנביאי אבל  זה . אל  זה  וקרא 

שנאמר  וטומאה , עראי בלשון עליהן נגלה  ֿ העולם  בלעם ".אומות  אל  אלקים  ויקר 

ממה  לכאורה , רש "י?! שבפירוש  הדברים  אריכות  לכל  מקרא  של  בפשוטו ההכרח  מהו מובן: ואינו
קריאה ", קדמה  כו' דברות  ש "לכל  רק  מוכרח  גו'") ה ' "וידבר  ֿ זה  לאחרי (ורק  משה " אל  "ויקרא  שכתוב 
שבין  החילוק  ולהדגיש  להוסיף  אלא  עוד , ולא  שבקריאה , החיבה  אודות  בארוכה  לבאר  ההכרח  מהו אבל 

העולם ?! אומות  לנביאי רבינו משה 

הפסוק  על  הזקן ב ) אדמו"ר  שמביא  הקושיא  ידועה  - מכם " יקריב  כי מלת "אדם  ֿ למימר  ֿ ליה  "דהוה 
אלא ) החסידות , בדרך  רק  (לא  היא  זו קושיא  והרי יקריב ". כי מכם  "אדם  היינו יקריב ", "כי קודם  "מכם "

המקרא  שפשטני שמצינו וכפי הכתובים , בפשטות  מבאר גם  אינו רש "י ואילו זה . דיוק  על  מתעכבים 
זה ?! דיוק 

לקמן. שיתבאר  וכפי

- לבו" אל  יתן "והחי - האדם  בעבודת  מועד " מאוהל  גו' משה  אל  ד "ויקרא  הענין כללות  והנה ,
בתוכם  ושכנתי מקדש  לי ד "ועשו הענין עם  מעט "קשור  "מקדש  ,, תפילה בתי תורה , בתי הקמת  ֿ ידי על  ,

אמותיו  וארבע  הפרטי שביתו ועד  יחדיו), מהם  שנים  או שלשתם  - טוב  (ומה  חסדים  וגמילות  צדקה  ובתי
גם  נעשה  שאז בארוכה ), (כנ"ל  חסדים  וגמילות  תפילה  תורה , בית  נעשים  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 

מישראל  ואחד  אחד  שבכל  משה  לניצוץ  הקריאה  - מועד " מאוהל  גו' משה  אל  ד "ויקרא  "מאוהל הענין
שלו. הפרטי מועד "

בתי  וחנוכת  סיום  עם  בקשר  והתוועדויות  מסיבות  אודות  להכריז והזמן המקום  כאן - לזה  ובהמשך 
בזה . וכיוצא  חסדים , וגמילות  תפילה  תורה ,

פרטי  אודות  ויכריזו הנ"ל , והתוועדויות  מסיבות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלה  כל  יעלו וכרגיל ,
ו  המקום  כו'.המאורע , מהמשקה  ויחלקו המסובים , כל  את  ויזמינו כו', הזמן

יתקיימו  אלו, ֿ חסדים  וגמילות  תפילה  תורה  בתי חנוכת  של  וההתוועדויות  שהמסיבות  ֿ רצון ויהי
היעוד  יקויים  הבית ) לחנוכת  שנועד  הזמן לפני (עוד  ומיד  שתיכף  מכיון - הקדושה  "עתידין בארצנו

ֿ לארץ  (שבחוץ  שבבבל  מדרשות  ובתי כנסיות  ישראל ".בתי בארץ  שיקבעו (

ישראל , בארץ  יקבעו הם  שגם  - בהקמתם  התחילו שרק  חסדים , וגמילות  תפילה  תורה  לבתי בנוגע  וכן
חנוכתם . את  ויחוגו הקמתם , את  ישלימו ישראל  בארץ  שיקבעו ולאחרי
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א.1) א, פרשתנו
ג .2) ו, ישעי '
שם.3) פירש"י  גם וראה ד . כג , בלק
ב.4) שם, פרשתנו
ב.5) ב, פרשתנו לקו"ת
ועוד .6) ספורנו. ראב"ע. רמב"ן,

ח .7) כה, תרומה
א.8) כט , מגילה ראה
רפמ "ב.9) תניא ראה

א.10) כט , מגילה
שם.11) מהרש"א חדא"ג  ראה



מח        

שגם  - חסדים  וגמילות  תפילה  תורה  בתי שנעשו ֿ ישראל  בני של  הפרטיים  לבתיהם  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ז"ל  רבותינו ממאמר  כמובן - ֿ ישראל  בני של  הרשות  עניני ואפילו ישראל , בארץ  יקבעו "התורה הם 

("חסה "), רחמנות  של  רגש  בתורה  ומגלה  מעורר  ישראל  של  שממונן היינו, ישראל ", של  ממונן על  חסה 
ישראל  של  בממונן שגם  לקדושה מכיון ולהעלותם  ולזככם  לבררם  שצריכים  קדושה  ניצוצי .ישנם 

בבחינת  ברבים , ההכרזה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  האמורים , בענינים  טובות  החלטות  שקבלת  ומובן,
מצוה " עושי לפרסם  קיום "מצוה  את  יותר  עוד  ומזרזת  ממהרת  - רבים  יעשו וכן יראו שמהם  כדי ,

כהרף  עיכבן ש "לא  ועד  חדא , וברגעא  חדא  בשעתא  ממש , ומיד  תיכף  ישראל ", בארץ  "שיקבעו היעוד 
.עין"

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

:" משה אל  "ויקרא  רש "י בפירוש  הביאור 

"לכל  - כולה  התורה  בכל  כללי ענין להיותו היא , הקריאה  הקדמת  בענין מאריך  שרש "י לכך  הסיבה 
קריאה ". קדמה  ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות 

בזה : וההסברה 

זה  הרי חדש , ספר  התחלת  היותו עם  - משה " אל  מסופר "ויקרא  שבה  פקודי, פרשת  לסוף 
המשכן" את  מלא  ה ' וכבוד  מועד  אוהל  את  הענן ל "ויכס  עד  המשכן, הקמת  "אודות  ,   

  "המשכן את  מלא  ה ' וכבוד  הענן, עליו שכן לזה כי ובהמשך  ," -   וידבר
"נכנס ה ' שאז לאמר ", מועד  מאוהל  עמו"אליו .ומדבר 

לחשוב  יכולים  אזי ֿ ליצלן, רחמנא  שבת , לערב  שבת  מערב  רק  חומש  לומדים  שכאשר  [ולהעיר ,
אבל  שלם ... שבוע  עבר  בינתיים  שהרי פקודי, לפרשת  שייך  שאינו ֿ עצמו בפני ענין הוא  ויקרא  שפרשת 
לאחרי  מיד  ויקרא  פרשת  מתחילים  יום , בכל  שבכתב  תורה  ללמוד  שיש  הראוי, הלימוד  סדר  ֿ פי על 

פקודי. פרשת  את  שמסיימים 

להיות  צריך  שאז - שמות ) (ספר  שלם  ספר  סיום  היא  פקודי שפרשת  ֿ דידן, בנידון יתירה  ובהדגשה 
להשלמה " התחלה  ד "מתכיפין ענין הסדר  לשלול  כדי שמות ), ספר  לסיום  ויקרא  ספר  התחלת  (לסמוך 

לשקרה " זו בעם  ירגל  ("שלא  קטרוג  כו'].של  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  אורייתא  עם  דישראל  לקשר  בנוגע  (

הקרבנות ), (פרשת  אליו הסמוך  לדיבור  רק  השייך  פרטי ענין אינו משה " אל  ש "ויקרא  מובן, ומזה 
ענין ֿ אם  שנה כי ארבעים  כל  (במשך  המשכן הקמת  לאחרי למשה  הקב "ה  של  דיבורו -באופן (

"( זה ֿ לאחרי (ורק  משה  ולכל אל  אמירות  ולכל  דברות  ש "לכל  - מועד " מאוהל  אליו ה '
קריאה ". קדמה  ציוויים 

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

וש"נ.12) א. כז, ר"ה
משוה 13) שפחות בדבר אפילו שייך  זה שענין ולהעיר,

ענינים  שבכמה אף - א) צא, חולין מהרש"א חדא"ג  (ראה פרוטה
פרוטה. לשוה אלא חשיבות אין

ד .14) קא, להה"מ  או"ת סרי "ח . כש"ט  ראה
סי "ג .15) סרמ "ט  יו"ד  רמ "א סתקפ"א. ח "א הרשב"א שו"ת

סקכ "ג . סקנ"ד  או"ח  מג "א
מא.16) יב, בא ופירש"י  מכילתא ע"פ
לד .17) מ ,
לה.18) שם,
(התוועדויות 19) סי "ט  תשמ "ה ויקרא ש"פ שיחת גם ראה

.(1603 ע' ח "ג 
לה.20) שם, פקודי  פירש"י 
סיני21) הר על  ה' כבוד  "וישכון משפטים: בס"פ מ "ש וע"ד 

הקב"ה  "עשה הענן", בתוך  משה ויבוא גו' משה אל  ויקרא גו'
שם). (פירש"י  בתוכו" שביל  למשה

בראשית.22) לחתן "מרשות"
דזיל 23) המשכן, הקמת לפני  גם הי ' שכן מילתא ומסתברא

שהי ' לדיבור בנוגע בתורה נתפרש זה שענין אלא טעמא. בתר
נכתבה  לדורות שהוצרכה נבואה ע"ד  המשכן, הקמת לאחרי 

א). יד , (מגילה



מט         

כענין משה ") אל  ("ויקרא  הקריאה  על  מלמדנו שהכתוב  למשה ומכיון הקב "ה  של  דיבורו באופן
  לשון" הקריאה : וחשיבות  מעלת  בביאור  רש "י מאריך  לכן - שמלאכי לשון ,

זה  שענין - משה " אל  ד "ויקרא  החיבה  בהדגשת  ומוסיף  זה ", אל  זה  וקרא  שנאמר  בו, משתמשין השרת 
ל  אלא  אל אינו אלקים  ויקר  שנאמר  וטומאה , עראי בלשון עליהן נגלה  ֿ העולם  אומות  לנביאי "אבל  ,

בלעם ".

 לכל" רש "י  לשון דיוק  ולבאר  להוסיף  שהם ולכל ולכל ויש  - קריאה " קדמה 
זו": אף  זו ש "לא  ובאופן סוגים , שלושה 

" אומר הוא  וכן קשה , לשון אלא  מקום  בכל  דיבור  "אין - דיבור  :" הארץ אדוני האיש  דיבר 
קשות " בלשוןאתנו הדיבור  לפני ולכן, . שיש מובן, ,לשון - יבהל קריאה  שלא  כדי ,

כו'.

" רכה לשון היא  - אמירה  :" ש לומר  מקום  יש  שכן, ומכיון .  לשון קריאה , להקדים 
קריאה ". קדמה  אמירות .. "לכל  שגם  החידוש  וזהו רכה . בלשון אליו פונה  ֿ הכי בלאו שהרי חיבה ,

"לשון הקריאה , קדימת  - ציווי של  בענין :"- אדרבה  אלא  מיותרת , רק  לא  היא  ,
ואילו  נימא , כמלוא  ממנו לזוז שאין ֿ משמעי חד  באופן הוא  ציווי שהרי, ציווי. של  לסגנון (לכאורה )
אפשר  אולי לשאלות  מקום  נתינת  הציווי, תוקף  את  להחליש  הדבר  יכול  חיבה , בלשון קריאה  כשמקדימים 
קדמה  ציוויים  "לכל  שאפילו - יותר  גדול  חידוש  רש "י מוסיף  ולכן בזה . וכיוצא  אחר  באופן לעשות 

קריאה ".

:"לבו אל  יתן "והחי - וההוראה  הלימוד  ביאור 

פשוט  וגם  מובן ֿ הכי בלאו שגם  אף  חיבה , לשון קריאה , קדמה  למשה  הקב "ה  של  לדיבורו בנוגע  אם 
של  לדיבורו בנוגע  - להקב "ה  משה  של  החיבה  וכן למשה , הקב "ה  של  החיבה  גודל    

 לשון קריאה , הקדמת  להיות  שצריכה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ,.

יותר : ובפרטיות 

הציווי  ֿ פי על  קשים , דברים  חבירו עם  לדבר  צריך  כאשר  צריך גם  - עמיתך " את  תוכיח  "הוכח 
כמו  רכה ", ובלשון "בנחת  לאמרם  צריך  עצמם  התוכחה  שדברי לכך  [נוסף  חיבה  בלשון קריאה  להקדים 

חיים ' 'אורח  בחלק  הן שלו, ערוך ' ב 'שולחן הזקן רבינו בח שכתב  והן משפט ', 'חושן (ששי) ],לק 
ז"ל  חכמינו הרי ובלשון דחיה , של  ענין להיות  צריך  כאשר  שגם  היינו, מקרבת ". וימין דוחה  "שמאל 

ביד  אלא  אינה  שהדחיה  לכך  ד "ימין נוסף  הענין ֿ זה  לפני להקדים  יש  חלישות ), של  (באופן כהה  יד  ,
.מקרבת "

פלוני  עם  לדבר  ש "יורד " העובדה  שמספיקה  יחשוב  שלא  - רכה  בלשון עמו כשמדבר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  חיבה , בלשון אמירה  ולהקדים  להוסיף  צריך  אז גם  אלא  כו', מערכו שלמטה 

כנ"ל . למשה , בדיבור  הקב "ה  של  הנהגתו מאופן

:" מכם יקריב  כי "אדם  בפסוק  הביאור 

הביאור  - ובהקדים   זה דיבר בפסוק  נדבה  בקרבנות  "כשיקריב , מכם ", יקריב  כי "אדם  -
- נדבה  אלא  חובה  זה  שאין "כשיקריב ", יקריב ", ד "כי הדיוק  מבאר  שרש "י מכיון דלכאורה , הענין",

" תיבת  גם  מעתיק  "?.מדוע 
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ל .24) מב, מקץ
א.25) יב, בהעלותך  פירש"י 
ג .26) יט , יתרו פירש"י  ראה
יז.27) יט , קדושים
ס"ח .28) סקנ"ו

ל .29) סעיף אונאה הל '
סי "ז.30) ס"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' ב. קז, סנהדרין א. סז, סוטה
ואילך .31) 73 ע' חי ''ז לקו"ש ראה
בתחילתו.32) חי "ב לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא



נ        

בזה : הביאור  לומר  ויש 

מדוע  פשוטה : שאלה  יש  - "כשיקריב ") יקריב ", ("כי נדבה " "קרבנות  בציווי הפרשה  להתחלת  בנוגע 
שחייבים  הקרבנות  דיני לידע  צריך  ֿ לראש  שלכל  מסתברא , איפכא  הרי – נדבה " ב "קרבנות  הכתוב  פותח 
בתורת  ֿ אם  כי בהבאתם , חיוב  שאין הקרבנות  דיני את  גם  להוסיף  ֿ כך  אחר  ורק  חובה ", "קרבנות  להביאם ,

"קרבנות  "?!נדבה ,

האדם  בני לכל  השייך  בענין לפתוח  כדי נדבה " "קרבנות  הקדים  שהכתוב  לומר  מקום  יש  שכן, ומכיון
") ונדבות נדרים  ש "נודרים  ֿ העולם , לאומות  גם  אלא  ֿ ישראל , לבני רק  לא  היינו, יקריב "), כי

קרבנות כישראל " ֿ אם  כי חובה , קרבנות  שייך  לא  שאצלם  ,.

יקריב  כי "אדם  תיבת  את  גם  רש "י מעתיק  אודות ולכן מדבר  שהכתוב  להדגיש  - "
"דוקא  שנאמר  מכיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  , נדבה ש "בקרבנות  לומר  צריך  ֿ כרחך  על  "כשיקריב ", יקריב ",

הענין". דיבר 

 בפשטות לומר  יש  - נדבה " "קרבנות  מקדים  שהכתוב  הטעם  :ובביאור 

התמיד  קרבן ואפילו דוקא . בהם  שנתחייב  מי אלא  להקריבם  ֿ אפשר  שאי הם  מוגבלים  - חובה  קרבנות 
יותר . ולא  בלבד , ליום  כבשים  שני ֿ אם  כי להקריב  ֿ אפשר  אי - הערבים  ובין בבוקר  יום , בכל  שמקריבים 

הגבלה  בהם  אין - נדבה  קרבנות  ֿ כן ֿ שאין שירצה מה  זמן בכל  נדבה  קרבן להביא  יכול  הרוצה  כל  ,.

נדבה  שקרבנות  מכיון - נדבה  קרבנות  מקדים  שהכתוב  הטעם  בפשטות  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל  
חובה . מקרבנות 

להקריב  אפשר  ֿ כך  אחר  ורק  חובה , קרבן תמיד , קרבן תחילה  שמקריבין הוא  ההקרבה  שסדר  ואף 
ֿ זה  שלאחרי בפרשה  חמש " ה "בן שילמד  כפי נדבה , העולה "קרבנות  עליה  תמיד "וערך  "עולת  היא ,

משפטים תקדים " בפרשת  מצינו ֿ הכי בלאו הרי - יכול ֿ כן ואם  תמיד , קרבן לפני קרבנות  הקרבת  ענין
תמיד . קרבן לפני נדבה  קרבנות  אודות  הדיבור  גם  להיות 

: בפשטות לומר  יש  – יקריב " כי מכם  "אדם  ולא  מכם ", יקריב  כי "אדם  בכתוב  לדיוק  ובנוגע 

ופרשהו" המקרא  "סרס  כותב  שרש "י פעמים  כמה  מצינו ֿ זה  שלפני בפרשיות  רש "י היינו,בפירוש  ,
בכתוב . התיבות  סדר  לשנות  שיש 

ֿ זה  ֿ דרך  ועל  שבכתוב , התיבות  סדר  על  להקשות  מקום  אין מקרא , של  פשוטו ֿ פי שעל  מובן, ומזה 
"סרס  אלא  יקריב ", כי מכם  "אדם  ולא  מכם ", יקריב  כי "אדם  נאמר  מדוע  להקשות  שאין ֿ דידן, בנידון

יקריב ". כי מכם  "אדם  נאמר  כאילו  ופרשהו", המקרא 

:( במאמר) לעיל  המוזכר  - ברמב "ם  היומי משיעור  וההוראה  הלימוד  ביאור 

היומי  שיעור  והגימטריות בסוף  התקופות  חכמת  היא  . . החשבונות  אלו כל  "וטעם  הרמב "ם : כותב  -
חכמי  שחיברו הספרים  אבל  החכמים , ביד  עכשיו הנמצאים  והם  הרבה , ספרים  יון חכמי בה  שחיברו
הם  ברורות  בראיות  הדברים  אלו שכל  ומאחר  אלינו. הגיעו לא  יששכר  מבני הנביאים  בימי שהיו ישראל 
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כה.33) כב, אמור פירש"י 
למעט 34) "מכם" מתיבת דרשינן ההלכה, שע"ד  ולהעיר,

מעה"ק  הל ' רמב"ם א. ה, חולין א. סט , (עירובין מומר (אפילו)
ה"ד ). פ"ג 

באו"א.35) ואילך  9 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
חיבה". לשון כו' ל "ויקרא השייכות גם מבאר (15 (ע' ושם

קרבנות 36) אודות כאן מדבר שהכתוב האמור ע"פ ובפרט 
דאוה"ע  לנדבות בנוגע כי , - מכם") יקריב כי  ("אדם דבנ"י  נדבה
הוה  ש"לדידן דברים יש שהרי  ממומין, יתירה בבדיקה צורך  יש
בנדבות  משא"כ  א), נו. (גיטין הוא" מומא לאו ולדידהו מומא,

כו'. תמים מלכתחילה שמביאים דבנ"י ,

לעשה 37) שניתק לאו או עשה על  כפרה כשצריך  רק לא
ד ). א, פרשתנו (פירש"י 

אצלו 38) תתעורר כשילמדנה הרי  למדה, לא שעדיין דאף
גם  שרואה (כפי  בסידור גם הובאה זו שפרשה ובפרט  הקושיא.

כו'. ורבו אביו ע''י  יום בכל  ונאמרת שלו), בסידור
ה.39) ו, צו
עה"פ.40) פירש"י 
ה.41) כד ,
ועוד .42) טו. יד , שם יט . ב, בראשית לדוגמא: ראה
ספי "ד .43) החודש קידוש הל '



ני         

בין  נביאים  אותם  שחיברו בין למחבר  חוששין אין אחריהם , להרהר  לאדם  ֿ אפשר  ואי דופי בהם  שאין
סומכין  אנו אין דופי, בהם  שאין בראיות  אמיתתו ונודעה  טעמו שנתגלה  דבר  שכל  האומות , אותם  שחיברו

שנודע ". והטעם  שנתגלתה  הראיה  על  אלא  שלמדו, או שאמרו האיש  זה  על 

הדעות " ב "לתקן מזה  ֿ טוב וההוראה  ֿ שם  הבעל  תורת  תוכן - לבו" אל  יתן "והחי , דבר שכל 
חכמי  שספרי ֿ דידן, כבנידון לקונו, בעבודתו הוראה  מזה  ללמוד  צריך  שומע , או רואה  שיהודי שבעולם 
קידוש  חשבונות  לצורך  בהם  ומשתמשים  ישראל , לחכמי הגיעו העולם ) (עניני התקופות  בחכמת  יון

תורה ). (עניני החודש 

יותר : ובפרטיות 

צריך  לא  ֿ אם יהודי כי לקונו, בעבודתו הוראה  מהם  ללמוד  כדי העולם  עניני אחר  
 אזי בעולם , ה '.ענין לעבודת  זה  ענין

בספר  הזקן רבינו שמבאר  [כפי העולם  בחכמות  לעסוק  אין שמלכתחילה  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
של התניא  טעמו וזהו לתורתו, או ה ' לעבודת  בהן להשתמש  "שיודע  מי ֿ כן ֿ אם  אלא  כו', הענין חומר 

ה '. לעבודת  לנצלו עליו כו', למד  כבר  שאם  אלא  בהן"], שעסקו וסייעתן ז"ל  ורמב "ן הרמב "ם 

 אאמו"ר הזוהר בהערות  מאמר  הנצנים מובא  פתח , שמעון וגו'"."רבי בארץ  נראו

(בהקדמה  הזוהר  התחלת  שגם  בארץ .ולהעיר , נראו הנצנים  פתח , שמעון "רבי  - היא  (

אודות  קאי הזוהר  שבהתחלת  אלא ,   ובגין באורייתא , דלעאן ינוקי "קל  ֿ ידי על  ,
הזמיר  עת  בארץ  נראו ד "הנצנים  הענין מבאר  דפרשתנו במאמר  ואילו אשתזיב ", עלמא  דעלמא  רביין אינון

לענין בנוגע  בארצנו" נשמע  התור  וקול  .הגיע 

ש  פעולתם  ֿ ידי על  באה  הגאולה  שגם  - המאמרים  שני בין לקשר  כו'.ויש  התורה  בלימוד  התינוקות  ל 

האמיתית  לגאולה  זוכים  הגאולה , עניני אודות  והלימוד  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
ממש . ומיד  תיכף  ממש , בפועל  והשלימה 

: הפסח לחג  ההכנה  בעניני יותר  עוד  להוסיף  יש  - יותר  ולזרז למהר  וכדי

החג לפני יום  שלושים  כבר  מתחילה  הפסח  לחג  שההכנה  ֿ פי ֿ על  שהולכים אף  ככל  הרי, -
אשר  החג , לפני שבועיים  ניסן, ֿ חודש  בראש  בעמדנו ובפרט  לחג , בהכנות  להוסיף  יש  לחג  ומתקרבים 

גמליאל  בן שמעון רבן אלקים לדעת  דברי ואלו "אלו והרי החג , לפני שבועיים  לחג  ההכנה  מתחילה 
וכידוע חיים " , יש - בזה  וכיוצא  רוחנית  עבודה  בעניני - הדעות  שתי את  לקיים  שיכולים  שבמקום 

בפועל . גם  שתיהן את  לקיים 

עתידים  ובניסן ממצרים , ישראל  נגאלו "בניסן וההבטחה  היעוד  לקיום  ממש  בקרוב  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
פועל ". חסר  כח  "אין למעלה  והרי החודש , ימי כל  את  שכולל  ניסן, ֿ חודש  בראש  ומיד  תיכף  - להגאל "

ובזקנינו  "בנערינו ממש , בפועל  צדקנו משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - לנו" תהיה  ו"כן
ממש . ומיד  תיכף  הנה ", ישובו גדול  "קהל  ובבנותינו", בבנינו גו'

***
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תמורה.44) הל ' בסוף הרמב"ם לשון
וש"נ.45) ואילך . סקכ "ז הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט 
ספ"ח .46)
ואילך .47) קסט  ס"ע פרשתנו לזוהר, לוי "צ לקוטי 
ב.48) ד , פרשתנו

יב.49) ב, שה''ש
סע"א.50) א,
וש"נ.51) סע"א. ו, פסחים
ב.52) יג , עירובין
שה.53) ע' אגרות לוי "צ לקוטי  ראה



נב        

 ז"ל רבותינו מאמר  ֿ פי (מי על  פעם  עוד  עתה  יכריזו בוודאי - מעשה  בשעת  ומזרזין שחוזרין
'תומכי  ישיבת  (לטובת  הזה  ֿ קודש  שבת  במוצאי מלכה ' ה 'מלוה  אודות  ֿ זה ) שלפני בשבת  שהכריז

תמימים ').

והוסיף : אחרונה , ברכה  אמירת  אודות  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  ֿ כך  אחר 

בברכה  ֿ חודש  ראש  להזכיר  ישכחו שלא  גם  להזכיר  יש  - מעשה  בשעת  שמזרזין האמור  ֿ פי על 
האחרונה .
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כד .54) יט , יתרו פירש"י 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מלאכתו מלאכת שמים מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - אשר מפני סיבות נתעכב המענה שלי ואתו הסליחה.

ובמה דשאילנא קדמיכון בהמשך למכ' הקודם אשר שאלתו היתה שכיון שלשון ביאורי הזהר 

הוא שנפסק היחוד דיעקב ורחל אשר זה שולל ג"כ הענין דהשפעה דרך ספי' המלכות אפי' בבחי' מעבר.

כללית  בהקדמה  מבוארת  בכ"ז  והנקודה  כמר.  דלא  מוכח  יחוד  מהל'  אדרבה  הרי  ולדידי 

וידועה, אשר בכלל מציאות הספירות וחלק פעולתם הם גם מבלי עבודת האדם, והוא המובא בכמה 

מקומות בקבלה ובדא"ח בהבדל ענין יחוד חיצוני דחו"ב ויחוד פנימי דחו"ב אשר יחוד חיצוני אינו 

ולא  כאלו  ענינים  כמה  ישנם  תורה  מתן  אחר  וגם  וגו'  ישבותו  לא  נאמר  וע"ז  האדם,  בעבודת  תלוי 

עוד אלא אפילו בתורה גופא ג"כ, וע"ד הענין דשבת מקדשא וקיימא, משא"כ יו"ט דישראל מקדשי 

לזמנים. ועיין בהקדמה לפרי עץ חיים אשר בספירות עצמן ישנם שני הענינים וכנ"ל.

ועאכו"כ  בדבור  ועאכו"כ  המחשבה  לאותיות  עד  כשממשיך  הנה  עצמו  האדם  בעבודת  כן 

ובדבור  יותר מאשר בדבור,  ומובן אשר במעשה  גורם למעלה השפעה בספי' המלכות,  במעשה, ה"ז 

יותר מאשר במחשבה, ועאכו"כ כשבא הדבור אל הזולת שלמטה ועאכו"כ כשישנו יחוד זו"נ שעי"ז 

הוא הולדת דבר חדש לגמרי. ודוגמא לזה הוא ג"כ מה שמצינו בכמה נבואות שעשו הנביאים איזה 

מעשה, שעי"ז נמשכה הנבואה למטה מטה ביותר אשר אז קשה לבטל דבר הנבואה, וכמבואר בספרים, 

ענין  לו  נופל  כשהי'  המגיד  שהרב  מה  שערים(  מאה  )בהסידור  בביאור  הזקן  רבינו  מכתב  ג"כ  ועיין 

במחשבה הי' ממשיכו בדבור ג"כ.

וע"פ הנ"ל מובן שאף שבהסתלקות רחל נפסק היחוד דיעקב ורחל אין זה סתירה כלל להשפעה 

אלא  הא'(,  מכ'  על  בהוספה  בא  )וזה  התלבשות  בבחי'  אפילו   - עוד  ולא  מעבר,  דרך  המלכות  לספי' 

שהולדת ענין חדש לגמרי ושנמצא בו שני הקצוות הולדת בדומה לו ומהות בפ"ע, ה"ז אי אפשר, והוא 

ע"ד המובא בכ"מ במעלת השפעת הטפה על השפעת השכל, אף שכמובן שגם בהשפעת השכל עובר דרך 

ספי' המלכות היינו כמה צמצומים והתלבשות וכו'.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח

מה ששואל כת"ר שי' אודות המאמרים והשיחות שלי, הנה לע"ע מלבד אחדים בודדים מהם 

עדיין לא סדרתים, אבל מוסג"פ העתק מכתבי כללי לחה"פ הבע"ל אשר תקותי שיעניין את כת"ר שי'.

בטח הנדבר ע"ד עריכות הסדר ברבים, גם השתא קיים הוא.



נג

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÓ„ ‰ˆÓÂ"Ï È"˘ ˘ÂÈÙ

ראשו 1בפסוק  את ומלק המזבח  אל  הכהן  "והקריבו 
מצטט  המזבח " קיר  על  דמו  ונמצה המזבחה והקטיר 

דמו " "ונמצה המילים את הפסוק מן  ומפרש 2רש"י
אפים  מיץ כי 3"לשון : המץ 4, בית 5אפס כובש ,

ויורד ". מתמצה והדם המזבח  קיר  על  השחיטה

המילה  את לבאר  רוצה שרש"י נראה בפשטות
נפוצה  ואינה לפניֿזה בתורה מופיעה שאינה "ונמצה",
מיץ  "לשון  שמשמעותה מפרש הוא ולכן  בתורה, כלל 

המץ...". אפס כי אפים

להבין : צריך  אך 

לבין  "ונמצה" המילה ביאור  בין  הקשר  מהו  א)
בית  "כובש בהמשך , מיד  ברש"י המופיע ההסבר 
והרי, ויורד ", מתמצה והדם המזבח  קיר  על  השחיטה
הדם, מיצוי אופן  את לפרש רש"י רצה אילו  לכאורה,

נפרד  מתחיל " ב"דיבור  זאת לעשות צריך  ?6היה

לפירושו  הוכחות שתי להביא רש"י צריך  מדוע ב)
מהן ? באחת מסתפק ואינו  "ונמצה", על 

פסוקים דוקא רש"י בחר  מדוע לשון ג ) הרי ,
בנ "ך  נוספים רבים במקומות מופיע ?7זה

את  רש"י מצטט  שמשם – במשלי מכך : יותר  ד )
"מיץ" שהמילה רש"י, מסביר  – אפים" מיץ "לשון 
בספר  כן , לפני (הנאמר  טל ..." וימץ "כמו  היא

את 8שופטים  כאן  להביא רש"י היה צריך  כך , ואם – (
שופטים ההוכחה  שבספר  טל ..." (א)9מ "וימץ שהרי: ,

מופיע זה למשלי 10פסוק הפירוש (ב) משלי,
שופטים. שבספר  הפסוק על ֿפי רק רש"י, לפי מובן ,

רש"י  מביא עצמן , על ֿידו  המובאות בהוכחות ה)
 ולא במשלי, המופיע אפים", "מיץ הפסוק את

המופיע המץ" אפס "כי הפסוק את 10 בספר –
ישעיהו ?

"מיץ" המילה כתובה ממשלי, המצוטט  בפסוק ו )
על ֿידי פעמיים המצוטט  אפים", "מיץ הביטוי

דם" יוציא אף ומיץ חמאה יוציא חלב "מיץ – 11רש"י

הפעם את דוקא מצטט  ורש"י – המילה של 
"מיץ"?

.

Ì„‡‰ ˙ÏÂÚÙ È„ÈŒÏÚ Y "‰ˆÓÂ" :ÈÒÓ È"˘

את  לבאר  מתכוון  אינו  רש"י הוא: זה לכל  ההסבר 
שאלה  על  להשיב אלא בלבד , "ונמצה" המילה

זה: בפסוק המתעוררת

על  המצביע נפעל , בלשון  פועל  הוא "ונמצה"
כמאליה  הנעשית מעצמו 12פעולה כאילו  נסחט  הדם ,

המזבח  קיר  או 13על  המזבחה", "והקטיר  על ֿידי ,
להבין  וצריך  – וכדומה המליקה :14על ֿידי

כן  לפני קיימות 15ידוע הבהמה מן  עולה שבקרבן  ,
,והקטרה המזבח  על  הדם זריקת שחיטה, של 
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טו .1) א, פרשתנו 
המזבח"2) קיר "על תיבות גם רש "י  העתיק לא מדוע להקשות אין 
כי  – רש "י מעתיק שלפעמים כמ"פ וכמדובר פירושו . בפנים 

אלו  (ותיבות הדברים פירוש  ביניהן  ומכניס פירושו  בפנים מהכתוב תיבות
" ובנדו "ד מהכתוב), רש "י  שמעתיקן  באותיות כתובות צ"ל ,

השחיטה כו ' אפים מיץ לשון   ."ויורד מתמצה והדם
"ומיץ").3) (ושם לג  ל, משלי 
ד.4) טז , ישעי '
שרשים 5) דג ' שלו ) השרשים (בס' ורד"ק ועוד) שם. (משלי  בראב"ע

אבל  "מצה". בשורש  נפעל הוא "נמצה" ותיבת ומצה, מצץ מיץ בזה
יש  ולדעתו  "מץ", הוא ונמצה שורש  וגם אחד, משורש  כולם רש "י  לדעת
וראה  ועוד. כאן . מלבי "ם בארוכה ראה – אותיות ב' רק שהם שרשים

.2742 ע' ח"ו  שד"ח בהשיחה) דלקמן  פרטים בכמה (וגם
פעמים.6) ב' – בכנפיו  ד"ה יז  פסוק בפרש "י  לדוגמא .ראה
(7.9 הערה לקמן  ראה – רש "י  שהביא להפסוקים קודם כמה ומהם
לח.8) ו ,
"ימצה"9) תיבת משא"כ "וימץ". תיבת שנאמר בנ "ך הא' פעם שזהו 

היא  שהרי  להביא, שאא"פ פשוט – לחטאת בנוגע ט) (ה, שבפרשתנו 
דידן ? לגבי  אולמי  ומאי  – כאן  שנאמרה התיבה אותה

התיבה  שורש  שהם כיון  אלו  כתובים ב' מביא שרש "י  לומר אין 
אפים". "מיץ גם להביא הו "ל שלא ע"ז  (נוסף שהרי  (5 הערה (כנ "ל
כאן  בפשש "מ נוגע אינו  הרי ) – המץ" אפס "כי  להקדים הו "ל ועכ"פ

התיבה. שורש  מהו 
כו '.10) כתובים של כו ' נביאים של סדרן  ב: יד, ב"ב ראה
אף"11) ומיץ חלב "מיץ מן  ענינו  נלמד אפים" "מיץ – מזו  ויתירה

כו '"). חמאה תצא כאשר "כי  פרש "י  (ראה שם שבכתוב
מפעולה 12) תוצאה כ"א הדם, למצות מיוחדת פעולה ע"י  לא היינו 

בפנים. כדלקמן  אחרת
כתיב 13) ימצה ימצה כתיב מי  העוף בחטאת ב) (סד, מזבחים להעיר

ט. ח, פרשתנו  פרש "י  וראה שם. פרש "י  ראה משמע, דממילא
במקום 14) מליקה (וע"ד משלו  דינים יש  שבכאו "א שי "ל אף כי 
שחיטה שחיטה) (משא"כ זל"ז  דומות הם העיקריות שהעבודות 

ה). א, לעיל פרש "י  – בזר שכשרה
ואילך.15) ה א,



נד   

עבודה  העוף בעולת מוצאים אין  מדוע היא והשאלה
אשר הדומה בעוד  המזבח , על  הדם זריקת

השח  עבודות את בה וההקטרה מוצאים כי 16יטה (אם
מליקה)? העוף בעולת יש שחיטה, במקום

"ונמצה", המילה משמעות הוכחת לאחר  לפיכך ,
שהפעולה  ומסביר  זו , שאלה לתרץ רש"י מתכוון 

על ֿידי נעשית "ונמצה" של  ופעולה ה"נפעלת"
קיר  על  השחיטה (בית "כובש – האדם של  מיוחדת

ויורד )" מתמצה והדם בדומה17המזבח  , זריקת
המזבח 18הדם  .19על 
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ההוכחות  את רש"י בחר  מדוע מובן  זה, לפי
מודגש  בהם כי אלה, פסוקים משני דוקא לפירושו 
לפעולת  קשורה – "מיץ" "ונמצה" של  שהמשמעות

כבישה: – האדם

חמאה  יוציא חלב "מיץ במשלי הפסוק מתחילת
ש"ונמצה" לעניננו : הוכחה אין  דם" יוציא אף ומיץ

" של  באופן  והן נעשה מ "חלב", "חמאה" הן  כי ,"
כבישה  פעולת על ֿידי נמצים אינם מ "אף" "דם"
ולפעמים  וכדומה, הכאה חיבוץ, על ֿידי אלא וסחיטה,

החמאה מעצמם: אף נמצים החלב הם פני על 
בפועל . שרואים כפי מעצמו , מהאף ניגר  והדם מעצמה,

"מיץ  – הפסוק סוף את דוקא רש"י מצטט  לפיכך 
אופן  באותו  נעשה ה"מיץ" שם כי ריב)", (יוציא אפים

" דחיפה של  סחיטה, על ֿידי השחיטה": בית
מתפתחת  – ריב" "יוציא – החוצה הכעס ולחיצת

מריבה.

פעולת  כי מספקת, אינה בלבד  זו  הוכחה אך 
ממש, מעשית פעולה אינה ב"אפים" ה"מיצוי"
הפסוק  את גם רש"י מצטט  לכן  השחיטה. בית ככבישת
רש"י  שמפרש כפי היא, הכוונה שבו  המץ", אפס "כי

הנחלבים  וחמאה" ל "חלב שזוהי 20שם, והבקר , מהצאן 
וכדומה, הכאה על ֿידי יוצא אינו  והחלב ממש, עשיה

ממש. ולחיצה סחיטה על ֿידי אלא

אינה  בלבד  המץ" אפס "כי ההוכחה גם אך 
אינה  "מץ" שהמילה להבין , אפשר  שם כי מספקת,

רק זהו  אלא עצמה, המיצוי פעולת את מדגישה
מכך  תוצאה שהם והבקר , הצאן  של  ולכבוד  לעושר 
רש"י  שם שמפרש כפי וחמאה. חלב מהם שחולבים
צאנך  ידי על  לך  שהיה וכבודך  עשרך  שלך , "המיץ

וחמאה" חלב מהם מוצצת שאת צריך 21ובקרך  לפיכך  .
הביטוי  את – ראשונה וכהוכחה – גם להביא רש"י

היא "מיץ" שבו  אפים", לחיצה."מיץ של 

.„
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מספר  ההוכחה את מביא אינו  שרש"י לכך  ההסבר 
" – מעשית שופטים פעולה שזוהי הגזה", מן  טל 

הוא: –

"וימץ  המילים לפני שופטים, בספר  פסוק באותו 
" נאמר  את טל ...", סחט  הוא כלומר , הגזה", את

וכיון  מכבש"). "לשון  שם רש"י שמפרש (כפי הגזה
"וימץ  שהפעולה מובן , סחיטה, פעולת מוזכרת שכבר 
כבישת  פעולת על  מוסבת אינה שלאחריה, טל ...",

אלא עצמה, ה"גזה"הגזה מן  כפי 22ה"טל " ,
מלוא הגזה מן  טל  "וימץ הפסוק בסוף שנאמר 

מים".

כאשר  לעניננו  מדוייקת הוכחה זו  אין  לפיכך 
של  הפעולה את מדגישים דמו " "ונמצה המילים

" השחי טה".בית

השווה  את לפרש רש"י רוצה במשלי זאת, לעומת
חלב... "מיץ – בפסוק המוזכרים הענינים שלושת שבין 

איננו  שהוא אפים...", ומיץ אף... הפעולה ומיץ
יש  מהם אחד  בכל  (להיפך : ובאפים באף בחלב,
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שס"ל 16) י "ל, – ה) (שם, פרש "י  ראה – (והולכה) לקבלה בנוגע
וכ"מ  הזריקה. מענין  וחלק הכנה רק היא פשש "מ שע"פ לרש "י ,

.18 הערה דלקמן  ממפרשים
כו '"17) כובש  מיץ לשון  דמו , "ונמצה  שני  שבדפוס מהגירסא להעיר

ברא"ם. וכ"ה הכתובים. מביא ואינו 
ובחטאת 18) מצוי  אלא הטעין  לא "בעולה ט) (ה, פרשתנו  בפרש "י 

הענין  כלל אין  שבעולה הכוונה אין  אבל כו '". בעורף אוחז  ומצוי  הזאה
מצוי  גם אבל פעולות. ב' להיות הוצרכו  שבחטאת כ"א הדם, זריקת של
הזאה  דמשוה גופא זה מפרש "י  וכדמוכח הזריקה. ענין  תוכנו  דעולה
עולת  "דמיצוי  מיצה) ד"ה במשנה א (ט, מעילה ובפרש "י  זל"ז . ומצוי 

כו '". העוף בחטאת והזאה דבהמה זריקה במקום העוף

ועוד. עה"פ. – רזא ופענח חזקוני  בעה"ת, זקנים דעת וראה
לאחר ועפ"19) כתב ונמצה" והקטיר "ומלק על שפירושו  מה יומתק ז 

ענין  שזהו  כאן  פירושו  לאחר דוקא כי  – דמו " "ונמצה על פירושו 
מוצה", הוא מקטיר שהוא מאחר כן  לומר "אפשר לאח"ז  מקשה הזריקה,
כאן . ורא"ם רמב"ן  ראה הזריקה. לאחר היא שההקטרה למדנו  שהרי 

עה"פ. פנ "י  וראה
(20" ועוד) במצודות. ועד"ז  בפנים. לקמן  (הובא שם בפרש "י 

ס"ה. בפנים לקמן  ראה – לנדו "ד שייך זה וגם מהם".
שם.21) ראב"ע  רד"ק, ראה – שם מפרשים כשאר לפרש  אפשר וגם

ועוד.
נפעל.22) לשון  הוא ש "וימץ" משמע שם ובמצו "ד



נה    

הוא  ביניהם השויון  אלא כדלעיל ), שונה, פעולה
" – הפעולה המיץ.של  הוצאת – "

שבו  שופטים, מספר  הפסוק כהוכחה מתאים ולכן 
(וסחיטתו  הטל  יציאת אודות מדבר  ).23"וימץ..."

רש"י  מפרש מדוע גם מובן  לעיל  האמור  כל  לפי
המתחיל ", "דיבור  באותו  השחיטה", בית "כובש
זה  כי האחרים, הפסוקים מן  להוכחה אחד  בהמשך 
"ונמצה" שפעולת מובן  כך  כי הפירוש, לעצם חשוב

כבישה. על ֿידי נעשית

.‰
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להדגיש חשוב מדוע מובן : אינו  עדיין  אך 
" על ֿידי נעשה הדם השחיטה",שמיצוי בית

אלו , פסוקים שני דוקא לצטט  רש"י צריך  שלכן 
אחרת? פעולה על ֿידי ולא כדלעיל ,

מסביר  שרש"י כיון  לומר : יש לעיל  האמור  ולפי
(הזאה) הזריקה פעולת במקום היא "ונמצה" שפעולת

לה  דומה להיות וצריכה המזבח  צריכה 24על  היא ולכן  ,
השחיטה": בית "כובש לחיצה, על ֿידי דוקא להיעשות

דם", יוציא אף "מיץ וכדומה, הכאה על ֿידי היוצא דם
לתחילת  גורמת ההכאה אלא השיגרתית, בדרכו  איננו 

לזרום אחר ֿכך  הממשיך  הדם, מה.יציאת זמן 

לחיצה  על ֿידי היוצא משקה אצל  זאת, לעומת
בהמה  (חליבת יציאת 25וסחיטה המשך  הרי – וכדומה)

כבישה פעולת של  תוצאה הוא .המשקה

במקום  היא דמו " "ונמצה של  שהעבודה וכיון 
רש"י  מסביר  לכן  הכהן , פעולת שהיא (והזאה), זריקה

" על ֿידי דמו ", "ונמצה לגבי גם להיות צריך  שכך 
השחיטה". בית

.Â
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זה: רש"י בפירוש אשר  תורה", של  מ "יינה

הרמב"ן  דברי הנעשות 26ידועים העבודות לגבי
"כי  – לחשוב צריך  שהאדם האדם, על  המכפר  בקרבן 
דמו  שישפך  לו  וראוי ובנפשו  בגופו  לאלקיו  חטא
תמורה... ממנו  שלקח  הבורא חסד  לולא גופו  וישרף

נפש...". תחת נפש דמו  תחת (דהקרבן ) דמו 

ודמו  הקרבן  חלב הקרבת של  הענין  משמעות וזוהי
להקריב  צריך  הוא האדם, בעבודת כי המזבח . על 
החום  וענין  (חלב) התענוג ענין  את לה' (למסור )

(דם) .27וההתלהבות

המוזכר  הקרבנות של  הראשון  הסוג בסוף לפיכך ,
עולה  קרבן  – מצוות 28בתורה (על  מכפר  הוא שגם ,

לעשה  שניתק לאו  ועל  בפירושו 29עשה רש"י מבהיר  ,(
עיקר  שבה הדם, זריקת (בענין  דמו " "ונמצה על 

על 30הכפרה  מתבסס הקרבן  של  הכפרה שענין  ,(
וביטול  ה"אתכפיא" עבודת – כבישה ה"מיץ", עבודת

העצמית  –31המציאות ויורד " מתמצה "הדם ואז  ,
האדם. מן  מוסרת העולם בתאוות ה"ריתחה"

בענין 32לפיכך  כי אפים", מיץ "לשון  רש"י מצטט 
(ברמז ) מתבטאת ריב" יוציא אפים "מיץ של 
והכפרה  התשובה ואופן  החטא, של  הכללית המשמעות

כדלקמן . חטא, על 
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עובד  כאילו  הכועס "כל  חז "ל : אומרים הכעס על 
זרה" הזקן 33עבודה אדמו "ר  שמסביר  וכפי שבשעת 34, ,

מאמין  היה אילו  כי האמונה", ממנו  "נסתלקה הכעס
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ובפשטות 23) וגו '". טל וימץ כמו .. סחיטה "מיץ שם משלי  כפרש "י 
השווה  צד הוא "סחיטה" ועפ"ז  שבכתוב. "מיץ" פעמים הג ' כל על קאי 

בדבר הפעולה – משא"כ שבכולם (וכיו "ב). בו  הבלוע ממנו 
בהדבר. האדם פעולת רק כ"א היציאה מדגיש  אינו  "כובש "

אחד 24) גדר הוא שמיצוי  18 שבהערה הנ "ל ממפרשים וכדמשמע
זריקה. עם

כאן .25) מביא שרש "י  הראי '
ט.26) א, פרשתנו 
ועוד.27) פ"ב. תש "ט טוב כי  טעמה ד"ה ראה
עולה.28) בקרבן  הנאמר בפסוק הוא הנ "ל הרמב"ן  שדברי  להעיר
וראה 29) שם). וגו "א רמב"ן  (וראה שם תו "כ ד. א, פרשתנו  פרש "י 

פ"ב. אגה"ת ובפרש "י . ב ז , זבחים

עז ,30) פסחים – דם ד"ה פרש "י  וראה וש "נ . א. ו , זבחים שם. תו "כ
ב.

ודמי 31) חלבי  "שיהא שם) באגה"ת (הובא א יז , ברכות ראה
כו '". הקרבתיו  כאילו  שנתמעט

כו '32) הנפש  מיצוי  עד ה) ו , (ואתחנן  בספרי  ממרז "ל גם להעיר
השלם). (ובערוך ערוך וראה ס"א). באגה"ק (הובא

ע'33) לתניא והערות ובקיצורים כה. ר"ס אגה"ק פ"ז . באגה"ת כ"ה
עולם  באור וע' ע"א. ריש  קעט ח"ג  בר"מ וע' ע"ב. קה שבת "ע' לט
בתחלתו , תנ "ו  ובת"ז  ב. כז , ח"א זהר וע' פט"ו , חכ' ראשית שבספר
פיה"מ  ב. רלד, זח"ג  ועייג "כ נח". פ' מז "ח הנעלם (ובמדר'*) ובמד"ר

ה"ג . פ"ב דעות הל' רמב"ם מ"י **. פ"ב אבות
שם.34) אגה"ק

      
    



נו   

הכעס  ענין  כלומר , כועס. היה לא  ה' מאת בא שהכל 
עובד  "כאילו  – מהקדושֿברוך ֿהוא בניתוק מתבטא
כפי  העבירות, כל  של  המהות וזוהי עבודהֿזרה".

הזקן  אדמו "ר  עוברים 35שמסביר  עבירה כל  על ֿידי כי ,
המעשה  בשעת ומתנתקים הקדושֿברוך ֿהוא רצון  על 

עבודהֿזרה. לחטא בדומה מאלקות,

אפים  "מיץ הפסוק לסוף הפנימי הפירוש וזהו 
 ֿ הקדוש עם "ריב" נוצר  העבירה על ֿידי ריב": יוציא
הניתוק, יותר  בולט  הכעס שבענין  כיון  אך  ברוך ֿהוא.
שרק  שרואים כפי אחרות, מבעבירות יותר  ומודגש
 ֿ עבודה עובד  "כאילו  כתוב מסויימות עבירות לגבי
הוא  ששם אפים", "מיץ לגבי זה ענין  נאמר  לכן  זרה",

כדלעיל . גלוי,

על  בתשובה וחוזר  קרבן  מביא יהודי וכאשר 
" אז  גם שאז העבירה, אלא ריב", יוציא אפים

" של  באופן  הדבר  –נעשה וכן  כדלעיל , כעסו "
 הוא כך  כללי (באופן  הרע. יצר  על  טוב יצר 

את  ומבטשים כובשים שאז  עבירה, כל  על  בתשובה
 ֿ הקדוש רצון  על  לעבור  האדם את שהביא הרע  היצר 
ריב" "יוציא ועל ֿידיֿזה  מאלקות), ולהינתק ברוך ֿהוא

הרע. היצר  עם –

היא  כשהכוונה רבים, לשון  "אפים" כאן  כתוב ולכן 
ולכעס  ר "ל , הקדושֿברוך ֿהוא עם לריב הגורם לכעס

מאיסורא  עצמו ) את להפריש =) לאפרושי – ,36הנכבש
היצר  עם לריב הגורם הקרבן , והבאת התשובה בשעת

הרע.

.Á

˙ÂÈÁÂ ÌÈ„‰ Ò‰

אין  עצמו  שמצד  כיון  השאלה: להתעורר  יכולה אך 
כדברי  עבירה, עובר  יהודי 37היהודי הזקן : אדמו "ר 

של  וכשלונו  מאלקות, להינתק יכול  ואינו  רוצה אינו 
מלמעלה  "עלילה" על ֿידי נגרם בעבירה 38יהודי

של  שבסופו  נדח ", ממנו  ידח  "בל  נאמר  ולכן  כביכול ,
בתשובה  יהודי כל  יחזור  היה 39דבר  מדוע כך , ואם .

החטא? שעל ֿידי ובהסתר  בירידה צורך 

המץ", אפס "כי ואומר  רש"י ממשיך  כך  על 
כלומר , ובקר . מצאן  שחולבים לחלב היא כשהכוונה
עשיית  לאחר  והכבישה, הסחיטה מן  שיוציא מה

ל "חלב": דומה התשובה,

 ֿ מצד  החלב אמת", ב"תורת מסויימת סברא לפי
נעכר  ש"דם (מפני לאכילה אסור  להיות צריך  הי' עצמו 

אך  החי"), מן  "אבר  מפני או  חלב", ונעשה
מותר  שהוא שבו 40חידשה לדבר  הפך  הוא אשר  עד  ,

ישראל  ארץ את חלב 40משבחים זבת "ארץ –
צריך 41ודבש" שהיה דבר  – האתהפכא ענין  זהו  .

ואף  התורה אותו  מתירה התורה, לפי אסור  להיות
בו . משבחת

ריב", יוציא אפים "מיץ של  הכוונה ברוחניות: וכך 
 ֿ הקדוש לגבי "ריב" ונוצר  עבירה האדם עבר  שתחילה
הוא  וה"ריב" כעסו , כבש הוא ואחר ֿכך  ברוך ֿהוא,

– הרע היצר  כלפי

הפיכת  – והאתהפכא האתכפיא ענין  לצורך  הוא
בתניא  שמוסבר  כפי לטוב, פעל 43הפסוק 42הרע "כל 

מרשעו  שישוב פירוש רעה, ליום רשע וגם למענהו  ה'
למעלה". ואור  יום שלו  הרע ויעשה

לה'" ניחוח  "ריח  נגרם זה רוח 44ועל ֿידי נחת – ,
מחומצים  או  חריפים מ "דברים הקדושֿברוך ֿהוא, לפני
מעדנים  שנעשו  עד  היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק

הנפש" ֿ 45להשיב דקודשאֿבריך  יקרא "אסתלק ונגרם ,
עלמין ". בכולהו  הוא
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כה.35) – פכ"ד תניא
פכ"ט.36) תניא סע"ב), (קמ, סכ"ה אגה"ק בכ"ז  ראה
ועוד.37) פ"ג . השי "ת לגני  באתי  ד"ה ראה
תולדות 38) תו "ח – ובארוכה ב. נב, סוכה וראה ד'. וישב תנחומא

וש "נ . .395 ֿ 6 ע' חי "ח לקו "ש  וראה ובכ"מ. ואילך. פ"י  לך ויתן  ד"ה
ספל"ט.39) תניא ס"ג . פ"ד לאדה"ז  ת"ת הל'

וש "נ .40) בערכו . תלמודית אנציקלופדי ' וראה ב. ו , בכורות
ח.41) ג , .שמות
פכ"ז .42)
ד.43) טז , משלי 
עולה.44) קרבן  דכל בסוף – יז . יג . ט. א, בפרשתנו  הנאמר
שם.45) תניא



נז

ן־ יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ַלע ַוּיִ ָמת ּבָ בראשית לו, לג־לד: ַוּיָ
ֵמֶאֶרץ  ם  ֻחׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ ְמלְֹך  ַוּיִ יֹוָבב  ָמת  ַוּיָ ה:  ְצָרֽ ִמּבָ ֶזַרח 

י: יָמִנֽ ֽ ַהּתֵ

קכט

ביאור דבקדושה גם יד שמאל מקרבת )ע"ד ביעקב 
וכהן גדול(, משא"כ בקליפה דתהו גם יד ימין הוא בחי' 
גבורות, "חושם" עם ב' פעמים "יד" בגי' "עשו", "הידים 

ידי עשו", ורמזים בזה

יד ימין — חסד, יד שמאל — גבורה.

ובקדושה גם יד שמאל מקרבת, ששני הידים דחסד 

וגבורה טובים המה.

ע"ד  תחבקני,  וימינו  לראשי  תחת  שמאלו  כמ"ש1 

והיינו  חסדים,  מאברהם3  יצא  גבורה2   — שיצחק  כמו 

ומקרבים,  טובים  הם  ששניהם  דקדושה  וגבורה  חסד 

ועיין בזח"א דף קל"ג4 ע"א בפסוק ויקח את רבקה כו' 

הידים  שני  מקרבת  שמאל  יד  גם  בקדושה,  ויאהבה. 

דחו"ג טובים המה.

אך בסט' דקליפא, הוא בחי' ידים רעות כמו והידים5 

הדוחים  קשות  גבורות  בחי'  הם  ששניהם  עשו,  ידי 

ומכים וממיתים, ר"ל.

1( שיר השירים כ, ו.

)כג(  שער  פרדס  לי.  הי'  יצחק  ופחד  מב(  לא,  )בראשית  כמ"ש   )2

הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב עמוד 

תקפ, ובהנסמן שם במראי מקומות שם. ועיין ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן קיז.

3( כמ"ש )מיכה ז, כ( חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 

קונטרסים  ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי  סימן  תניא אגרת הקודש  ב. 

עמוד ד וש"נ.

4( וז"ל: רבי שמעון אמר מאי שנא דכתיב בי' ביצחק )מהו השינוי 

שכתוב ביצחק( ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה )למה צריך 

לכתוב ויאהבה(, כיון דאמר ותהי לו לאשה לא ידענא דהוא רחים לה 

)כיון שהיתה לו לאשה ודאי שאהב אותה(, דהא כל בני עלמא רחמי 

שנא  מאי  נשותיהם(,  את  אוהבים  העולם  בני  כל  הרי  )כי  לנשייהו 

ביצחק דכתיב בי' ויאהבה )מה אשמעינן התורה בזה(, אלא )הטעם 

איהו  לאו  אתתא  לגבי  דדכורא  דרחימו  אתערותא  ודאי  כי(  הוא 

אלא שמאלא )ודאי התעוררות של האיש אל אשתו אינה אלא מצד 

הגבורה שבשמאל(, דכתיב )שיר השירים ב, ו( שמאלו תחת לראשי 

וימינו תחבקני, )הרי תחילת התעוררות החיבוק המורה על האהבה 

היא מהשמאל(, וחשך ולילה כחד אינון )וחשך של הגבורה עם לילה 

שהיא הנקובא הם תמיד יחד, כי עיקר בנין המלכות הוא מהגבורות(, 

ושמאלא אתער רחמו תדיר לגבי נוקבא ואחיד בה )והשמאל והגבורה 

מעוררת תמיד את האהבה אל הנקבה ואוחזת בה(, ועל דא אף על 

כן אעפ"י  )ועל  ויאהבה  בי'  כתיב  לא  לה לשרה  רחים  גב דאברהם 

שאברהם אהב את שרה לא כתוב בו ויאהבה(, אלא ביצחק )לפי שהי' 

מצד הגבורה שבשמאל שהיא המעוררת את האהבה אל המלכות(.

ראה גם אור התורה פרשת חקת עמוד תשסד־ה.

5( בראשית כז, כב.

והשרש הוא ממלכי חסד וגבורה דתהו.

מי  כתיב7  שעליו  דאברהם  הלעומת  זרח6  בן  יובב 

העיר ממזרח. ובלעומת זה הוא יובב בן זרח.

גבורה.  הוא  דיצחק, חשם8  הלעומת  התימני  וחשם 

ותימן דרום הוא9 חסד, א"כ חשם מארץ10 התימני הוא 

גבורה חסד והוא הוא הידים דקליפה ששניהם דוחות 

ומכות שהם בחי' גבורות קשות.

גם  כי  הוא מספר עש"ו,  י"ד  פעמים  ב'  עם  חשם11 

היד הימיני דתהו הוא בחי' גבורות, וכמו שחשם שהוא 

בחי' גבורה12, הוא מתימן — חסד, א"כ ע"כ שגם תימן 

הוא בחי' גבורות. לכן גם היד הימיני דלעו"ז נחשבה 

לגבורה, והוא הידים ידי עשו.

ואת  מנשה  את13  המברכים  יעקב  דידי  הלעומת 

אפרים, כי ידי יעקב הם בחי' חסד וגבורה.

השעיר  את  להוליך  מזומן  שהי'  עתי  האיש14  והנה 

וזהו  רעות.  דידים  הללו,  בחי'  ב'  לו  הי'  המשתלח, 

שדחפו בשתי ידיו את השעיר.

והי' זה כשמקודם סמך הכה"ג — שהוא בחי' חסד 

הגדול  דהכהן  שהידים  עליו,  ידיו  שתי  את   — ביותר 

יד שמאל גבורה  שתיהן הן חסדים, שגם אלקים בחי' 

)ט( שבירת הכלים פ"ב, דהמלך  חיים שער  פירוש: כמ"ש בעץ   )6

דקדושה —  חסד  לעומת  והוא  דקליפה,  "חסד"  כנגד  זרח  בן  יובב 

בחי' אברהם.

כנגד  הוא  דקליפה,  זרח" בחי' חסד  בן  ד"יובב  כאן,  ומרמז  ומבאר 

אברהם — חסד דקדושה, ו"חשם" בחי' גבורה דקליפה, כנגד יצחק 

בחי' גבורה דקדושה.

7( ישעי' מא, ב. "מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו", ופרש"י "מי 

העיר את אברהם להביאו מארם שהוא במזרח, וצדק שהי' עושה היא 

היתה לקראת רגליו בכל אשר הלך". ראה בראשית רבה פרשה מג, 

ג. שבת קנו, ב.

8( ראה גם לקמן סימן קלא. קלב.

סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  בילקוט  הביאור  ראה  פירוש:   )9

"קדם"  נק'  דמזרח  ג[  ב,  ]במדבר  רש"י  ראה  והטעם   ,21 רא הערה 

ו"פנים", ומערב נק' "אחר". נמצא דצד דרום הוא לימין שהוא חסד. 

ע"ש כל הביאור דצד דרום הוא חסד.

חסד  גם  כולל  הוא  דגבורה,  מלך  הוא  דבעצם  ד"חשם"  ונמצא 

והשמאל  )חסד(  הימין  הידים,  ששני  לעשו  בדומה  והוא  דקליפה, 

)גבורה( הם רעות.

גבורה  כולל  שהוא  התימני"  מארץ  "חשם  בפסוק  הדיוק  וזהו   )10

"חשם", וחסד "התימני" — דשניהם בקליפה.

11( חש"ם בגי' 348 + ב' פעמים י"ד )d 14( = 28 2, ביחד 348 + 

28 = 376, עש"ו.

12( ראה עץ חיים שער )ח( דרושי נקודות פרק ד. לעיל סימן קכח. 

לקמן סימן קלא. קלב.

13( בראשית מח, יד. כ.

החי  ראש השעיר  על  ידו  את שתי  אהרן  "וסמך  כא  טז,  ויקרא   )14

והתודה עליו את כל עונות בני ישראל . . ונתן אותם על ראש השעיר 

ושלח ביד איש עתי המדברה".

ילקוט לוי יצחק על התורה



נח

היא בחי' חסד כמ"ש15 אלקים ברב חסדך, והכהן הגדול 

הוא בחי' רב חסד כידוע, והוא ע"ד16 לית שמאלא בהאי 

עתיקא כולא ימינא, שגם השמאל הוא ימין, ולכן כתיב 

ידו בחד י' לשון יחיד, כי שם כולא ימינא בחי' יד א'.

על  אותם  ונתן  כו'  עוונות  כל  את  עליו  והתודה 

דהכה"ג  דידיו  הרבים  החסדים  כי  הוא,  השעיר,  ראש 

הקשות  הגבורות  את  דחו  השעיר  על  בסמיכתם 

דהעוונות תם והונחו העוונות על ראש השעיר.

15( תהלים סט, יד.

16( זהר חלק ג' — אדרא רבא — קכט, א. רפט, א.

ואז ושלח ביד איש עתי17 המדברה, ושם דחפו האיש 

הכה"ג  דידי  היפך  גבורות,  ששניהם  ידיו  בשתי  עתי 

עת"י18  י"ל  עת"י.  שנקרא  מה  וזהו  חסדים,  ששניהם 

גימטריא בל"ע יוב"ב חש"ם עם י' אותיותיהן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד ש

17( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור "איש עתי".

18( עת"י בגי' 480, וכן בל"ע )102(, + יוב"ב )20(, + חש"ם )348( 

= 470 + 10 אותיותיהם = 480.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו העיר על דיוק לשון רש"י הנפלא )תשא לג, יב( וז"ל ראה תן עיניך ולבך על 

דבריך. ואענה גם אני חלקי, בכוונת רש"י, וגם מנ"ל לרש"י.

תכלית בקשת משה הנ"ל היתה שאף שחטאו ישראל הנה בכ"ז תהי' השראת השכינה ביניהם, 

עצמותו ומהותו ית' ולא ע"י שליח ואפי' לא ע"י אחר )עיין לקו"ת צו יב, ע"ג(. וכמו שמסיים בקרא אם 

אין פניך הולכים גו' ונפלינו אני ועמך גו' אשר זהו ענין דירה לו ית' בתחתונים ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם בתוך כאו"א ע"י המקדש. ובמילא ידוע לנו כוונת משה מהבטחת הקב"ה בהנוגע לבית המקדש 

וכמו שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים, היינו גם בעת ריתחא.

ובזה יובן הירושלמי התמוה - ברכות פרק ד' הלכה ה' - פניו למעלה ועיניו ולבו למטה, עיי"ש. 

ועפ"ז מובן ג"כ דיוק לשון רש"י וגם מה שמסיים "על דבריך" שהיא ספי' המלכות, שבה נברא העולם 

שתכליתו ופנימיותו הוא בית המקדש, כי כללות העולם הוא דירה לו ית', ובעולם גופא - זהו ענין בית 

המקדש, ועפ"ז יש לבאר ג"כ הענין דעיניו ולבו - עפ"י המבואר בתקוני זהר תקון כ"א דף נ' ע"ב ורזא 

דמילה כו'.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח, המחכה לבשו"ט בהענינים שנדברו בהם כאן, ויפה שעה אחת 

קודם.

נ"ב: מוסג"פ העתק מכתבי כללי שבטח יעניין את כת"ר שי'.
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אליו  ה'  וידבר  משה  אל  ויקרא   – א  א, 
מאהל מועד לאמר

אחד",  לא  מטמא  טהור  יתן  "מי  ד(  יד,  )שם  כתיב  א. 
מן  האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  על־דרך  זה  ופסוק 
)לעיל  זה  והארכתי מאד בדרושים אחרים מענין  החשך". 
אות רפ"ב(, כי סיבת החושך גורם יתרון האור, ממה שהי' 

קודם שנתחשך.

חוה  ס"ח(  פי"ט  רבה  )בראשית  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
בשמרים  מעורבים  בענבים  ענבים,  של  אשכול  סחטה 
שמרים  ונעשו  וכשנסחטו  מתבטלים,  רק  ניכרים  ואינם 
אחר כך, נשאר היין משומר. רצה לומר מסולק מהשמרים, 
ענין  וזהו  סחיטה.  קודם  שהי'  ממה  יותר  ובהיר  זך  והוא 
ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  בענביו,  המשומר  יין  הבא  עולם 
)ברכות לד, ב(, "עין לא ראתה אלקים זולתך" )ישעי' סד, 

ג( זהו יין המשומר.

עור"  "כתנות  ונעשה  ונגנז  אור"  "כתנות  הי'  כי  והענין 
אור  לעתיד  החטאת  ובהתם  אור.  היפך  עור  שהוא  ב'עין' 
‘עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך  חדש יהי' לזה העור יתרון 
ל"עין בעין נראה אתה ה' וגו'" )במדבר יד, ד(, עין רואה עין 
כו' זה יין המשומר כו'. וזהו ענין א' ד"שמע ישראל" )דברים 

ו, ד( – רבתי.

הנה,  רבתי.   – ד"אדם"  א'  א(  א,  )-א  הימים  ובדברי 
"אדם" מעשר של "אמת", והעולם נברא באמת, "בראשית 
"אמת".  תבות  סופי  א(,  א,  )בראשית  את"  אלקים  ברא 
בהוצאת  הנחש  הוא  כח(  טז,  )משלי  אלוף"  מפריד  "ונרגן 
דבת שקר, גרם שנפרד א' מן "אמת" ונשאר – "מת", וכן 
מן "אדם" ונשאר – "דם". ואז נסתלקה אלף מ"כתנות אור" 

ונעשית "עור".

ועל כן א' ד"ויקרא" )ויקרא א, א( זעירא, ונשאר "ויקר" 
לשון "קרי" היא לילית, שהולידה מן אדם ק"ל שנה, ובאה 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 
א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, ואחר כך הפרשיות 
זה  על  שסובבים  אחר,  במקום  הארכתי  כהנים  תורת  של 

הענין.

וכל הטומאות נמשכות מזה. "אדם כי יהי' בעור בשרו" 
)שם יג, ב( מחמת שנעשית כתנות עור ובשר בחטא אדם 
ומזה  קרי,  רק  שלמה,  אדם  מיטת  היתה  ולא  הראשון, 
שופרא  מעין  שופרי'  יעקב  בא  עד  כו',  נדה  ודם  הזיבות 
ממנו  ויצאו  ב(  נו,  )פסחים  שלמה  מיטתו  והיתה  דאדם, 
ע'. "ואת יהודה שלח לפניו"  שבעים נפש קדושות, לתקן 
)בראשית מו, כח( רומז על דוד המלך ע"ה בסוד אדם דוד 

משיח...

אורי  "קומי  א(  ס,  )ישעי'  כתיב  משיח,  בביאת  לעתיד 
שבעת  כאור  וגו'  החמה  כאור  הלבנה  "אור  אורך",  בא  כי 

אז,  משמש  שהי'  הגנוז  אור  שהוא  כו(,  ל,  )שם  הימים" 
ומה שהי' "עין לא ראתה", יתהפך ל"עין לא ראתה אלקים 
בא  זה  וכל  הבהירות,  לרוב  דהיינו  ג(,  סד,  )שם  זולתך" 
וזדון  מתוק,  יצא  ומעז  הקליפות,   – השמרים  ביטול  מכח 
נתהפך לזכות, ו"כעת יאמר ליעקב" )במדבר כג, כג(, ואמרו 
לפנים  ישראל  שיהיו  ס"י(  פ"א  רבה  )דברים  ז"ל  רבותינו 

ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

הי' שייך  לא  אז  אילו לא חטא אדם הראשון  כי  דע  ב. 
לומר להיות נבדל מקום קדוש. כי הכל הי' ענין גן עדן והכל 
הי' קודש, וכמו שכתוב בירמי' )ג, טז( לעתיד לא יאמרו עוד 
קדושה  תהא  כניסתכם  כל  כי  ופירש"י  וגו',  ה'  ברית  ארון 

ואשכון בה כאילו הוא ארון.

וכן לא הי' נבדל איש מאנשים לעבודה ולכהונה כי היו 
מן  זמן  נבדל  הי'  לא  וכן  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  כולם 
כמו  לקדושה  שוים  היו  העתות  כל  כי  לקדושה  הזמנים 

שיהי' לעתיד עולם שכולו שבת.

וסימנך לשלש אלה הוא עולם שנה נפש, המוזכר בספר 
מן  זמן  וקדושת  מהעולם,  המקום  קדושת  דהיינו  יצירה. 
משאר  אדם  הבדל  וקדושת  שנה,  בענין  הנכלל  הזמנים 

נפשות האדם וזהו ענין נפש.

ולא הי' האדם צריך לקרב את עצמו על ידי הקרבן, רק 
צדיקים  של  נפשותיהם  כענין  לה'  קרבן  הי'  בעצמו  הוא 

לאחר מותם שהם קרבן על גבי מזבח של מעלה.

ב(  א,  )ויקרא  שנאמר  באדם  זה  ספר  התחיל  כן  על 
אדם כי יקריב רומז לאדם הראשון, ואז תורת כהנים תיקון 

לאדם וכל דיני הקרבן.

אחר כך נגעי בני אדם הבא מכח חטא שלו ותקנתן היינו 
מיתת  כן  אחר  וטהרתן.  וקרי  וזיבה  וצרעת  נדות  טומאת 
שיתבאר  כמו  קדמאה  אדם  לבני  הרומזים  אהרן  בני  שני 

במקומו.

על  נגזר  כן  כי  לכפר  בשנה  יום  להיות  כן  אחר  והוצרך 
אדם ביום אכלו מיתה ויומו של הקב"ה אלף שנה ואז יום 
הוא  עצמו  ולקדש  הקדושה  לעורר  כך  אחר  שנה.  לאלף 
בפרשת  הזמנים  קדושת  כך  אחר  תהיו.  קדושים  בפרשת 
שנמשכו  פעמים  שבע  השמיטות  ענין  כך  אחר  אמור. 

משבעת ימי בראשית הנעלמים כמו שיתבאר במקומו.

טוב  ועשה  מרע  סור  להיות  וקללות  ברכות  כך  אחר 
עדיין  נתקיימו  לא  תלכו  בחקותי  אם  של  אלו  והבטחות 
עד לעתיד ואז יהי' הנצחיית בגוף ונשמה ככוונת הבריאה 
מתחלה כמבואר בארוכה בהקדמה שלי תולדות אדם. הרי 

ספר תורת כהנים תיקון האדם.
של"ה עה"ת

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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‰LÓ Ï‡ ‡˜iÂ∑ אמיר ֹות ּולכל  ּדּבר ֹות  לכל  «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ
קריאה , קדמה  צ ּוּוים , ל ׁשֹון ּולכל  ח ּבה , ל ׁשֹון ְְְְִִִִָָָָָָ

זה  "וקרא  ׁשּנאמר : ּבֹו, מ ׁשּתּמׁשין ה ּׁשרת  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלאכי
עליהן  נגלה  הע ֹולם  א ּמֹות  לנביאי אבל  ֿ זה ", ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻאל 
אל ֿ אלהים  "וּיּקר  ׁשּנאמר : וטמאה , עראי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻּבל ׁשֹון

LÓ‰.ּבלעם " Ï‡ ‡˜iÂ∑ ּומ ּגיע  ה ֹול ה ּקֹול  ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ
להפסק ֹות  אף  יכ ֹול  ׁשֹומעין. לא  יׂשראל  וכל  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאזניו,
היתה  לד ּבּור  "ויד ּבר ", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  קריאה ? ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהיתה 
הפסק ֹות  היּו ּומה  להפסק ֹות . ולא  ְְְְְִֶַַָָָָֹקריאה 
ּפר ׁשה  ּבין להת ּבֹונן למ ׁשה  רוח  ל ּתן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמ ׁשּמׁשֹות ?
ה ּלֹומד  להדיֹוט  ֿ וחמר  קל  לענין, ענין ּובין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפר ׁשה 

ההדיֹוט  יה ּודה ∑‡ÂÈÏ.מן ר ּבי אהרן. את  למעט  ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ
ּב נאמר ּו ּדּבר ֹות  י"ג  ּולאהרן א ֹומר : למ ׁשה  .ּתֹורה  ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן  ׁשּלא  , לל ּמד מע ּוטין, י"ג  נאמר ּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנג ּדם 
י"ג הן וא ּלּו לאהרן; ׁשּיאמר  למ ׁשה  א ּלא  ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמר ּו,
"ויד ּבר  אליו", "מ ּדּבר  א ּתֹו", "לד ּבר  ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמע ּוטין:
יכ ֹול  ּכהנים '. ּב'ת ֹורת  ּכּלן – " ל "ונֹועד ּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
ל ֹו", "ק ֹול  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּקריאה ? ק ֹול  את  ְְְִֶַַַָָׁשמע ּו

אליו" ׁשמע ּו.."ק ֹול  לא  יׂשראל  וכל  ׁשמע , מ ׁשה  ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מר ּגׁשת ( הּדּבּור  המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדר ּׁש"י  ׁשּדּיּוקֹו הר "ן  ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמ"כ 

אינ ּה אבל  הּדּבּור , יחּוד  על  ּתֹורה ֿ ּכן  ׁשּגם 'ל ֹו' ּכתּוב היה מאּלּו י ֹותר  ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמבטא

מר ּגׁשת  ואמנם הּדּבּור , המיחדת ּתבה היא ֿ ּכן  ׁשּגם 'אליו ' וכתב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמר ּגׁשת.

ודו "ק. ׁשמעּו, לא י ׂשראל  וכל  ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, י ֹותר , יחּוד  להֹור ֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמבטא,

ÚBÓ„.)מצאתי  Ï‰‡Ó∑ נפסק ה ּקֹול  ׁשהיה  מל ּמד  ִָָ≈…∆≈ְְִֵֶַַָָָ
ׁשה ּקֹול  מ ּפני יכ ֹול  לאהל . ח ּוץ  יֹוצא  היה  ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא 
ה "ּקֹול "? מה ּו ה ּקֹול ". "את  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ?ְֶַַַַַָנמ ּו
ק ֹול  ּבּכח , ה ' "ק ֹול  ּבתה ּלים : ה ּמת ּפר ׁש ה ּקֹול  ְְִִִִֵַַַַָֹה ּוא 
נאמר  ל ּמה  ֿ ּכן, אם  ארזים ". ׁשבר  ה ' ק ֹול  ּבהדר , ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹה '
ּכּיֹוצא  נפסק . ה ּקֹול  ׁשהיה  מל ּמד  מ ֹועד "? ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"מאהל 
החצר  עד  נׁשמע  ה ּכר ּובים  ּכנפי "וק ֹול  ְְְְִִֵֵֶַַַַָּבֹו:
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ?נמ ּו ׁשה ּקֹול  מ ּפני יכ ֹול  ְְִִֵֶַַַַָָָֹהחיצנה ".
"עד ֿ נאמר : ל ּמה  ֿ ּכן, אם  ּבד ּבר ֹו". ֿ ׁשּדי אל  ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָ"ּכק ֹול 
נפסק  היה  ׁשם , ׁשּמּגיע  ׁשּכיון החיצנה "? .החצר  ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ ּתלמ ּוד ה ּבית ? מ ּכל  יכ ֹול  ≈…∆≈≈…ְִִַַַָָ
ּכּלּה? ה ּכּפרת  מעל  יכ ֹול  ה ּכּפרת ". "מעל  ֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻל ֹומר :

ה ּכרבים " ׁשני "מ ּבין ל ֹומר : צא ∑Ó‡Ï.ּתלמ ּוד  ְְְִִֵֵַַַֻ≈…ֵ
נד ּבר  ה ּוא  'ּבׁשבילכם  ּכּבּוׁשין: ּדברי להם  ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָֹואמר 

ׁשּכל  מצינּו, ׁשּכן ּוׁשמ ֹונה ע ּמי', ׁשהיּוׁשל ׁשים  ׁשנה  ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
לא  , ואיל המר ּגלים  מן ּכמנּדים , ּבּמד ּבר  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻיׂשראל 
ֿ ּתּמּו כא ׁשר  "ויהי ׁשּנאמר : מ ׁשה , עם  ה ּדּבּור  ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד 
לאמר " אלי ה ' ויד ּבר  למ ּות ... ה ּמלחמה  ֿ אנׁשי ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכל 
ּדברי, להן ואמר  צא  אחר : ּדבר  ה ּדּבּור . היה  ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי
מ ׁשה  "וּיׁשב  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו יק ּבל ּום , אם  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוה ׁשיבני

וג ֹו'" העם  :את ּֿדברי ְְִֵֶָָ

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
:ÓÈÓÏ¿≈»



    
    

    
     

     
    
    

     
    

     
     
    

      
     
    

    
      

     
    
    
     

    
     
     

        


     
       

     
     

    
    
      

       
    
      

         
    

       
     
     
    
     
     

    



סי               
          

      

ה רת  ' כ ת ו קרא . לפרת  נכנסי ק די  ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמ רת
ִהיא :

. ה על היה  הענ א ד ת מד ר ק די , רת   סְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ה א  "ענ"העלהעלהעלעד ,העל מ לאהל לה נס  נר מ ה  נע  , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קריאה   מ ה " אל "ו קרא  ואחר־ ."'ג מ ה  יכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ"ולא 
אחר  וה י י  . ההעל אחר ה י  י , ל עני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהיא 

ד ע . , עצמ מ י י  י תר למעלה  ה א   ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעל
עב דת  ה א   האד עב דת  ההעל אחר ה י י  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעני
מאלק ת  התרחק   האד לאחר אה  ה בה  ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹה בה .

י י .   מ למק ה בה  יר תבה  . העל ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
פלי" נע ה    ההעל אחר י י   מ  תבה   ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ל  נע "זד נת  ה בה  לתכלית עד  ְְְְְֲִִַַַַָָלתה ",

לנה רא ". ח כא  "אתה כא  ְְְְֲִִִַָָָֻזכ ת",
לא    ההעל לאחר אה  ה ריאה  כלית עני  וזה [...]ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאיר".   "לילה  א א  , ההעל את להסיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלדח ת
 מ ב  כל ,דת עב ואחד  אחד  לכל ה ראה  ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזהי 
על־ידי  א רה  א א  , ל חס ־ו  להתיא ל אס ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָנמצא ,

י תר. נעלה  לגי י  לה יע  אפר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָההעל
רת   הי הרי  ק יא :  י ק כלל, לרת נגע  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכ
היינט"), ווי  ענערע  סא ("א  רנ מ הרה   ביְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַט
 אי ־ וא מה א ה ,  קי רח עדי  הי י ־כ־על־ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֻוא
תמיהה ", רא  "אכ ר זה , ד ר וקא  להבי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאפר

ה א ה ? ְַָָֹֻבא 
קר  לפנת "ל. ה תנת, היא  א רה ,  לזה  ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוה ענה 
להרד לא  י תר להתח ק   צרי ואז י תר, חזקה  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹה ינה 

ל"ליל  זה  עד  ה קר, לא ר להתע רר אלא  , ל ה חס ־ו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יאיר".  ִַָ

        

האמצעי , ה פר ת הי  ללי ,  מ ח ה א  ו קרא   מ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָח
לל  האמצעי  ה ו  (ד ע   י מ הח אר את מכיל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה א 
נרמזת  'ו קרא '    וכ ה מאל). מ ו  מי ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמ ו 

ה רה : ללת ל ְֲֶַַָָָָמעלת
אה  ה ריאה   ה רא , מי  נאמר לא  מ ה " אל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"ו קרא 
 וכא .  ו אר מ ל מעלה  ,רית ת ועצמ ת ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ

ע להתק ר  ני ת אמצע  ה רה  מעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנרמזת
ה "ה  מז), (פרק  ניא  וכ ב אר ה רא . ְְְְֵֶַַַַַַָָָָעצמ ת
ת מה  המאחדי ,וחכמת נרצ את רה   יְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהל
את  לנ נת איל זה  "הרי  , יו מ .רית ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועצמ

ביכ ל".  ְְִַָעצמ

              

 ה רה  ל  מקראקראקראקרא דת ו ו ו ו עב ה ראה  טמ נה   ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
:נ לק  ְָָָהאד

, מי ה מ יה די  לכל ' ראי ק' עה  בכל עת ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָכל
!דת עב חיל אל מחיל ל התע ה ! : מ  יר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוד

קריאת  ז ב הה , מדרגה  לבעל :ז לקריאה   ני ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָני 

 עלי א א  עכ יו , עד   גי הי להס ק  ל אס ר  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאתר
פל  צי  למי  ואיל י תר.  נעלי  גי להי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלח ר
על־א  , להתיא אל־ל  ע ד  קריאת ז ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָה דרגה ,
מאפלה  ולצאת ה רד   ב מ להתע ת  כח מיד  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹה ל,

ְָלא רה .

         

א ר  י י  על למדנ ק די , רת ה דמת, ה רה    סְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
יכל  ולא  , ה את מ א  ה ' "כב ד    היה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹד ל
מ מעלה ; א  י י  ה  ,"'ג מ עד  אהל אל לבא  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹמ ה 
ה עירה   "אל ה רמז מ עט, גי י  מד ר תנפר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻואיל
העב דה  על־ידי  מ מ ה , א  א ר והינ 'ו קרא ', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָל

ל הע מ י. עניני  בקר צא  ְְְְִִִֵַָָָָֹ

לפי הרי  ק די , רת לגי  תנפר ה רידה   א על , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָא
  .תנלפר ק די  מ רת  באי  לי ע ה רה , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָסדר
גי י א א  , הא ר גי י  לא  היא  ה נה  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹכלית
א א  אינ ק די  רת ל ה עלה  וה י י  , ל הע תְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.תנפר לי י  והק מה  ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה 

         

א א א א א א א א :::: ...?'...?'...?'...?' הני הני הני הני ''''תתתתרתרתרתרת לתינ לתינ לתינ לתינ ק ק ק ק תתתת  תחילי תחילי תחילי תחילי מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹמ מ מ מ ני ני ני ני  ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ריריריריטהטהטהטה  יבא יבא יבא יבא ;;;; רי רי רי ריטהטהטהטה והוהוהוהררררנ נ נ נ תתתת ,,,, רי רי רי ריטהטהטהטה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹההההינ ינ ינ ינ ק ק ק ק תתתת ְְְְִִִִֹֹ

 רי רי רי ריטהטהטהטה  ק ק ק ק ז)ויתע ויתע ויתע ויתע פרשה  רבה  (ויקרא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַ
את   כ מב א  ה א  חטא , חטא  על קר מביא   אדְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
קרבה  ,רית לה '   העצמיי וההתק רת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה רבה 
התק רת  ל  בכח החטא ;  ה נגע  א  ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוהתק רת

החטא . על־ידי   גר  ג ה את לת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָז
לאלק ת  פ ה התק רת החסיד ת, תרת ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ[וכ באר
על־ידי ה צרת  ע יה  התק רת א ) חינת: י  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
עללה  והיא  וח ר), צותא   מ (מצוה  ה ' רצ   ְְְְְְֲִִִִִַָָָק
ב ) ;נלרצ חלילה , אי ־צת, על־ידי  להחל  ג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָלה
; העלי רצ מי י  ליה  אינה   עצמית ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהתק רת



סב              
.[העדר נחלת לא     ולכ , על־יד נצרת אינ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא 

" :דר ה ונת טהטהטהטהרי רי רי רי """"וזהי   ית יבא יבא יבא יבא ל ינק ת  ְְִִַַַָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִֵֶֹֹ
, ל מע חטא   טע  טעמ א  ,ר"""" רי רי רי ריטהטהטהטה  ק ק ק ק ויתע ויתע ויתע ויתע"""" ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

חינה  ת א את  ררי מע  יהמג ה רנת, תרת ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
נק ה  מיד  היא  א א  החטא ,  ג מ למעלה  היא  פְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ְָטה רה .

         

קרקרקרקר  קריבי קריבי קריבי קריבי מל מל מל מל ד ד ד ד  מנחהמנחהמנחהמנחה,,,, תקריב תקריב תקריב תקריב  י י י י  נאמרנאמרנאמרנאמר ְְְְֹֹולא ולא ולא ולא  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 עצי עצי עצי עצי(כהני (תורת ִִִִֵֵֵֵ

הרחנית: עב דה  ' עצי קר' כ ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹא ר
הקרבה  על  רי מ (' וכ  למי (ע לה ,  גיה לס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָה רנת
.ענינ לפי  קר ל ;פ  מי מס ח ת ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻחלקית,
פ ה  עצ ל ללית, הקרבה  מס ל ' עצי קר' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואיל

ל"ה . ל־ , עצמ את מ סר  האד ְֵֶַַָָָָָָֻ
סי ת: מ י  וקא , ' עצי קר' נרמזת ז ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה 

ע  האד "י  כ )  פטי) אמר , לע נמ ל  האד ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָָא )
ֶַָה דה ".

ה אי הרי  מצוה ', 'הכ ר גדר  ה ה ערכה  עצי  ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָב )
בר  ל והעלאת הקרבת את לאפר די  א א   איְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עב דת  גמת וד . יה על קרב  ר ה ר הינ ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,

יה די  קרב  מי  : ניניניניהאד ק לעס ה כ נת ל"ה . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ל מ מחלט לביטל וסימ א ת היא  ,ז ְְְְֲִִִַָָָָָֻֻעב דה 

ַָָל"ה .

        

א)א א א א ו ו ו ו קר קר קר קר  ה (א, א ' הא ת  וא זעירא , היא  א ' הא ת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
דר למר  וי רתי . היא  ' מי ה 'ברי  תח ת " אד"ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ל קריאת מד ר א ביחס ה ה ה ה """"ה ה ה ה הרמז: מ ה , אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

'זעירא '. ולהי ת  עצמ את להקטי  האד על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהק "ה 
ל לע ביחס  , ל הע תלד ת מד ר ' מי ה 'דברי   ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא
.סביבת על לה יע  למ ל 'רתי ', להי ת  האד על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

     ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
     ¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

  ¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
ÌkÓ È˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקר ּבנֹות ּכׁשּיקריב , »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין  ּדּבר  אדם ∑‡„Ì.נדבה  מה  נאמר ? ל ּמה  ְְִִֵָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
אף הרא ׁשֹון ׁשּלֹו, היה  ׁשה ּכל  ה ּגזל , מן הקריב  לא  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ה ּגזל  מן ּתקריב ּו לא  ח ּיה ∑‰Ó‰a‰.א ּתם  אף  יכ ֹול  ְִִֵֶַַַָֹ«¿≈»ַַָָ
וצאן" "ּבקר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ‰Ó‰a‰.ּבּכלל ? ÔÓ∑ ְְַַַָָָָֹƒ«¿≈»

ה ּנר ּבע  ואת  הר ֹובע  את  לה ֹוציא  ּכּלּה, .ולא  ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
˜a‰ŒÔÓ∑ ה ּנעבד את  לה ֹוציא ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.לה ֹוציא  ƒ«»»ְֱִֶֶַָƒ«…ְִ

ה ּמקצה  ה ּנֹוגח ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.את  את  לה ֹוציא  ְֶֶַֻƒ«…ְִֵֶַַ
ֿ ה ּבקר ", "מן הענין מן למ ּטה  א ֹומר  ּכׁשה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהמית .

את  לה ֹוציא  ל ֹומר , ּתלמ ּוד  ∑eÈ˜z.ה ּטרפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָ«¿ƒ
ּבׁשּתפ ּות  ע ֹולה  מתנּדבים  ׁשּׁשנים  ∑˜ÌÎa.מל ּמד  ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ»¿«¿∆

קיץ  ע ֹולת  היא  צ ּבּור , נדבת  ּבאה  ׁשהיא  ְְִִִִִֵֶַַַַָָמל ּמד 
ה ּמֹותר ֹות  מן ה ּבאה  .ה ּמזּבח , ְִִֵַַַַָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ÔBÎpÓ ˜È È‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa˜ ˙È Ôe˜z ‡Ú ÔÓe ÈBz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿



     
    

     
     

      
    
     

      
      

       
      
     

      
    
    

   
     

      
      
     

       
    
    

 
     
    
    
    
    
     

      
       

     
     
    
      

      
    
     
     
    

    
      
     

      



סג               
              

   

 מ מ מ מ י י י י ־ ־ ־ ־ יקריב יקריב יקריב יקריב   אד אד אד ָָָָָָָָאדְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַֽֽֽֽ
ה זל  מ הקריב  לא   הרא  אד מה  נאמר , לה  –  ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹאד

ה זל מ  קריב לא    א  א , היה  ובפירוש ה ל ב . (א, ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רש"י)

ע ה  מצינ לא  לכא רה  " היה  "ה ל  אי  ־ע ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹצרי
,  וא . ל ע  ברי ה כל ה עיל קני  הרא  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאד

"ה ל"? ל נקנה   ְִֵַָֹאי
 " רמ ה באר על־י  למר  הלכה וי ד  פרק מלכי (הלכות ְְְִֵַַַַַָָֹ

ונת י) , היא  הרי   ב  האר "ל למל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנגע 
 לעצמ מ יח  רצה , מה  פי  ה לחמה  לאני  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבדיו 
המדינה  נקנית  י על־ידי  מ ה  מבאר רצה ". מה  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹפי 

. ניני ה רכי  מ אר אחד  עי  ולא  ,ת א  ב למי  לְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
 יו מ ה א  לקנת, די  מלחמה   לכ  צרי ל זה  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוה ה 
.נג  לח ה אחר מל ל תבעל היא  האחרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה דינה 
תמר ה דינה  לה ציא  רצה  לחמה ,  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָועל
מה ־אי־  . י  צרי  ליטת תעל חת  להכניסְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
די  י עי  לא  המנדת, ליטה  מלכ ת אי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
חת  מצאת פא  זה  ,לל נקנית וה דינה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקנת,

.ליטתְִָ
היה  , הרא  אד ברא  יו מ למר  י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועל־י ־זה 
ח יו   ל הע ל  נכ זה  ה ל, על ו לט , ל ע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיחידי 

. ְֲֶַָונע ה 

              

      

 מ מ מ מ י י י י ־ ־ ־ ־ יקריב יקריב יקריב יקריב   אד אד אד ָָָָָָָָאדְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַֽֽֽֽ
העני ר נדבה  רש"י)קרנת ובפירוש ב . (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

לכא רה  נדבה , קרנת קרנת יני  התחיל לה  ְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָוק ה ,
ח את  , האד ה תח ב  קרנת להתחיל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהוה ־לי
לל  ה  ב תח צר רנת ועד  זה . וכ צא    ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא

לל? א נאמר לא  ְְְִֵֶֶָָָֹי ראל,
קרנת, הלכ ת אינ ז רה  ל ר ע באמת למר  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוי
נחס  אמ ר, (אחרי ,  לה היא  ר ע קרנת ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָפרת
 אי צר, קרנת יני  א נאמר לא  ולכ זה ) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכ צא 

.מ מק אְָָ
לפני מ עט זמ י ראל  עמד זמ ת א יו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא א 

ה רנת  יני  לדעת  צריכי  הי , איילל ה מיני    ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהי
יני א רנת ולכ , איל מיני  ה  ב תחְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מ ד .  יניה לדעת  צריכי  הי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה רנת
נדבה , קרנת יני  חילה  רנת לה  ב מ ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָועל־י ־זה 
רתה     י , איל מיני  ד  לל מס ר אינ ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָי 
קרנת  מ ד   ב ויתח י ראל ני   יחטא , ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָכינה 

.זמ אחרי  רק  ה  ב ונתח ְְְְֲִֵֶַַַַָָח בה ,
י ראל  ני   דב  מ הרי  נדבה , קרנת ־איְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה ־
 הקריב מס ר כ  מ ד לה , נדיב ת  ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלמלאכת
רנת תח ה  ולכ נדבה , קרנת  איל מיני  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָמ ד 

ח בה . קרנת לפני  ת א  הקריב י  , יניהְְְְִִִִִֵֵֶָָָ



     
     
    
    
    
     
     

     
     
    

     
    
     
     
    

   
   
    
   
     
   
     

      
    

   
    
      
      
     
    

    
      

    
     
    
    

     
   
   
     
      
  
     

     



סד              
             

   

וגו וגו וגו וגו '''' מ מ מ מ ־ ־ ־ ־ הההההמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה     קרקרקרקר      מ מ מ מ י י י י ־ ־ ־ ־ יקריב יקריב יקריב יקריב   אד אד אד ב )אד (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע רטי  לבאר  וי: העניני פנימ ת ר ה ניני  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

אד" לה ',  האד  י והח ה ח ת קרב  ה א  ענינ ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקר
המה  לקחת  צרי זאת,  י ע יצד  ."  מ יקריב  ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹי 
פ ה את לקחת  צרי  האד למר, לה '.  להקריבְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה המית  נפ   הינ לה ',  להקריב  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָה המית

ה '. ועב דת קד ה  לעניני  ְְְְְֲִֵַַַַָס ע 
 צרי  האד  ,  מ מ ל לב ק   י ה המה  את   כְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
דבעי ,  הי מע יו  ריו  מח ב תיו  נפ ח ת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלב ק 

.  מ – ר ח  ה יהיה  ְְִִֶֶָָֹולא 
חיטה    כ ,ת א  חטי ו ר ה  קחיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואחר־

ה חיטה  לאחר מה המה , ' י ח וה 'רח    ה את  ציאי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמ
: אד כ  מ , הח ת ללא   א  ל   ה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנאר
הח ת  – ה המית פ ' י ח ה 'רח   ציאי ֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָמ
– ה המה    רק  ונאר , י מ  מעניני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָוההתלהב ת
וה ענג  הח ק  ללא   א נאר,  עצמ ה מי  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹה בר

קד ה . לעניני  ורק   א   י מ , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָה מי 
כל   אלקי ה ' את  ואהב" ל למ ב  לב א  היא  ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוה רה 
האהבה  תגה  ה המית נפ  א " יצרי ני  , ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבב
 ר ה הקרבת נרמז וזה  לה "ה . ה ה די  ל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָה ד לה 
תל  , ה המית פ ה – ה המה  ה זח ,  אְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

לה '. האהבה   אְֲֵַַָָ

     ¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
       ¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÎÊ∑, למ ּטה "זכר " א ֹומר  ּכׁשה ּוא  נקבה . ולא  »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדר ֹוגינּוס  טמט ּום  ולא  "זכר ", ל ֹומר  ּתלמ ּוד  .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ÌÈÓz∑ מ ּום ÚBÓ„.ּבלא  Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ מט ּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְֵַ
אפ ּלּו יקריב ? יקריב  א ֹומר : מה ּו העזרה . עד  ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּבהבאת ֹו
אחד  ּכל  יקריב  ׁשמע ֹון, ּבע ֹולת  רא ּובן ע ֹולת  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה 
הח ּלין  יּמכר ּו ּבח ּלין, ע ֹולה  וכן ׁשה ּוא . מי ְְְְִִִִֵֵֶַָָֻֻל ׁשם 

אחת  ּכל  ותקרב  ע ֹול ֹות  ּכּלן הן והרי ע ֹול ֹות  ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻלצרכי
א ֹו ּבפס ּולין נתערבה  אפ ּלּו יכ ֹול  ׁשה ּוא . מי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָל ׁשם 

"יקריב ּנּו" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מינֹו? È˜È.ּבׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַ«¿ƒ
B˙‡∑ ּתלמ ּוד ֿ ּכרח ֹו? ּבעל  יכ ֹול  א ֹות ֹו. ׁשּכֹופין מל ּמד , …ְְְְִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר  עד  א ֹות ֹו ּכֹופין ּכיצד ? הא  "לרצנֹו". ְִִֵֶַַַַָֹֹל ֹומר :
אני' CÓÒÂ.'ר ֹוצה  '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה  .אין ֲִֶƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

       §¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
̈¨«

‰ÏÚ‰ L‡ ÏÚ∑, לסמיכה ח ֹובה  ע ֹולת  להביא  «…»…»ְְִִִַָָָ
ה ּצאן  ע ֹולת  הע ֹוף ∑‰ÏÚ‰.ּולהביא  לע ֹולת  .ּפרט  ְִַַָֹ»…»ְְַָָ

BÏ ‰ˆÂ∑ על ּתאמר  אם  ל ֹו? מר ּצה  ה ּוא  מה  על  ¿ƒ¿»ְִֶַַַַַֹ

א ֹו ׁשמים , ּבידי מיתה  א ֹו ֿ ּדין, ּבית  ּומית ֹות  ְִִִִִֵֵֵַָָּכרת ֹות 
על  א ּלא  מר ּצה  אינֹו הא  אמ ּור . ענׁשן הרי - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָמלק ּות 

לע ׂשה ' ׁשּנּתק  'לאו ועל  .'ע ׂשה ' ְֲֲִֵֵֶַַַָ

         

כ ניה 'סמיכה ' על אבינ יעקב  ל ידיו  סמיכת ג  לל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
המ כה  ענינ  מ ה  על־ידי  יה ע  סמיכת  א , ס ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻי
החכמה . ספירת היא  ית רא ספירת, ע ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמ חינת

ה פירת. ע ר נגד  ה  די ה אצע ת ע ר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכ ד ע ,

מ "ה ) (גימטרא   האד : ר ה סמיכת לגי   ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָא
," (גימטרא  ה המה  על מ "ה    מ  עלי א ר  י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָממ
להתע ת  ל מאפר  בכ לע למ ת), מק ר ה א    ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָה

.ר ה עב דת ְְֲֵַַַָָעל־ידי 

      §¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
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ÌÈ‰k‰ eÈ˜‰Â ËÁLÂ∑ ואיל מ ּקּבלה  ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְִֵַָָָ

ּבזר  ׁשּכׁשרה  ה ּׁשחיטה , על  ל ּמד  ּכה ּנה . ÈÙÏ.מצות  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻƒ¿≈
הרא ׁשֹונה ,∑eÈ˜‰Â.ּבעזרה ∑‰' ׁשהיא  ק ּבלה  זֹו ֲָָָ¿ƒ¿ƒִִֶַָָָָ

ׁשּתיהן למדנּו, "ה ֹולכה ". ל ׁשֹון אחרים:(ּומ ׁשמע ּה ספרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אהרן )ׁשּׁשּתיהן  ‡‰Ô.ּבבני Èa∑ ּתלמ ּוד חללים ? יכ ֹול  ְְֲִֵֵֶֶַֹ¿≈«¬…ְֲִַָָ
"ה ּכהנים " ‡˙Ìc‰Œ.ל ֹומר : e˜ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ מה ֲִַַֹ∆«»¿»¿∆«»ַ

את  להביא  ּפעמים ? ׁשּתי "ּדם " "ּדם " ל ֹומר : ְְְְִִֵֶַַָָָָּתלמ ּוד 
ּבפס ּולים , אף  יכ ֹול  מינֹו. ּבׁשאינֹו א ֹו ּבמינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתערב 

ÌÈÏLג  Îc ÈBz ÔÓ da˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ï dp˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚÏ¿«¬»≈√»¿»

dÏד  ÈÚzÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡tÎÏ¿«»»¬ƒ

Èaה  Ôe˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÈBz a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙ Èc BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»



סה               
החיצ ֹונּיֹות , ּבח ּטא ֹות  א ֹו ה ּפנימ ּיֹות , ּבח ּטא ֹות  ְִִִִַַַַַַָָא ֹו
ּבמק ֹום  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  למ ּטה ? והיא  למעלה  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָׁשא ּלּו

ֿ ּדמ ֹו" "את  מן ∑e˜ÊÂ.אחר : וזֹורק  למ ּטה  ע ֹומד  ֵֶַָ¿»¿ְְִֵֵַָ
ּכנגד  ה ּסקרא  מח ּוט  למ ּטה  ה ּמזּבח  לכתל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּכלי
ּבאר ּבע  נּתן ה ּדם  ׁשּיהא  "סביב ", נאמר :  לכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּזוּיֹות ,

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכח ּוט ? יּקיפ ּנּו יכ ֹול  א ֹו ה ּמזּבח . ְְְִִֵֶַַַַַָר ּוח ֹות 
"וזרק ּו", אי ּבזריקה . לה ּקיף  ֿ אפ ׁשר  ואי ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרק ּו",
הא  "סביב ", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  אחת ? ּבזריקה  ְְִִִַַַַָָָָיכ ֹול 

אר ּבע  ׁשהן מ ּתנֹות  ׁשּתי נֹותן ‡Á˙tŒL.ּכיצד ? ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡∑ מפרק ׁשה ּוא  ּבזמן .ולא  …∆≈ְְְִֶַָֹֹ

         

 מ מ מ מ א א א א א א א א  ו ו ו ו חטחטחטחט  אי אי אי ל)אי חולי) ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 הע את  א ה המה  את מעלה  "מ כת" ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָה חיטה 
כל  לאכילה ,  ת א מכ ירה  ה כחי ,  ב ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמ
י נע  ה א ר 'מד ר', לדרת 'חי ' מ רת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַלהתע ת

. כל הא  האד ל ר ב  מְְֶָָָָָָָ
להעלת  ' למ'  י : ה פ־ה המית 'חיטת'  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָא

ה פ־האלקית. קד ת לה לל כל עד  ת ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻא

    §¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפ ׁשט  הע ֹול ֹות  ּכל  את  לר ּבֹות  "העלה "? ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ‡˙d.מה  ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה  .ולא  ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

      §Â¨«§Â§¥̧©«£Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
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L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת  ׁשהא ׁש ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
ההדיֹוט  מן להביא  מצוה  ‰Ô‰k.ה ּׁשמים , Ô‰‡ Èa∑ ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…«…≈

הדיֹוט , ּכהן ּבבגדי עבד  אם  הא  ּבכה ּונֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכׁשה ּוא 
ּפס ּולה  .עב ֹודת ֹו ְֲָָ

      §¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥©§¨¦½¤
     ̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

©©¦§¥«©
ÌÈ‰k‰ Ô‰‡ Èa∑ ּכה הא  ּבכה ּונם . ן ּכׁשהם  ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפס ּולה  עב ֹודת ֹו ּבגדים , ּבׁשמ ֹונה  ׁשעבד  ‡˙.הדיֹוט  ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑, הפ ׁשט ּבכלל  הרא ׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ

לעצמ ֹו למנֹות ֹו  הצר  לפיכ ּבּׁשחיטה , ה ּתז .ׁשּכבר  ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

„t‰Œ˙‡Â∑ עם ׁשּמעלה ּו , לל ּמד נאמר ? ל ּמה  ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּכב ֹוד   ּדר וזה ּו ה ּׁשחיטה . ּבית  את  ּבֹו ּומכ ּסה  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרא ׁש

מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל  L‡∑ ה ּגזירין יהיּו ׁשּלא  ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ
ל ּמערכה  ח ּוץ  .יֹוצאין ְֲִַַָָ

     §¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
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‰ÏÚ∑יקטיר ּנּו ע ֹולה  ּכׁשּיׁשחט ּנּו,∑‡M‰.ל ׁשם  …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְֲִֶֶ
א ׁש ל ׁשֹון "א ּׁשה ", וכל  הא ׁש. ל ׁשם  ׁשֹוחט ֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָיהא 

ּבלע "ז  ׁשאמר ּתי ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר  לפני, ר ּוח  נחת  ְַַƒ«ְְִֶַַַַַָָ
רצ ֹוני  .ונע ׂשה  ְְֲִַָ

        

להלהלהלה'''' ניח ניח ניח ניח ח ח ח ח  ט)ריח ריח ריח ריח  ונע ונע ונע ונע ה ה ה ה (א, אמר אמר אמר אמר י י י י  לפני לפני לפני לפני  ררררח ח ח ח  נחתנחתנחתנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
"ריח (רש"י)רצרצרצרצני ני ני ני  ה י  נאמר קרנת וקא   ע ה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

 י   מק  אד ה צו ת כל מ ני  ה א  לה '", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָניח ח 
ל    להעלת אי  ' י ח' ה צו ת ס ג   , עצמ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

 א מצו ת ידי  על יו , לאד עלת  י  והס ר  ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטע
זרת  את   מק , מי מלכ ת על  עצמ על מק ל  ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהאד
 א א א  , לאד לל  עדנ לא  ה רנת זאת לע ת .ל ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻה
ל  נרצ   תק ה א   ענינ וכל ה "ה , ל לצר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָורק 

ה "ה  ל נרצ העב ה   מעצ רח , נחת  י לכ ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻה "ה .
מ רה . ל ללא    ְְְִֵַָָֹהתק

מנחה  ע לה , קרנת רק   מעט  זה  י  מצינ   ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלכ
 א קרנת י  ותדה .   א ח את, קרנת ולא  , למיְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
 א ח את, קרנת משא "כ  לל,  לעצמ עלת  לאד ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאי
 עדנ   וא ח את קרנת . לעצמ עלת  לאד  י ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָותדה 
על  לה ' ה דאה   מ דה  וקר , האד חטאי  על ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכ ר
לה ד ת.  האד ל טבעית ח בה  הי  , לאד ע ה  ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָה ס 

‡Ï‰‡:ו d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ ÔecÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i‡ ˙È ‡i‰k Ô‰‡ Èa ÔecÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡az ˙ÈÂ ‡LÈ≈»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚÎe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚa Ïa˜˙Óc Ôa˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



סו              

    §¦¦©¸Ÿ¨§¨¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
   §Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑.רא ׁשֹון ענין על  מ ֹוסיף  ו"ו ¿ƒƒ«…ְִִִַָָ
ּפר ׁשה  ּבין להת ּבֹונן למ ׁשה  רוח  ל ּתן הפסיק ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹול ּמה 

ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפר ׁשה  B‡ ÌÈNk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ולמזהם  לח ֹולה  לזקן, ּפרט  מע ּוטין, ג' א ּלּו .הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

       §¨©̧Ÿ¹©´¤¤©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
      §¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ∑ ה ּמזּבח צד  ‰'.על  ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפ ֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

     §¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
     ©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

©©¦§¥«©

     §©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
      ¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

  ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
     

     §¦¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
    ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּתמים" ׁשּנאמר : לפי הע ֹוף , ּכל  ולא  ƒ»ְְֱִִֶֶַָָָֹ
ּבּבהמה  וזכר ּות  ּתּמּות  ּובע ּזים ", ּבּכׂשבים  ּבּבקר  ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר 
אבר ? מח ּסר  אף  יכ ֹול  ּבע ֹופ ֹות ; וזכר ּות  ּתּמּות  ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

הע ֹוף " "מן ל ֹומר : ולא ∑ÌÈz.ּתלמ ּוד  ּגד ֹולים  ְִַַָ…ƒְְִֹ

BÈ‰.קט ּנים  Èa∑ ּגד ֹולים ולא  ÌÈz‰ŒÔÓ.קט ּנים  ְִַ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒ
‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ ׁשּבזה ה ּצה ּוב  לתח ּלת  ּפרט  ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה  ּבני אצל  ה ּוא  ׁשּגד ֹול  ּפס ּול , ׁשה ּוא  ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה ,
ּתֹורים  .אצל  ִֵֶ

    §¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
      §¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

BÈ˜‰Â∑ יביא אחת  ּפרידה  ‰Ô‰k.אפ ּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe∑ ק ֹוצץ ּכהן; ׁשל  ּבעצמ ֹו א ּלא  ּבכלי, מליקה  אין »«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ל ּסימנין  ׁשּמּגיע  עד  מפרקת   וח ֹות הערף  מ ּמּול  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבצ ּפרנֹו
„BÓ.וק ֹוצצן  ‰ˆÓÂ∑," א ּפים "מיץ  ל )ל ׁשֹון  (משלי  ְְָ¿ƒ¿»»ְִִַַ

ה ּמץ " ֿ אפס  טז)"ּכי קיר (ישעיה על  ה ּׁשחיטה  ּבית  ּכֹוב ׁש . ְִִִֵֵֵֵַַַָָ

ויֹורד  מתמ ּצה  וה ּדם  ÓÂˆ‰.ה ּמזּבח  ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑ ְְְְִִֵֵֶַַַַָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
מ ֹוצה ?! ה ּוא  מקטיר , ׁשה ּוא  מאחר  ּכן? ל ֹומר  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָאפ ׁשר 
וכ ּו', ּבעצמ ֹו וה ּגּוף  ּבעצמ ֹו הרא ׁש - הקטרה  מה  ְְְְְְְֶַַַַַָָָָֹא ּלא ,
ּומלק  ה ּוא : מסרס  מקרא  ׁשל  ּופ ׁשּוט ֹו ּכן. מליקה  ְְְְִִֵֶַַָָָָֹאף 

ּכבר  ּדמ ֹו" "ונמצה  הקטרה , וקדם  .והקטיר , ְְְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

               

  

ה זח " קיר על  מ "ונמצה  ה ס ק  טו )על ר"י(א, א מר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מתמ ה    וה ה זח , קיר על ה חיטה  ית  ב"ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ְֵוי רד ".

החסיד ת: דר זה  לבאר  ְְֲִֵֵֶֶֶַָי
" הרמ ברי   עי ט)יד א, ה רנת (פרשתנו  עב דת כ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ורא י ,בנפ פג לאלקיו  חטא  "י   האד ח ב  ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹה א 

Èaי  ÔÓ B‡ ‡in‡ ÔÓ da˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d˜È ÌÈÏL Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô‰‡ Èa Ôe˜ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

dazיב  ˙ÈÂ dLÈ ˙ÈÂ È‰B‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚÎe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:daÀ̃¿»≈

È˙טו ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»



סז               
 מ קח  ה רא  חסד  ללא  ,פ  ר וי  מ פ ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָל

."' כ נפ חת נפ , מ חת  מ ' כ ְֶֶֶֶַַַַָָָמ רה 
החסיד ת תרת ד "ה מבאר מאמר  תש"ט, המאמרי ספר  (ראה  ְְֲִַַָֹ

ועוד ) ב . פרק סחרה  טוב  כי ודמ טעמה  חל את קריבי ְְְְִִֶֶֶֶַָזה 
האד חטאי  על ה רה  י  ה א  ה זח , על ר ה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָל
 מק לה "ה ,  עצמ מקריב   האד על־ידי  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמ יעה 
ה ענג   "חל" את יקריב  ה ה ,  ל ע מעניני  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלהתע ג
ור  רא ק ע  היה    במק ה "ה , לעב דת ,ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻ

," מי ה "רתיחת והינ , מ את יקריב  ה ה ,  ל ע ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעניני 
ה רא . עב דת רק  היה   ההתלהב ת ,רית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָל

ע לה , קר עב ד ת   ס א ר"י  תב  מה   ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוזה
את  ' ב' על־ידי  היא  ר ה על־ידי  ה אה  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה רה 
ההתלהב ת  ל וי רד ", מתמ ה    ו "ה , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָה ענג
 ציא מ "חט ס" ה א  הרי  ה ה ,  ל ע עניני   ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָוה ענג

.רית ל  מקריבְְִִֵַָ

      §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
   ©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

B˙‡Ó∑ ה ּזפק וזה  הרעי, ∑d˙ˆa.מק ֹום  À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»
"ּכי  ּכמ ֹו: ה ּמא ּוס , ּדבר  ל ׁשֹון ו"נֹוצה " מעיה . ּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעם 
"ּבא ּוכליּה", א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ֿ נע ּו", ּגם  ְְְְְְִֵֵֶֶַָָנצ ּו
'נֹוטל  ׁשאמר : חנן, ּבן יֹוסי א ּבא  ׁשל  מדר ׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזה ּו
אמר ּו: ֿ לברכה  זכר ֹונם  ור ּבֹותינּו עמ ֹו'. ה ּקרקבן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאת 
עם  ונֹוטל ּה אר ּבה , ּכמ ֹו ּבס ּכין ה ּזפק  סביב  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻק ֹודר 
א ֹוכלת  ׁשאינּה ּבהמה , ּבע ֹולת  הע ֹור . ׁשעל  ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה ּנֹוצה 

ירחץ  וה ּכרעים  "וה ּקרב  נאמר : ּבעליה , ּבאב ּוס  ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָא ּלא 
נאמר : ה ּגזל , מן ׁשּנּזֹון ּבע ֹוף , והקטיר ". ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמים 

ה ּגזל  מן ׁשאכל ּו ה ּמעים , את  "וה ׁשלי".Ïˆ‡ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆
‰Ó„˜ ÁaÊn‰∑ּכב ׁש ׁשל  ‡ÌB˜ÓŒÏ.ּבמזרח ֹו «ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿

ÔLc‰∑, ּבקר ּבכל  ה ּדׁשן ּתר ּומת  ׁשם  ׁשּנֹותנין מק ֹום  «»∆ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשם  נבלעים  וכ ּלם  וה ּמנֹורה , ה ּפנימי מזּבח  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻוד ּׁשּון

.ּבמק ֹומן  ְִָ

       §¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
     ©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

    ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ÚqLÂ∑ א ֹומר ה ּוא  וכן ּבּיד ; א ּלא  ׁשּסּוע  אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

ה ּגדי" ּכׁשּסע  "ויׁשּסעה ּו עם ∑ÂÈÙÎ.ּבׁשמ ׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצת ֹו ּכנפי למרט  צרי אינֹו נֹוצה ∑ÂÈÙÎ.ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי   ל אין והלא  ׁשל מ ּמׁש. רע  ריח  ׁשּמריח  ֹוט  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אמר  ול ּמה  עליו. קצה  נפ ׁשֹו ואין נׂשרפים  ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכנפים 
ּומה ּדר  ׂשבע  ה ּמזּבח  ׁשּיהא  ּכדי "והקטיר "? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻה ּכת ּוב :

עני  ׁשל  ÏÈcÈ.ּבקר ּבנֹו ‡Ï∑ לגמרי מפרק ֹו אינֹו ְְִֶָָָ…«¿ƒְְְְֵֵַָ
"ריח  ּבע ֹוף : נאמר  מ ּגּבֹו. ק ֹורע ֹו א ּלא  חתיכ ֹות , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָל ׁשּתי
: ל ל ֹומר  ניח ֹוח ". "ריח  ּבּבהמה : ונאמר  ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹניחח ",
ל ּבֹו את  ׁשּיכ ּון ּובלבד  ה ּממעיט , ואחד  ה ּמר ּבה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ'אחד 

.ל ּׁשמים ' ִַַָ

       

ניח ניח ניח ניח ח ח ח ח  ריח ריח ריח ריח  המההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניח ניח ניח ניח ח ח ח ח ,,,, ריח ריח ריח ריח   ע ע ע ע (רש"י נאמרנאמרנאמרנאמר ְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
יז) מק יא,  המ  וא ,  ע  י מק א לאל:  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹי

בהמה    ע למר,  וי ה מעיט". . . "ה רה  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהמה :
 וי מעלה :מ מ מ מ  י אחד  כל י  ה נה , מ ד  רק  לא  , ְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

     קרב ).ע ע ע ע לא  הע ר המה , (ע לת ה צה     מקריבי –ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
חינה המה המה המה המה   י להד די  ,  ע  י הק לכ .דל מ ד  – ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וקא  מנחה ,ה ה ה ה א א א א מס מת קר ה מיט ולכ) ה 'מרה ' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ה נה ). מ ד  רק  ולהמה    לע ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָוה 

     §¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
       ¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

È˜˙ Èk LÙÂ∑ קר ּבנֹות ּבכל  "נפ ׁש" נאמר  לא  ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְֱֶֶֶַָָֹ
עני. מנחה ? להתנּדב  ּדר ּכֹו מי ּבמנחה ; א ּלא  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָנדבה ,
הקריב  ּכא ּלּו עליו אני מעלה  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָאמר 

˜Ba.נפ ׁשֹו ‰È‰È ˙ÏÒ∑," מנחה עלי "הרי הא ֹומר : ְַ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ
ׁשּבּמנח ֹות  הרא ׁשֹונה  ׁשהיא  סלת , מנחת  מביא  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹסתם ,

לפי  ּבענין. ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו סלת , ּכׁשהיא  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת 
אפ ּויֹות  ּבא ֹות  וכ ּלן מנח ֹות , מיני חמ ּׁשה  ּכאן ְְְֱֲֲִִֵֶֶָָָָָֻׁשּנאמר ּו
סלת " "מנחת  קר ּויה   לכ מ ּזֹו, ח ּוץ  קמיצה  .קדם  ְְְְִִִֶֶַָָָֹֹ

˙ÏÒ∑ סלת" ׁשּנאמר : הח ּטין, מן א ּלא  "סלת " אין …∆ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר : מע ּׂשר ֹון, ּפח ּותה  מנחה  ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָח ּטין",

ËÒÏטז d˙È ÈÓÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

d˙Èיז ˜qÈÂ LÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc Ôa˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa˜ ˜È È‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜ÈÈÂ da˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡zÏ dÏÚ¬«¿À¿»



סח              
מנחה  לכל  ע ּׂשר ֹון למנחה ", . . סלת  ÈÂˆ˜."וע ּׂשר ֹון ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ¿»«

ÔÓL ‰ÈÏÚ∑ּכּלּה Ï‰.על  ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ על »∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ַ
אחד  לצד  עליה  לב ֹונה  קמץ  מ ּניח  ּומה מקצת ּה; . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א ּלא  ּבּתֹורה , ר ּבּוי אחר  ר ּבּוי ׁשאין ּכן? ל ֹומר  ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָראית 
נבלל  ׁשה ּוא  מ ּפני ּכּלּה, על  ׁשמן אחר : ּדבר  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלמעט .

ּומ ּׁשמנּה", "מ ּסל ּתּה ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ע ּמּה, ונקמץ  ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָע ּמּה
נקמצת  ולא  ע ּמּה נבללת  ׁשאינּה מקצת ּה על  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּולב ֹונה 
ׁשּקמץ , ׁשּלאחר  לבנת ּה", ּכל  "על  ׁשּנאמר : ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹע ּמּה,

ּומקטיר ּה ּומעליה  ּכּלּה ה ּלב ֹונה  את  ÈÂˆ˜..מל ּקט  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻ¿»«
d‡È‰Â .Ô˙Â∑ ּבזר ּכׁשרים  ּובלילה  ׁשּיציקה  .מל ּמד  ¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

        

מנחהמנחהמנחהמנחה     קרקרקרקר תקריב תקריב תקריב תקריב  י י י י  א)ונפונפונפונפ ההההחידחידחידחיד(ב , מלמלמלמלד ד ד ד  ,,,,    קרקרקרקר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 עצי עצי עצי עצי כהני)מתנ מתנ מתנ מתנ ב ב ב ב  'מכ ירי(תורת  ה  עצי הרי  לאל,  י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַֹ

האד  ח  מ קר ה ה  למר,  וי .קר ולא  ,'ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹקר
 אי ולכ לה '), ניח ח  (ריח  ח בה  ע ה  ע ה   מ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻס ק 

, מ קר אינ , עצי קר  א מלאה . התלת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נמצא , מלאה . היא  תלוהת , לאד ס ק   ר ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאינ

. עצמ ר מה י תר נעלה   עצי 'ה 'קרְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

      ¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
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ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכה ּנה מצות   ואיל .מ ּקמיצה  «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ
ÌMÓ ıÓ˜Â∑, לל ּמד ע ֹומד ֹות , ה ּזר  ׁשרגלי מ ּמק ֹום  ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

ּבאחת ֿ אף  ּבעזרה , מק ֹום  ּבכל  ּכׁשרה  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשה ּקמיצה 
יׂשראל  רגלי ּדריסת  מק ֹום  ׁשל  א ּמה  ÏÓ‡.ע ׂשרה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ¿…

BˆÓ˜∑ ּתלמ ּוד צד ? לכל  ויֹוצא  ּומבצ ּבץ  מברץ , יכ ֹול  À¿ְְְְְְֵֵַַַָָָֹ
יהא  לא  ּבקמצ ֹו", מ ּמּנּו "והרים  אחר : ּבמק ֹום  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֻל ֹומר 
יכ ֹול  "ּבקמצ ֹו", אי ה ּקמץ . ּׁשּבת ֹו מה  א ּלא  ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻּכׁשר 
ׁשל ׁש ח ֹופה  ּכיצד ? הא  "מלא ". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְֵֵֶַַַָָָֹֹחסר ?

ל ׁשֹון  ּבמ ׁשמע  "קמץ " וזה ּו יד ֹו, ּפס  על  ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹאצ ּבע ֹותיו
d˙ÏŒÏk.העברית  ÏÚ∑ יהא ה ּלב ֹונה , ּכל  לבד  ְִִָ«»¿…»»ְְְֵַַָָ

מלא  ÈË˜‰Â.ה ּקמץ  d˙Ï∑ ה ּלב ֹונה אף  ֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ אם הא , ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

ּפס ּולה  לב ֹונה , קרט  א ֹו מלח  ּגר ּגר  ּביד ֹו ועלה  .קמץ  ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
d˙kÊ‡∑ הע ֹול ה ּמנחה ,ה ּקמץ  זכר ֹון ה ּוא  לגב ּה ה  «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ר ּוח  ּולנחת  לט ֹובה  ּבעליה  נזּכר  .ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ

     §©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
  ¥«¦¥¬§Ÿ̈«

ÂÈÏe Ô‰‡Ï∑ּברא ׁש חלק  נֹוטל  ּגד ֹול  ּכהן ¿«¬…¿»»ְֵֵֵֶָֹֹ
ּבמחלקת  וההדיֹוט  ּבמחלקת , ˜„ÌÈL.ׁשּלא  L„˜∑ ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַֹֹֹ…∆»»ƒ

להם  ‰'.היא  ÈM‡Ó∑ א ּלא ּבּה, חלק  להם  אין ִֶָ≈ƒ≈ֵֵֶֶֶָָָ
הא ּׁשים  מ ּתנֹות  .לאחר  ְְִִַַַָ

       §¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
       ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

'B‚Â È˜˙ ÈÎÂ∑ מאפה מנחת  עלי 'הרי ׁשאמר : ¿ƒ«¿ƒ¿ְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
רקיקין. א ֹו ח ּלֹות  א ֹו ׁשּיביא  ה ּכת ּוב , ול ּמד  ְְִִִִֵֶַַַָָת ּנּור ';
ר ּבֹותינּו ונחלק ּו מ ׁשּוחין. והרקיקין ּבל ּול ֹות  ְְְְְְְִִִֵֶַַַָהח ּלֹות 
עד  ּומ ֹוׁשחן וח ֹוזר  'מ ֹוׁשחן א ֹומרים : יׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָּבמ ׁשיחתן:
לג טע ּונֹות  ה ּמנח ֹות  ׁשּכל  ׁשּבּלג , ה ּׁשמן ּכל  ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיכלה 
ּוׁשאר  יונית , ּכ"ף  ּכמין 'מ ֹוׁשחן א ֹומרים : ויׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשמן',
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  ל ּכהנים '. עצמ ֹו ּבפני נאכל  ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה ּׁשמן

ׁשני  ׁשמן להכ ׁשיר  ּפעמים ? ׁשּתי "ּבּׁשמן", ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"ּבּׁשמן",
רא ׁשֹון  ׁשמן צרי ואין ה ּזיתים , מן ה ּיֹוצא  ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּוׁשליׁשי
ּב'מנח ֹות ': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר  ל ּמנֹורה , ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָא ּלא 
ֿ ידי  על  ונקמצ ֹות  קמיצתן לפני האפ ּויֹות  ה ּמנח ֹות  ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּכל 
ּבּה: והאמ ּור  ח ּלֹות , ע ׂשר  ע ׂשר  ּבא ֹות  ּכּלן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָֻּפתיתה ,

רקיקין  ע ׂשר  ּבאה  ."רקיקין", ְְִִִִֶֶָָ

     §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
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ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dzk„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dzÏ¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc ÔaÀ̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰BÏÂג  Ô‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡iawÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa˜ ˜˙ È‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔÈht ÔˆÈb ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈÈht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca˜ ‡˙ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z Èht ÁLÓ ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈



סט               
˙Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ עלי "הרי ׁשאמר : ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ

ּבֹו ׁשא ֹופין ּבּמק ּדׁש ׁשהיה  ה ּוא  ּוכלי מחבת ", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת 
צף , א ּלא  עמק  אינֹו וה ּכלי ּבּׁשמן, הא ּור  על  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמנחה 

ק ׁשין  ׁשּבת ֹוכ ֹו ה ּמנחה  צפה ,ּומע ׂשה  ׁשהיא  ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מ ּתנֹות  ׁשל ׁש טע ּונֹות  וכ ּלן ה ּׁשמן. את  ׂשֹורף  ְְְֵֶֶֶַַָָָֹֻהא ּור 
לע ׂשּיתן  קדם  ּבּכלי ׁשמן ּומ ּתן ּובלילה  יציקה  .ׁשמן: ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÔÓM ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבע ֹודן ׁשּבֹוללן .מל ּמד  …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

      ̈³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
 ¦«

ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ ה ּנאפ ֹות ה ּמנח ֹות  ּכל  לר ּבֹות  »…»ƒƒְְֱֶַַַָָ
לפתיתה  קמיצה , ÁÓ‰.קדם  ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְִִִֶָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

‡Â‰∑ מנחת אף  יכ ֹול  ליציקה . ה ּמנח ֹות  ּכל  לר ּבֹות  ƒְְְִִִַַַַָָָָ

את  א ֹוציא  "עליה ". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכן? ּתּנּור  ְֲִֵֵֶֶַַַַָָמאפה 
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  הרקיקין? את  א ֹוציא  ולא  ְְְִִִֶַַַַָֹהח ּלֹות 

.הוא  ִ

     

      §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
˙LÁÓ∑ּומ ּתֹו עמק , ּבּמק ּדׁש, ׁשהיה  ה ּוא  ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

 לפיכ ׂשֹורפ ֹו, הא ּור  ואין צב ּור  ׁשמנּה עמ ּקה , ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא 
הע  מנחה  ר מע ׂשה  ּדבר  ּכל  ר ֹוח ׁשין. לת ֹוכ ּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכר ֹוח ׁש נראה  מ ׁשקה  ֿ ידי .על  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

     §¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
   §¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

‰l‡Ó ‰NÚÈ L‡∑ה ּלל ּו ה ּמינים  מן .מאחד  ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
dÈ˜‰Â∑ ה ּכהן אל  .ה ּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה  ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ ׁשל מערבית  ּדר ֹומית  לקרן מ ּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

    §¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
    ©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

d˙kÊ‡Œ˙‡∑ ה ּקמץ .ה ּוא  ∆«¿»»»ֶַֹ

     §©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
 ¥«¦¥¬§Ÿ̈«

     ̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
     ̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¦¤²

 ¦¤−©«Ÿ̈«
LcŒÏÎÂ∑"ּדב ׁש" קר ּוי ּפרי, מתיקת  .ּכל  ¿»¿«ְְְִִַַָָ

     ̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
  Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

eÈ˜z ˙ÈL‡ Ôa˜∑ מן להביא   ל ּיׁש מה  »¿«≈ƒ«¿ƒְְִִֵַָ
ׁשל  ה ּלחם  ׁשּתי רא ׁשית , קר ּבן ה ּדב ׁש? ּומן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָה ּׂשא ֹור 

ּתאפינה ", "חמץ  ׁשּנאמר : ה ּׂשא ֹור , מן ה ּבאים  ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת ,
ּותמרים  ּתאנים  ּבּכּורי ּכמ ֹו ה ּדב ׁש, מן .ּוב ּכּורים  ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

ÁLÓ‡ו dÏÚ ˜È˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

Óז ‡zÏÒ Ca˜ ‡z„ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dzk„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc Ôa˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰BÏÂי  Ô‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡iawÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï Lc ÏÎÂ ÈÓÁ ÏÎ È‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe˜z ÈÓ„˜ ÔaÀ̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»



ע              
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  ©§¦¬¤«©
˙Èa ÁÏÓ∑ מ ּׁשׁשת ל ּמלח  ּכר ּותה  ׁשה ּברית  ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

ל ּקרב  ה ּתח ּתֹונים  ה ּמים  ׁשהבטח ּו ּברא ׁשית , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּבחג ה ּמים  ונּסּו ּבּמלח , Ea˜ŒÏk.ּבּמזּבח  ÏÚ∑ ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן  ה ּקד ׁשים  ּכל  ואמ ּורי וע ֹוף , ּבהמה  ע ֹול ֹות  .על  ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

         

 אלקי אלקי אלקי אלקי ריתריתריתרית מלח מלח מלח מלח  תתתתיתיתיתית יג )ולא ולא ולא ולא  (ב , ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ב . ה מלח . ה בר את   מק ה א  א . ללח . כ נת ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָי 

("רית ב רה  מ חינת ת להי הרע , את מכ ה  ").אלקי אלקי אלקי אלקי ה א  ְְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶַַַָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
קרב . ל ה א  'קר' ה ה  לבאר,  וי     בק ק ק קר ה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

היא  "רית", נצחי ,   ק ל אפ להי ת  צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹלה '
מה כל". למעלה  ונפלאה  רה  ואהבה  י י י י     "התק רת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

מתל   הרע   ה המית, פ   נפעל לה ' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה רב 
לקד ה .  ְְְִֶָָֻונה

     §¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
       ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

È˜zŒÌ‡Â∑,'ּכי' ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש "אם " הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ
ה ּכת ּוב  העמר  ּבמנחת  ׁשהרי ר ׁשּות , זה  אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי
וג ֹו'" ה ּיֹובל  יהיה  "ואם  וכן ח ֹובה . ׁשהיא  .מד ּבר , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ÌÈeka ˙ÁÓ∑ ׁשהיא מד ּבר , ה ּכת ּוב  העמר  ּבמנחת  ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
ה ּׂשע ֹורים  ּומן ה ּתב ּואה , ּבּׁשּול  ּבׁשעת  אביב  ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה 
"ּכי  לה ּלן: ונאמר  "אביב ", ּכאן: נאמר  ּבאה . ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא 

אביב " L‡a.ה ּׂשערה  ÈeÏ˜∑ על א ֹות ֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
קליֹות  ׁשל  ּבא ּבּוב  מֹוכרי (הא ּור  ׁשל  הּכלי  ׁשם ּבמנחֹות, ר ׁש"י  ּפר ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשהיא )קלי ֹות  לפי ּבריחים , נטחנת  אינּה ּכן ׁשא ּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓk.לחה  Nb∑ לחה ּבע ֹוד ּה ∑Nb.ּגר ּוׂשה  ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגר ֹוס ֹות , ׁשל  ּבריחים  ּגֹורס ּה ּוטחינה , ׁשבירה  ְְְְְִִִֵֶַָָָָל ׁשֹון
נפ ׁשי" "ּגרסה  וכן: ּבחצץ ". "וּיגרס  ∑ÏÓk.ּכמ ֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

ּבק ּׁשין  ּומלאה  לחה  ׁשה ּתב ּואה  מלא , ה ּכר  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבע ֹוד 
וכן: "ּכרמל ", ה ּמליל ֹות : נקראים  ֿ ּכן ועל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל  ְְְְִֶַֹ

         

ההההבל בל בל בל  יהיהיהיהיהיהיהיה  וא וא וא וא  וכ וכ וכ יד )וכ ב , לעיל(רש"י ר כ,ר"י  (יתרו  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ואינכב ) מק מ ת, מ לה    ח רת רה  " א" ְְְְִִֵֶֶַָָָֹל

רי אמ   רש "י  ברי  למר,  וי . כלל זה  ס ק  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמ נה 
א  בי בל, וח בה ; רת גדר ה א  ה תב  כ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹרק 

נת " א" למר  לא  , האד פע ת ולא  ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמ ילא 
מפר א אבל ח בה .  א "א," רררררת מ ת ל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ

 ל מ ת ה בל" יהיה   וא"     ס   ס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהרי 
ֲֶַ"א ר".

      §¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
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§Ÿ̈«
ÌÈÓÏL∑ ול ּבעלים ול ּכהנים  ל ּמזּבח , ׁשל ֹום  ּבהם  ׁשּיׁש "ׁשלמים ", אחר : ּדבר  ּבע ֹולם . ׁשל ֹום  .ׁשּמּטילים  ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ˜z CaÀ̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡Èיד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈeka ˙ÁÓ ˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ˜z ÔÎÈk ÔÎBt e ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:Cekaƒ»

zÏ‡טו dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ‚Óטז dzk„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ dzÏ Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

ÈBzא  ÔÓ Ì‡ da˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ Îc Ì‡ È˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ˜È¿»¿ƒ≈√»¿»
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'B‚Â ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא  א ֹומר : עקיבא  ר ּבי יׁשמעאל . ר ּבי ּדברי ה ּקבה ', ׁשעל  חלב  'להביא  ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ה ּדּקין' .ׁשעל  ִֶַַַ

       

 י י י יהההה על על על על  .... .... ההההבהבהבהבה על על על על  חלב חלב חלב חלב  ג )להביא להביא להביא להביא  ג , ר"י(רש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
צה  פרת  א ע ת י  כב )הביא  (כט, אבל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  א ה ה  למר,  וי עקיבא . רי  עת את  י ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהק
את ל ל ל ל " ה רחיב  י מעאל, רי  עת  י מק ולכ החלב ", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה "חלב מ י תר רח ק  ה בה , לחלב    ה תב  ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ מע ת
נאמר     א .י ה חלב  מא ר ה רב " את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכ ה 
את   צמצ ה עקיבא , רי  לדעת נטה  ולכ , סת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"החלב "

לבד . י ה לחלב  ה תב  ְְְִִֵֶַַַַַָָמ מע ת

      §¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
   ©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

§¦¤«¨
ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז ה ּכליֹות )פלנקי "ן  ׁשעל  ׁשהחלב  «¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

מ ּלמ ּטה , והם  ה ּכסלים , ּבגב ּה ה ּוא  ח ּיה , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשה ּבהמה 
ּבלע "ז  ׁשּקֹורין ה ּמתנים , ׁשּתחת  החלב  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזה ּו
ה ּכסלים , ּבגב ּה למעלה  ה ּנראה  לבן ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹלונבילו"ש ,

ח ֹופה ּו ה ּבׂשר  ה ּמס ˙i‰∑,˙.ּובתח ּתית ֹו, ּדפן ה ּוא  ְְִֵַַָָ«…∆∆ֶַָָֹ

ּדכבדא " "חצרא  אר ּמי: ּובל ׁשֹון איברי"ׁש, .ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִֶַַָָָ
„k‰ ÏÚ∑ ּובמק ֹום מעט , ע ּמּה ה ּכבד  מן ׁשּיּטל  ««»≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ

ֿ ה ּכבד " מן ֿ ה ּיתרת  "ואת  א ֹומר : ה ּוא  ŒÏÚ.אחר  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ«
˙BÈÏk‰ŒÏÚ „k‰∑, ה ּכליֹות מן ּולבד  ה ּכבד  מן לבד  «»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ

לזֹו .יסיר ּנה  ְְִֶָ

    §¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
      £¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

 ©«Ÿ̈«
‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קר ּבן לכל  ּתמיד  ע ֹולת  ׁשּתק ּדים  למדנּו, הע ֹולה . ה ּמערכה מ ּלבד  .על  «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

     §¦¦©Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
   ́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

    ¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
 ¦§¥¬§Ÿ̈«

NkŒÌ‡∑ ל ׁשּתי נחלק ּו  לכ קרבה , אלית ֹו ׁשה ּכׂשב  העז, ּבאמ ּורי ּׁשאין מה  ה ּכׂשב  ּבאמ ּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפר ׁשּיֹות  ִָָ

Ú˙aב  dpÒkÈÂ da˜ LÈ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô‰‡ Èa Ôe˜ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡az Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡az«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡az ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„k ÏÚc ‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa¿«¬»√»¿»

˜„Ìו ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז ˜ÈÂ da˜ ˙È ˜Ó ‡e‰ Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»



עב              

      §¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
      ́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

̈¦«
e˜ÊÂ∑ ּבח ּטאת א ּלא  ּבאצ ּבע  נֹותן ואינֹו זֹורק , ה ּוא  ה ּכלי ֿ ידי ועל  אר ּבע , ׁשהן מ ּתנֹות  .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

     §¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
     ̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
     ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

BaÏÁ∑ ּתמימה האליה  זה  ּומה ּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.ה ּמבחר  ˙nÚÏ∑ ה ּיֹועצ ֹות ה ּכליֹות  מן .למעלה  ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

      §¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
   ©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

§¦¤«¨

      §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגב ּה ל ׁשם  א ׁש ׁשל  "עבד ∑ÌÁÏ.לחמ ֹו ּבלחמ ֹו", עץ  "נׁשחיתה  וכן: מאכל , ל ׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם " ע ׂשים  "ל ׂשח ֹוק  רב ", .לחם  ְְִִֶֶֶַֹ

    §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

     §¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
      ́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

̈¦«

     §¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
     ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

      §¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
   ©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

§¦¤«¨

      §¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
 ̈¥−¤©«Ÿ̈«

d˙Èח  ÒBkÈÂ da˜ LÈ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô‰‡ Èa Ôe˜ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡zÊL Ï˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ daz«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡az Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡az ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡ck ÏÚc ‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp˜ÈÂ da˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô‰‡ Èa Ôe˜ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

az‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa˜ da˜ dpÓ ˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡az Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„k ÏÚ Èc ‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜a‡טז ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡az Ïk ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»



עג               
         

להלהלהלה'''' חלב חלב חלב חלב  טז)ל ל ל ל  (ג , ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלבחלבחלבחלב ל ל ל ל  .... .... נכסיו נכסיו נכסיו נכסיו  ההההפהפהפהפה  מ מ מ מ  י י י י יק יק יק יק ברברברבר,,,,  י י י י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהק הק הק הק

(רמב ")להלהלהלה'''' ַַַַ
ב )גמרא  קלג , לפניו (ת התנאה  , ואנוה אלי  "זה  איתא  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

למר:  וי ואנוה ואנוה ואנוה ואנוה מצת". אלי אלי אלי אלי  על זה זה זה זה  'גברא '. י – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
נאי חפצי ־מצוה   ה על־ידי  ה ' לפני  להתנא ת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאד

. חי מ'''' לה לה לה לה חלב חלב חלב חלב  ה מסר ל ל ל ל   חפ ל 'חפצא '. י – ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
וה אה . ה ב  מ היה  הרא י  מ , ב ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלרת

     ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
   §¨−̈¬ŸŸ¥«

ÌÏBÚ ˙wÁ∑ ה ּזה ה ּפס ּוק  ּכל  ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  מפר ׁש .יפה  À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
       ¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

 ¥«©©−¥¥«¨
'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ ח ּטא אין ר ּבֹותינּו: ת ּפר ׁשּו ƒ…ƒ¿ְֵֵֵַַָ

ח ּטאת  וׁשגגת ֹו וכרת , לאו ׁשּזד ֹונֹו ּדבר  על  א ּלא  .ּבאה  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ ה ּכֹותב ּכג ֹון: מהן, אחת  מ ּמקצת  ≈««≈≈»ְְִִֵֵֶַַַָ

מ ּדנּיאל  "ּדן" מ ּנח ֹור , "נח " מ ּׁשמע ֹון, "ׁשם " .ּבׁשּבת  ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

      ¦´©Ÿ¥©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
       ©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

§©¨«
ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

מע ׂשה , ׁשגגת  עם  ּדבר  ּבהעלם  א ּלא  ח ּיב  אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמדר ׁשֹו:
העם ... "לא ׁשמת  ׁשּנאמר : מעיני ּכמ ֹו ּדבר  ונעלם  ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּגד ֹול  ּכׁשה ּכהן א ּגדה : לפי ּופ ׁשּוט ֹו וע ׂשּו". ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹה ּקהל 

לכ ּפר  ּבֹו ּתל ּויין ׁשהן זה , ה ּוא  העם  א ׁשמת  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָח ֹוטא ,
מקלקל  ונע ׂשה  ּבעדם  ּולהת ּפּלל  יכ ֹול ∑t.עליהם  ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ«ָ

קטן? יכ ֹול  "ּבן", אי "ּבן". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְִֵֶֶַַָָָָזקן?
ׁשל ׁש ּבן ּפר  זה  ּכיצד ? הא  "ּפר ". ל ֹומר : .ּתלמ ּוד  ְֵֶֶַַַַַָָֹ

      §¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
      §¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

§Ÿ̈«

Ïkיז ÔBÎÈ˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡az«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Èב  L‡ ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

˜ÈÂג  ‡nÚ ˙BÁÏ BÁÈ ‡a ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL ÈBz a Bz Á Èc d˙BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ï ‡Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡Bz LÈ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Bz»»√¿»



   
     

    
     
     

     
       
     
    
      

      
     
     

    



עד              

      §¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
 ¤¬Ÿ¤¥«

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – ע ֹולמים  ּובבית  .ל ּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

     §¨©©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
      ¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

L„w‰ ˙Ît ÈtŒ˙‡∑, ּבּפרכת ּדמים  נֹוגעים  היּו ולא  ה ּבּדים , ּבין ּכנגד  מכ ּון – קד ּׁשת ּה מק ֹום  ּכנגד  ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגע ּו נגע ּו, .ואם  ְְְִָָ

     §¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
       ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

      ©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
¥«

ÌcŒÏk ˙‡Â∑ ה ּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

     §¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
     ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

t ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה ל ֹומר . ל ֹו היה  'חל ּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ
ֿ ה ּכּפּורים  יֹום  ׁשל  ּפר  לר ּבֹות  "ּפר "? ל ֹומר  ְְִִֶַַַַַָּתלמ ּוד 

ּוליתרת  ולחלבים  ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות  להביא  ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

ּולי  ולחלבים  לכליֹות , - ֿ זרה  ÌÈÈ.תרת עב ֹודה  ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑חל ּבֹו הסרת  קדם  ינּתח ּנּו ׁשּלא  המח ּבר , מן ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ )
      §¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

   ©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−
§¦¤«¨

      ©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
  ©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

ÌeÈ L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפר ׁשין אמ ּורין מא ֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  ה ּׁשלמים ' ּב'זבח  ּפר ׁש מה  וכי ה ּׁשלמים '. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח 
ּׁשלמים  מה  ל ׁשלמים : לה ּקיׁשֹו א ּלא  ּכאן? ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּפר ׁש
לע ֹולם , ׁשל ֹום  ּׁשלמים  ּומה  ל ׁשמ ֹו; זה  אף  ְְְִִִֶַַָָָָָל ׁשמן,
מצריכ ֹו קד ׁשים ' ּוב 'ׁשחיטת  לע ֹולם . ׁשל ֹום  זה  ְְִִִִֶַַַָָָָָאף 

ּבקד ׁשים . ה ּלמד  מן למד  למדין ׁשאין הימ ּנּו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹללמד 
מק ֹומן' 'איזה ּו BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּבפרק  „k‰ŒÏÚ ְְֵֶֶֶָ««»≈««¿»
ÂÈÚkŒÏÚÂ BL‡ŒÏÚ∑ּכמ ֹו הן , ּתֹוספת  ל ׁשֹון ּכּלן «…¿«¿»»ְְֵֶֶָֻ

.'מ ּלבד ' ְִַ

    §¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
  §¨¨®§¦§−¦§«

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡B˙„ ‡ÓcÓ ‡a ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎt Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ ÚL ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז ˙˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙ Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  LÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡Bz z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡az Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡az ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„k ÏÚc ‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ BzÓ LÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

dLÈיא  ÏÚ dÒa Ïk ˙ÈÂ ‡Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚk ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈



עה               

    §¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
      ̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

    ̈¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑ מק ֹום לעיר  מח ּוץ  ׁשּיׁש לפי ∆»»ְִִִֵֶָָ

ּולבית  מנּגע ֹות  אבנים  לה ׁשלי לטמאה , ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻֻמ ּוכן
ׁשה ּוא  זה  ל ּמחנה ", "מח ּוץ  ל ֹומר :  הצר ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻה ּקבר ֹות ,

טה ֹור  ה ּמק ֹום  ׁשּיהא  לעיר , ÁnÏ‰.ח ּוץ  ıeÁÓ∑ ְִֵֶַָָָƒ««¬∆
ּכמ ֹו לעיר , ח ּוץ  ע ֹולמים , ּובבית  מחנֹות ; ל ׁשל ׁש ְְְֲִִֵַָָָֹח ּוץ 

ּוב 'סנהדרין' יֹומא  ּבמ ּסכת  ר ּבֹותינּו ‡ŒÏ.ׁשּפר ׁשּוה ּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ∆
ÔLc‰ CÙL∑ מן המס ּלק  ה ּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מק ֹום  ∆∆«∆∆ְְִִֶֶֶַַָָֻ

ֿ מח ּוץ  אל  ֿ ה ּדׁשן את  "וה ֹוציא  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַה ּמזּבח ,
ÛOÈ.ה "ל ּמחנ  ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּתלמ ּוד ׁשאין ֲֶַַ«∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶַ

ּדׁשן  ׁשם  אין ׁשאפ ּלּו לל ּמד  א ּלא  .ל ֹומר , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

      §¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
      ©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

 ¥«¨¤−¨§¨¥«
Ï‡NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c.א ּלּו ÌÏÚÂ∑ מ ּתר ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה , ּכרת ֹות  מ ּכל  ּבאחת  לה ֹור ֹות  .טע ּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על  צ ּבּור  .ׁשע ׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

     §«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
       ©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

¥«
     §Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

     ¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
      §¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

      §¨©©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
    ¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

˙Ît‰ Èt "את ∑‡˙ א ֹומר : ה ּוא  ּולמעלה  ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ
מדינה . עליו ׁשּסרחה   למל מ ׁשל  ה ּקד ׁש". ּפרכת  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם  מתק ּימת , ׁשּלֹו ּפמליא  סרח ּו, מע ּוט ּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם 

ּכׁשחטא  ּכאן, אף  מתק ּימת . ׁשּלֹו ּפמליא  אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרח ּו,
ה ּמק ּדׁש; על  ה ּמק ֹום  קד ּׁשת  ׁשם  עדין מ ׁשיח , ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

ה ּקד ּׁשה  נס ּתּלקה  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּכּלם , .מ ּׁשחטא ּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

     ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
      §Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
     ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒL‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ ה ּפתח ּכנגד  ׁשה ּוא  מערבי, יס ֹוד  .זה  ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

˙‡Ïיב  ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ ‡Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„Ú˙‡Ï ÔÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:ÔeBÁÈÂƒ

Ôe˜ÈÂיד  dÏÚ eÁ Èc ‡˙BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ ÈBz a Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

LÈטו ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ ÈÒ ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז ‡B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

ÚLיז ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎt Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú˙ Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»



                 
     



עו              

     §¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
ÌÈÈ BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפר ׁש ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

ל ּפר  מ "וע ׂשה  הם  למדין ּכליֹות , ּוׁשּתי יֹותרת  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נת ּפר ׁשּו לא  ֿ מה  ּומ ּפני וג ֹו'". ע ׂשה  ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכא ׁשר 

א ֹוהב ֹו על  ׁשּזעם   למל מ ׁשל  יׁשמעאל : ר ּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
ח ּבת ֹו מ ּפני ּבסרח ֹונֹו .ּומעט  ְְְִִִִֵֵָ

        

מ מ מ מ ניניניני  נ נ נ נ סרח סרח סרח סרח מעטמעטמעטמעט  הב הב הב הב א א א א על על על על   ע ע ע ע  למל למל למל למל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמ מ מ מ ל ל ל ל 
תתתת יט)ח ח ח ח ד , לכ ב(רש"י ל היה  לכא רה  הק ה : לר"י  ְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָֹֻ

מ ע לא , ות הח את" לפר ע ה  א ר לר ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָֹ"וע ה 
, מתר ה זחה ". והקטיר  מ  ירי חל ל "ואת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנאמר

החטא  אינ החטא ,  סרח למעט היא  ה תב  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנת
וא .  ח לי   מ רס , מ  ד ה הרע  הריח  א א  , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמ

ז ח את ,א להקטיר נראית נראית נראית נראית  י  א ,חמרת ח תה  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻ
ה לי ת). י  ואת ה תרת את (ולא  לבד  החלב  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

              

   

יריירייריירי  ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ חל חל חל חל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
הוא ־על־י  למדי לי ת, י  י תרת א ר א  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

, רנת א  מה  מ ני  .'וג ע ה  א ר לר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ ־וע ה 
מיעט   הב א על  ע למל מ ל י מעאל רי  דבי  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא 

ת חי מ ני  נ סרח(רש"י ובפירוש יט. (ד , ְְְִִִֵָ
בע "וה ה  תב  צר, ל בר  העל ר רת  המְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה רכת" ני  את . .  עמי(יז ,למעלה (ש" ר"י  פיר , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
רחה  למל מ ל ? ד ה רכת ני  את א מר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָה א 
וא מתק מת,  מליא  סרחה  ט מע  א מדינה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָעליו 

מתק מת".  מליא  אי סרחה  לְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
מרי ה א  ה "ל  הרא ה ל   לכא רה  זה ,  לע  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוי

ב )י מעאל מא, זבחי)אינ  מ  מ ר"י  הביא  ולא  , ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הביא  מ ע  ־ וא , אמרי ה עלי  מ ת דר־לל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא 

ה ני ? ל י מעאל רי  ל  מ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
ה אמר  על   ביא  בזה  ,ר ה דר זה  למר  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוי
 ב  א ה ה  .א ה תע ררת ק יא   מתר ה ני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻל

ל   א , הב א " סרח" ל ה ימעט ת חי מ ד  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה בר
זה  " סרח" ד ר אבל , רגילי  חטאי ה א  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻזה 
 ב מח עדי אפר  אי מתק מת"  מליא  אי"ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

?נ סרח מעט  די  עד  ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָה
ה א  י מעאל, רי  אמר זה  אמר ר"י   מתר זה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל

אמר ב )זה  פרק ריש נגעי) אי ."רת אני  י ראל "ני  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
רי אי ־ א ,רית בה   יע ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה נה 
על   רי כ ה  ה וי ראל י ראל, ל רת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָי מעאל

ק  ל־ היה  י מעאל רי  היא  ה נה  א א  . ר עצמ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ה א  איל  עצמ את הח יב  עד  י ראל, ני   ע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמאחד 
 רת ה א  הרי  מ ילא  ,( ל חס ־ו) חטא  זה  היה   ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמ

י ראל. ְִֵֶָל
אינ י ראל לבני  וה ר האהבה  ה "ה , אצל כ  כמְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
חדי מא  רי ק  ה א א  י ראל ני  הנהגת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָליה 
 ת חי עדי י ראל, ני  אצל " סרח"    ולכ , ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלע

."ת חי מ ני  נ סרח "מיעט ה "ה  לפני  ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָע לה 

      §¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
     ©«£¤®§¦¤£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ÙÏ ‰NÚ L‡k∑ ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»
ּוׁשּתי  יֹותרת  להביא  מ ׁשיח , ּכהן ּבפר  ׁשּמפר ׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכמ ֹו
ּבמצות  ולכ ּפל  ּכאן, ּפר ׁש ּׁשּלא  מה  ׁשם  ׁשּפר ׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכליֹות ,
– ה ּמּתנֹות  מ ּכל  אחת  ח ּסר  ׁשאם  לל ּמד  ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהעב ֹוד ֹות ,

ׁשּנתנן  החיצ ֹון ה ּמזּבח  על  ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפס ּול ,
אחת  ׁשּמּתנה  ּכאן, ל ֹומר   הצר ּכּפר , – אחת  ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּבמ ּתנה 

מע ּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

     §¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
       ©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ LÙÈ daz Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï‡כ  „Ú È„ ‡Ók ‡B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ ‡Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»



      
       

     
     

      
       



עז               

      £¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
    ¡Ÿ¹̈£¤Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

‡ËÁÈ ‡ÈN L‡∑!ׁשגגת ֹו על  ּכּפרה  להביא  לב  נֹותן ׁשּלֹו ׁשה ּנׂשיא  ה ּדֹור , א ׁשרי 'א ׁשרי'; ל ׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זד ֹונֹותיו  על  ׁשּמתחרט  ֿ וחמר  .קל  ְְִֵֶֶַַָָָֹ

         

יחטא יחטא יחטא יחטא  נ נ נ נ יא יא יא יא  כב )א א א א רררר ל ל ל ל (ד ,  יחטא יחטא יחטא יחטא  נ נ נ נ יא יא יא יא  א א א א רררר ְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
רה רה רה רה  להביא להביא להביא להביא  לב לב לב לב   ת ת ת ת נ נ נ נ  ההההיא יא יא יא  ההההרררר א א א א רי רי רי רי  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָא א א א רי רי רי רי ::::

זד זד זד זד נ נ נ נ תיו תיו תיו תיו  על על על על  תחרטתחרטתחרטתחרט קל קל קל קל ־ ־ ־ ־ וחמרוחמרוחמרוחמר ,,,,גגתגגתגגתגגת י (רש"י)על על על על  ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה יא , לח את יחס  רק  "א ר" ל מ פיע  מ ע  , ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָֹלתמ
נימ ת  י  על להס יר  וי ה יח ? ה לח את יחס  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֹולא 
מח יר  ה ליא , ה ה ל  פקיד י ההב ל : ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהעניני
ה יא   וא למצו ת־ע ה . ר ה היא   ה ' אהבת  עְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

 לכ לא ־תע ה . מצו ת ר  ה ' יראת להח יר  פקידְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
הבאת  ביניה  מצו ת־ע ה    ק ה א  ה ה ל ענינ ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹע ר
מ כ ח ה  למנע  ענינ ה יא   וא חטא . למי  ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹקר
אצל  וקא  "א ר"  ה מ פיע  לכ עברת. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה לת
אינ  לאד ע ר  מתאי "א ר" ה י  הי ת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה יא ,
להביא  לה ד ת מת אינ ח טא  וכא ר מ כ ח ה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָח טא 

ַָָרה .

         

יחטא יחטא יחטא יחטא  נ נ נ נ יא יא יא יא  כב )א א א א רררר (ד , ההההיא יא יא יא  ההההרררר א א א א רי רי רי רי  ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
גגתגגתגגתגגת על על על על  רהרהרהרה להביא להביא להביא להביא  לב לב לב לב   ת ת ת ת (רש"י)נ נ נ נ'ל' וה ה 'יא ' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

'מל' לבר: (רמז   ה על ה יט ה ח ,  ה א   אדִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ב ת זה בדבדבדבד,לבלבלבלב,מחמחמחמחרא י  ה ה ה ה רררר). התנהגת א א א א רי רי רי רי  – ֵֵָֹֹ ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

א ר רא י , היא   לב לב לב לב האד  ת ת ת ת נ נ נ נ  ה ח ה ה ה ה יא יא יא יא  – ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
יכ ל   אד "ל 'ניא ', וכ באר ה ב . או ת על ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹיט
."ל מ אלת למ א ת א  . . להתא ק   ח מ נרצְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹ

      «©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦
    ¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

Ú„B‰ŒB‡∑"א ֹו" הר ּבה  ה ּדבר '; ה ֹודע  'אם  ּכמ ֹו «ְְִֵַַַָָ
"א ֹו"; ּבמק ֹום  ו"אם " "אם ", ּבל ׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַיׁש

ה ּוא " נּגח  ׁשֹור  ּכי נֹודע  "א ֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑ ְִֵַַָ«≈»

נֹודע  מ ּכאן ּולאחר  ה ּתר , ׁשה ּוא  סב ּור  היה  ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשחטא 
היה  ׁשא ּסּור  .ל ֹו ִֶָָ

      §¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
     £¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒL‡ ÌB˜Óa∑ ּבע ֹולה מפר ׁש ׁשה ּוא  ‰e‡.ּבּצפ ֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר , – ל ׁשמ ֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפס ּול  – .ל ׁשמ ֹו ְִָ

     §¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
     ©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

 ¦§©¬¨«Ÿ¨«
BÓc ˙‡Â∑ ה ּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ BÁÈ ‡a Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„Ú˙‡Ï ÔÈLÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da Á Èc d˙BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL Îc ÔÈfÚ a ÈÙˆ daÀ̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡ÈÙˆ„ ‡LÈ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»



     
    

      

     
     

    

    
  



עח              
    §¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́

       ©§¨¦®§¦¤̧¨¨©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«
ÌÈÓÏM‰ ÁÊ ÏÁk∑ ׁשלמים אצל  האמ ּור  ּבעז המפר ׁשים  אמ ּורין .ּכא ֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

     

     §¦¤¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
     Â©«£Â̈©©̧¦¦§Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

§¨¥«

               

  

והביא  'ג גגה  חטא  אחת נפ  וא" תב  תנפרְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
נקבה " 'ג נקר( ואיל כז הרמ "(ד , א מר לזה , ק ר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

 מ ח את ל ואי , י ב מ כרי  א א    הא אי"ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
נקבה " א א   י ב טז)ה הלכה  ו  פרק המוקדשי פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

. רי יא ה  מצינ חטא , על מכ ר ר ה בר  טעְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
חטא  י  א ה  ל ת ע  האד "ח ב  אר " ברמְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
,פ  ר וי  מ פ ל ורא י  ,ונפ פג ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹלאלקיו 
ה ה " ר ה וכפר מ רה   מ קח  ה רא  חסד  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹללא 

ט) א, צרי (פרשתנו   האד  מד זה   טע ונמצא , .ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ח ב די  עד  , י ק  דברי  עצמ את לי ר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלב ל
ל מתר ועל־ידי ־זה  ," ר וי  מ פ ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"רא י 

. ֶָהע
 כ ,והינ קרב .  מ ה א  ר ־  מצינ  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא

לה "ה   עצמ את מקרב   האד ה א  ר ספר ה (ראה  ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ועוד ) ט. א, פרשתנו  בחיי מו . סי' לאדהבהיר   ,והינ .ְְֵֶַָָָ
ה א   פג חטא  ה  זה  נהרע ,להת יצר מ ד  רק  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמי י נרצ  א,נרצ   לק לה "ה  קרב  להי ת ה א  ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ו ב לה "ה  מתקרב  ה א  הרי  ז התננת ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָועל־ידי 
.ל יכ ר נ וע , ְְֲֵֶַָֻמחטא

,  א קר ע ר ה א   הרא  ע ה למר  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָוי
א  הח את ה ה , ח את. קר ע ר ה א  ה ני   ע ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָוה
עד מח את, חמ ר   הא ־אימה ־ ה גג, על ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרק 

ה זיד  על    אי א מ ת ברמב " ה  בזה  אריכות (ראה  ֲִִֵֶַַַַָָָ
פרשתנו )  סו.

זה  נת מס יק  ה גג על למר  י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָועל־י ־זה 
התננת  זה  אי טב , לע ת ה א  האמי י  נרצְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ
א א  ' כ ח את ל אי" ולכ , האד על מכ ידה  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָה ק ה 
 "רה " התננת   מס יק  ה גג לכ רת י ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנקבה ",

רה " ל לה "אמר ג )נקבה  יט, יתרו  .(רש"י ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
התרת, ה א   האד צר יו מ ה זיד , על ־איְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה ־
להקריב  י יכ ר נ ע די  א א  רה  התננת י  ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא 

"גידי  י ה  ברי" לה יד   י " זכרי" (רש"י זכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
(ש.יצר את יכניע  על־ידי ־זה  ורק  ,ְְְְִִֵֶֶַַַַ

       ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
      §¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

     §¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
  ¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

ÒÎ˙כו ˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ daz Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡Ú‡כז ‡nÚÓ eÏLa BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:BÁÈÂ ‡„Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח  Á Èc d˙BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙ÈÙˆ daÀ̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:Á Èc d˙BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»



    
     

      

    
    
    

    
    

 



עט               

     §¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
     ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

     §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
      ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

      ©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
ÌÈÓÏM‰ ÁÊ ÏÚÓ ÏÁ Òe‰ L‡k∑ ּבׁשלמים האמ ּורים  עז .ּכאמ ּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

        

להלהלהלה'''' ניח ניח ניח ניח ח ח ח ח  לא)לריח לריח לריח לריח  (ד , ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
ה ', א א   אלקי ולא  א ־ל לא  נאמר לא  קרנת ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹפרת
רי ת   מרי לא) לחלק  ילבעל־ ה   תח ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹא 

רש "י ) לה ', ניח ח  ריח    כ נאמר  לכ . . ה (מנחות הרה  ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
א) קי,

"לבעל  ה את להמ יק   ייייי ר ה ד ע  י  על " ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
 י ה מ ת , אלקי  ל לא  , הרחמי מ ת הוי ',  ל ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹה א 
ראה  – אל     זר (מה  " יחר  לאלקי "זבח  ְֱֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

גר). ואקרי  קימא  אל הא  ,אז לא  אי  א : לא , ְְִִִֵֵַַָָָָָָזח "ג

     §¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
§¦¤«¨

      §¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
    §©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ ל ׁשם ׁשחיטת ּה .ח ּטאת ׁשּתהא  ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

     §¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
     ©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

 §−©¦§¥«©

     §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
      ¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
      ¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

  §¦§©¬«
Nk‰ ÏÁ ÒeÈ L‡k∑ אמ ּורים ׁשּנתר ּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טע ּונה  ּכׂשּבה , ּבאה  ּכׁשהיא  ח ּטאת , אף  ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה .
האמ ּורין  ‰'.עם  ÈM‡ ÏÚ∑הא ׁש מד ּור ֹות  על  ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע "ז  פואיילי"ׁש ל ּׁשם . .הע ׂשּויֹות  ְֲֵַַַָ

      §¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
       ¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑ל ֹו ׁשּיעיד  עד ּות  ל ֹו יֹודע  ׁשאם  ׁשב ּועה , ׁשה ׁשּביע ּוה ּו ּבֹו, עד  ׁשה ּוא  .ּבדבר  ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

˜˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ daz Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da˜ È˙ÈÈ Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ daz Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜zLÈÂ Á Èc d˙BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ BÁÈ È‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:dBÁ≈



פ              

       ́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
       ©¹̈§¥À̈§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

      ¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
'B‚Â Úbz L‡ LÙ B‡∑ה ּזֹו ה ּטמאה  ּולאחר  ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ

ׁשּזד ֹונֹו ּדבר  ׁשה ּוא  ל ּמק ּדׁש, יּכנס  א ֹו קד ׁשים  ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיאכל 
ּכן  נדר ׁש ׁשב ּוע ֹות  ּבמ ּסכת  epnÓ.ּכרת . ÌÏÚÂ∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆

מק ּדׁש∑ÌL‡Â.ה ּטמאה  ּבביאת  א ֹו קד ׁש .ּבאכילת  ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

       ́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
      ¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת  B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»
וזב ֹות ל  זבין מ ּגע  טמאת  ÓËÈ‡.ר ּבֹות  L‡∑ לר ּבֹות ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ

נּדה  ּבב ֹועל  ע ֹוף ∑da.ה ּנֹוגע  נבלת  ּבֹולע  לר ּבֹות  ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַ

Ú„È.טה ֹור  ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ ה ּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח  ָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈
מק ּדׁש ּבביאת  א ֹו קד ׁש .ּבאכילת  ְְֲִִִֶַַַָֹ

       ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
      §¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

    ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ‡B.לעצמ ֹו∑Ú‰Ï.ולא  ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל , ולא  אכל  ּכג ֹון: לעצמ ֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
hÈ‡.איׁשן  L‡ ÏÎÏ∑ ל ׁשעבר ÌÏÚÂ.לר ּבֹות  ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ ע ֹולה ּב'קר ּבן א ּלה  ּכל  ׁשב ּועת ֹו, על  ועבר  ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכפירת  ּבּה ׁשּיׁש ׁשב ּועה  אבל  ּכאן, ּכמפר ׁש ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹויֹורד '

ּבא ׁשם  א ּלא  זֹו ּבקר ּבן אינּה .ממ ֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

     §¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
 ̈−̈¨¤«¨

      §¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
     §¥¨̧¦©Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

   §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

      §¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
      £¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

   ¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

    §¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
      ©«©−̈¦«¨®¨©¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

©§¦«
‰BL‡ ˙‡hÁÏ L‡Œ˙‡ È˜‰Â∑ ח ּטאת ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לע ֹולה . ז')ק ֹודמת  לפרקליט (זבחים ּדֹומה ? ה ּדבר  למה  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
אחריו  ּדֹור ֹון נכנס  ּפרקליט , ר ּצה  לר ּצֹות , .ׁשּנכנס  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ÏÈcÈ ‡ÏÂ∑ אחד סימן א ּלא  מ ֹולק  ∑ÛÚ.אינֹו ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
ערף , מ ּול  ה ּצּואר . לצד  המ ׁשּפע  הרא ׁש ּגב ּה ְְֶַַַַַָָָֹֹֹֻה ּוא 
ה ּצּואר  אח ֹורי ּכל   אר וה ּוא  הערף , את  הר ֹואה  .מ ּול  ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

‡Bב  ‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡ÈÚa ˙Ïa B‡ ‡‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ‡ÒÓ ‡LÁ ˙Ïa B‡ ‡‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:ÁÂ ‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙‡BÒa ˜È È‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:ÁÂ¿»

ÔÂÙÒד  ‡LÙÏ Ìi˜È È‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ LÙÈ Èc ÏÎÏ ‡ËB‡Ï B‡ ‡L‡‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Áה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ BÁÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Áו Èc d˙BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙ÈÙˆ B‡ ‡˙n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈz Á Èc d˙BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:LÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈



פי               

     §¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
     ©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ א ּלא הטעין לא  ּבע ֹולה , ¿ƒ»ƒ«««»ְְִִֶָָֹ
ּומ ּתיז, ּבערף  א ֹוחז ּומ ּצּוי: ה ּזאה  ּובח ּטאת , ְִִִֵֶַַַָָָָֹמ ּצּוי.

ל ּמזּבח   וה ֹול נּתז ‰e‡.וה ּדם  ˙‡hÁ∑– ל ׁשמ ּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְִָ
ּפס ּולה  – ל ׁשמ ּה ׁשּלא  .ּכׁשרה , ְְְִֵֶָָָֹ

         

מ מ מ מ יייי ההההאהאהאהאה בח בח בח בח אתאתאתאת מ מ מ מ י י י י ,,,, א א א א א א א א   הטעי הטעי הטעי הטעי לא לא לא לא  ְְְְָָָָֹֹע ע ע ע להלהלהלה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ט) ה , זריקת (רש"י ל העני לל אי ע לה  נת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאי

 אבל ע ת. י  להי ת  הצרכ ח את אלא  ,  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻה
מ כח  וכ ה ריקה . עני כנ (" מ ("ונמצה  ע לה  ל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָמ י 

בר"י לזה . זה  מ י  ה אה  וה  פא , זה  ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמר"י 
א)מעילה  בהמה ,(ט, זריקה    מק    הע ע לת "מ י  : ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

."  הע ח את ְְַַַָָָוה אה 

      §¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨©Ÿ¥²
    ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

ËtLnk∑ּב נדבה  ׁשל  הע ֹוף  ּבע ֹולת  האמ ּור  ה ּפר ׁשה ּכדת  .רא ׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

     

       §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
     §¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦
      ̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

    ̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מה ּדר קר ּבנּה ׁשּיהא  ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

     ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
      ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

 ©−̈¦«
‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפס ּולה – ל ׁשמ ּה ׁשּלא  ּכׁשרה , – ל ׁשמ ּה ונקטרת  .נקמצת  «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

     §¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨£¤¨¨²¥«©©¬
     ¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

‡ËÁŒL‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑, ה ּכת ּוב ׁשּנה  ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ
וכאן  "מח ּטאת ֹו", נאמר : ּובד ּלּות  ּבע ׁשיר ּות  ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
ר ּבֹותינּו ּדק ּדק ּו ֿ ח ּטאת ֹו", "על  נאמר : ּדּלּות , ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבד ּלי

כז) והפריׁש(כריתות ע ׁשיר , ּכׁשה ּוא  חטא  ׁשאם  ְְְִִִִִֶֶָָָָמ ּכאן,
ׁשּתי  מ ּמקצתן יביא  והעני, ׂשעירה  א ֹו לכ ׂשּבה  ְְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָמע ֹות 
יביא  והעני, ּתֹורים  ל ׁשּתי מע ֹות  הפריׁש ְְְֱִִִִִִִֵֶָָּתֹורים ;

האיפה מ ּמקצ  ע ׂשירית  "מחּטאתֹו"(תן נאמר :  הפריׁש)לכ ; ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויביא  עליהן יֹוסיף  והע ׁשיר , האיפה  לע ׂשירית  ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמע ֹות 

ֿ ח ּטאת ֹו" "על  ּכאן: נאמר   לכ ע ׁשיר , Á‡Ó˙.קר ּבן ְְֱִֶַַַַָָָָָ≈««
‰l‡Ó∑א ֹו ּבענין: האמ ּור ֹות  ּכּפר ֹות  מ ּׁשל ׁש מאחת  ≈≈∆ְֲִִֵַַַָָָָָֹ

ּדּלּות  ּבד ּלי א ֹו ּבד ּלּות , א ֹו ּומה (ת"כ )ּבע ׁשיר ּות , ; ְְֲִֵַַַַַ
ּבכ ׂשּבה  יהיּו ׁשּבהם  החמ ּורים  ׁשּיכ ֹול , ל ֹומר ? ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּתלמ ּוד 
יהיּו ׁשּבּקּלין וה ּקּלין ּבע ֹוף , יהיּו וה ּקּלין ׂשעירה , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָא ֹו
מא ּלה ", "מאחת  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  האיפה ? ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבע ׂשירית 

לחמ ּורין ק ּלין ה ּׂשיגה לה ׁשוֹות  אם  ּוׂשעירה , לכ ׂשּבה  ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָ
ּבד ּלי  האיפה  לע ׂשירית  ל ּקּלין החמ ּורים  ואת  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָיד ֹו,

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂי  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜zLÈÂ Á Èc d˙BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á Á Èc da˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙ ‡ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È‡ ‡zÏ dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dzk„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡iaÀ̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Áיג  Èc d˙BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»



פב              
Ánk‰.ּדּלּות  Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ח ֹוטא מנחת  על  לל ּמד  ַ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ

ור ּבֹותינּו ּפׁשּוט ֹו. לפי זה ּו נאכלין; ׁשיריה  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיהיּו
ה ּוא ,(ת"כ )ּדר ׁשּו ּכהן זה  ח ֹוטא  ואם  ל ּכהן", "והיתה  : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּתהיה  ּב"ּכליל  ׁשהיא  ּכהן, נדבת  מנחת  ּכׁשאר  ל ֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּתהא 
תאכל " טז)לא  ו .(לקמן ֵֵָֹ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ¤¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
      §Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¦¨¦´¦©ÀŸ

   §¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑( ת"כ) מק ֹום ּבכל  "מעילה " אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ

א ֹומר  ה ּוא  וכן ׁשּנּוי, כה)א ּלא  ה א הימים "וּימעל ּו(דברי  : ְְֲִִֵֵֶַָ
וכן  ֿ הארץ "; ע ּמי אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם  ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבס ֹוטה  א ֹומר  ה)ה ּוא  מעל "(במדבר ב ֹו "ּומעלה  :. ְֲֵַָָָָ
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑.ההק ּדׁש מן ׁשּנהנה  ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

לה ּלן: ונאמר  "חטא " ּכאן: נאמר  הזהר ? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתר ּומה  כב )"חטא " חטא ".(לקמן עליו ֿ יׂשא ּו "ולא  : ְְְְְִִֵֵָָָֹ

לא  ּלה ּלן מה  אי, הזהיר . ּכאן אף  הזהיר , ּלה ּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה 
על  א ּלא  הזהיר  לא  ּכאן אף  הא ֹוכל , על  א ּלא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהזהיר 

ר ּבה  מעל ", "תמעל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ÈL„wÓ.הא ֹוכל ? ְְִִֵַַַַָָֹƒ»¿≈
ק ּלים ∑‰' קד ׁשים  יצא ּו ל ּׁשם , ∑‡ÏÈ.המיחדים  ְְִִִֵַַַָָָָֻ«ƒ

ּכמ ֹו ק ׁשה , יג )ל ׁשֹון יז לקח ",(יחזקאל הארץ  ֿ אילי "ואת  : ְְְֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשנים  ׁשּתי ּבן ק ׁשה  ּכאן ÌÈÏ˜LŒÛÒk.אף  EkÚa∑ ְִֵֶֶַָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ

סלעים  ׁשּתי ׁשוה  .ׁשּיהא  ְְְִֵֵֶֶָָ

     §¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
        ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

   ̈«¨−̈§¦§©¬«
ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ L‡ ˙‡Â∑(כו להק ּדׁש(כריתות, וחמ ׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

     §¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
      §Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

£Ÿ«
‡È‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מד ּבר ה ּזה  הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר  אם  ידע  ולא  ליד ֹו, ּכרת  ספק  ׁשּבא  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכג ֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם  ּוכסב ּור  לפניו, וׁשּמן לב  ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל  אחת  ל ֹו: אמר ּו האחת . את  ואכל  ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה ּתר ,
מביא  זה  הרי אכל , חלב  ׁשל  זֹו אם  ידע  ולא  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה ,
ׁשּוּדאי  ל ֹו נֹודע  ׁשּלא  זמן ּכל  עליו ּומגן ּתל ּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹא ׁשם 

ח ּטאת  יביא  זמן, לאחר  ל ֹו יּודע  ואם  Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא , ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑( ת"כ): א ֹומר ה ּגלילי יֹוסי ר ּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  על  ידע , ׁשּלא  מי את  ענׁש ה ּכת ּוב  ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי

נפ ׁש אם  א ֹומר : יֹוסי ר ּבי ׁשּידע . את  ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ ּמה 
מאדם  ּולמד  צא  צ ּדיקים , ׁשל  ׂשכרן מ ּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע 
תע ׂשה " "לא  מצות  על  א ּלא  נצט ּוה  ׁשּלא  ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהרא ׁשֹון
ּולד ֹור ֹותיו! עליו נקנס ּו מית ֹות  ּכּמה  ראה  עליה , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר 
ּפרענּות ? ׁשל  א ֹו ט ֹובה , ׁשל  מר ּבה : מ ּדה  איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המע ּוטה , ּפרענּות  מ ּדת  אם  ט ֹובה . מ ּדה  א ֹומר : ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
ט ֹובה  מ ּדה  ּולד ֹור ֹותיו, ל ֹו נקנס ּו מית ֹות  ּכּמה  ְְְְִִִֵַָָָָראה 
וה ּמתע ּנה  וה ּנֹותר ֹות  ה ּפּגּולין מן ל ֹו ה ּיֹוׁשב  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמר ּבה ,
ל ֹו ׁשּיזּכה  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  על  ֿ ה ּכּפּורים , ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹום 

ÓÈÓÏ:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו BÁÈÂ ˜L wLÈ È‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒÙa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז ‡„Á „aÚÈÂ BÁÈ È‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„Ú˙‡Ï ÔÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:dBÁ Ïa˜ÈÂ BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈



    
    

      

      
      
      

    
  



פג               
ר ּבי  ה ּדֹור ֹות . ּכל  ס ֹוף  עד  ּדֹור ֹותיו ּולד ֹור ֹות  ְְִַַַָָָּולד ֹור ֹותיו

א ֹומר  ה ּוא  הרי א ֹומר : ו)עקיבא  יז ׁשנים (דברים ֿ ּפי "על  : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ
העד ּות  מתק ּימת  אם  וג ֹו'". עדים  ׁשל ׁשה  א ֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים 
להביא  א ּלא  ּבׁשל ׁשה ? ה ּכת ּוב   ל ּפרט  ל ּמה  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים ,
ּבא ּלּו ּכּיֹוצא  ּדינֹו ולע ׂשֹות  עליו, להחמיר  ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לע ֹוברי  ל ּנט ּפל  ה ּכת ּוב  ענׁש ּכ אם  והזּמה . ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  על  עברה , ּכע ֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה 

ר ּבי  מצוה . ּכע ֹוׂשי מצוה  לע ֹוׂשי ל ּנט ּפל  ט ֹוב  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר 
א ֹומר : עזריה  ּבן יט)אלעזר  כד  קציר (דברים תקצר  "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

א ֹומר  ה ּוא  הרי ּבּׂשדה ". עמר  וׁשכח ּת  כד )ב ׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבאת  למי ּברכה  ה ּכת ּוב  קבע  – וג ֹו'"  יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה  מע ּתה : אמר  ידע '. ּב'לא  מצוה  ֿ יד ֹו ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעל 
ונת ּפרנס  העני ּומצא ּה הימ ּנּו, ונפלה  ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצר ּורה 

ּברכה  ל ֹו ק ֹובע  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

         

 נ נ נ נ ע ע ע ע ונ ונ ונ ונ א א א א       וא וא וא וא ידע ידע ידע ידע  יז)ולא ולא ולא ולא  לפניולפניולפניולפניו(ה ,      ו ו ו ו חלב חלב חלב חלב       ג ג ג ג ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
האחתהאחתהאחתהאחת אתאתאתאת ואכל ואכל ואכל ואכל  ההההרררר  יה יה יה יה לאל,(רש"י)כסב כסב כסב כסב רררר  י ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

למר,  וי . ו חלב  – וקא  ז דגמה  רז"ל חר ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמ ע 
דברי מצי  גענ ה א  סימ גג, עברה  הע בר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָה ה 

ה  ה ה ת, על מ רה  נה  לי  ע ה  בר  , ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָרעי
ל  כנ אפא , ב מ מתע ג. ה א  ב ה  ק ע   ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאד

 ל ל ל ל  וה חלב  וה ה ענג; מצי  היכ  ה א  א ר ספק  ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
מ ענג.  איֲִִַָ

         

 נ נ נ נ ע ע ע ע ונ ונ ונ ונ א א א א       וא וא וא וא ידע ידע ידע ידע  יז)ולא ולא ולא ולא  (ה , ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ל  מער י תר ה א  ( סלעי (י  לי    א ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָער
גג  ח טא   אד ה ה  למר,  י ה בר  טע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָח את.
ת פנימ ה א  סימ – כ ל וי דע   כ מבחי ה א   ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָא

חטא  כ ל  א חטא . ל מ ב   ע  לי לה כ מ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאינ
ת פנימ עליו  מ כיח  זה  הרי  –  לכ לב   יל ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמ לי 
,  א ב מ חטא . מ ני  רתיעה  ל מס קת מ ה  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאי

י תר. עמק  נפי   ג על לכ ר א  לי    אְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

     §Â¥¦Â©´¦¨¦¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
      ¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨£¤¨¨²

   §¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
ÌL‡Ï EkÚa∑ למעלה האמ ּור   ּבער.ŒL‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆

Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚L∑( ת"כ) יד אם  זמן,הא  לאחר  ע  »»¿…»«ְְִַַַַָָ
למה  הא  ח ּטאת . ׁשּיביא  עד  זה , ּבא ׁשם  ל ֹו נת ּכּפר  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא 

נמצא  ּכ ֿ ואחר  ׁשּנתערפה  ער ּופה  לעגלה  ּדֹומה ? ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּזה 
יהרג זה  הרי .הה ֹורג , ֲֵֵֵֵֶַָ

     ̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑, קמץ ּכּלֹו הרא ׁשֹון »»»…»«ִַָָֻ
ּפּתח , וחציֹו קמץ  חציֹו והאחר ֹון ּדבר . ׁשם  ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשה ּוא 
ה ּוא ,  לצר ׁשּלא  מקרא  ּתאמר : ואם  ּפעל . ל ׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשה ּוא 

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  ה ּוא  נדר ׁש ‡ÌL.ּכבר  ÌL‡∑ להביא ְְְֲִִַַָֹ»…»«ְִָ
איל  ׁשּיהא  חר ּופה , ׁשפחה  שנים)א ׁשם  שתי  ׁשאני (בן יכ ֹול  . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

"ה ּוא " ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מצרע ? וא ׁשם  נזיר  א ׁשם  .מר ּבה  ְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ¤¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
       ©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

¤£¦«

dÒÙaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  Á ‡e‰c d˙BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ˜L wLÈÂ BÁÈ È‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL B‡ ‡B„wÙa dÁa „ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:dÁ ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚ B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈



     
      
     

     
       
     

     
    

  



פד              
,‡ËÁ˙ Èk LÙ( פכ "ב מה (ת"כ  עקיבא : ר ּבי אמר  ∆∆ƒ∆¡»ֲִִַַַָָ

ה ּמלוה  ׁשּכל  לפי ּבה '"? מעל  "ּומעלה  ל ֹומר : ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָּתלמ ּוד 
ּבעדים  א ּלא  ע ֹוׂשה  אינֹו וה ּנֹותן, וה ּנֹוׂשא  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוה ּלֹווה 
ּבעדים  מכח ׁש – מכח ׁש ׁשה ּוא  ּבזמן , לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוב ׁשטר ,
ׁשּתדע  ר ֹוצה  ואינֹו חבר ֹו, אצל  ה ּמפקיד  אבל  ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוב ּׁשטר .

ׁשּביניהם , ׁשליׁשי א ּלא  נׁשמה  ּכׁשה ּוא לפיכ ,ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכח ׁש È„.מכח ׁש, ˙ÓeN˙a∑ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»

ּבמלוה  א ֹו להתע ּסק , ממ ֹון ּביד ֹו ÏÊ‚.ׁשּׂשם  B‡∑ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈
ּכל ּום  מ ּיד ֹו LÚ˜.ׁשּגזל  B‡∑ ׂשכיר ׂשכר  .ה ּוא  ְִֶַָָ»«ְִַָ

     «¨¨£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
     ©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

da LÁÎÂ∑ ממ ֹון לכפירת  ׁשקר  על  ּולה ּׁשבע  לחטא  האדם  יע ׂשה  א ׁשר  א ּלה  מ ּכל  אחת  על  .ׁשּכפר  ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

     §¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
      ̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈¤©¦¨½
      £¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑( כד יחטא (שבועות ּכי ּולהתוּדֹות  ולדעת  ּבת ׁשּובה  ל ׁשּוב  ּבעצמ ֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר  ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי  להתו ּדֹות ּובדעּתֹו .וא ׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

      Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
       §Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

 §¬©§¨«
BL‡a∑ ה ּממ ֹון רא ׁש ה ּקרן, ∑ÂÈ˙LÓÁÂ.ה ּוא  ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב ''ק  אחת , לקרן הר ּבה  חמ ׁשּיֹות  ּתֹורה  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָר ּבתה 
א ֹות ֹו על  חמ ׁש ּומביא  ח ֹוזר  וה ֹודה , ונׁשּבע  ּבחמ ׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר 

ׁשּנׁשּבע  ה ּקרן ׁשּיתמעט  עד  , וה ֹול מ ֹוסיף  וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמ ׁש.
ּפר ּוטה  מ ּׁשוה  ּפח ֹות  BÏ.עליו ‡e‰ L‡Ï∑) לא ּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת "כ  ּוׁשל ּוח ֹו. ׁשּלֹו)ּבנֹו ׁשה ּממ ֹון קג )למי .(ב "ק  ְְְִֶֶַָ

              

  

עליו עליו עליו עליו  יסיסיסיס כד )וחמ וחמ וחמ וחמ תיו תיו תיו תיו  (ה , ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
ל  כחי ה את  נסי זה  תב  א יקר' 'ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלי 
[כל  "אצל  טלי מע תיו   הי "על ה א  ר מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹי תר
מי  ע ה]  מ הח ו "עני להרויח ].  ה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָלסח ר
זז  א  לבד  ז לא   האי זה  . . לפי  ה א  וקא ]  מ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹח
רלצ צדקה ] נתינת  ב ה [ה ע ר  מ ח נ מ מ  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלי

זל". א רא  א א  חביר לפרנסת  א  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהקד
מע תיו   הי" – ה נס   טע י ה ר ב מ לא  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹולכא רה 

ה דקה . נתינת הע ר –  מ הח יע ר  לטע ," טליְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
 מ ה רב , על־י   י בהק לחיד די , אחר פ א למר  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַוי
 הי רצה  א  ,"טלי" ה פקיד  ל מע תיו "  הי"ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
 יית־ הרחבת זמ הרי  ,  י ל' ה א  ה פקד , אצל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמע תיו 

  י ל' ה א  ('י וה 'סק  , הכחי שולח־ערו (לאחרי  (ראה  ְְְְֲִִִֵֶַַַ
('וב 'נושאי־כלי ק סימ ריש .חוש־משפט

אה  מ כת איתא  ט)וה ה  משנה  ח ל(פרק  "מי  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
פר י ל", לא  זה  הרי  , ה תונ נא  וה א  זז  י ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹחמ
 לב ירויח  זז,  י חמ  ע תע ק  י  ,   יפר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָה
אחת  לנה   יקי מס  א ,נלר  לה  ו "קי זז.  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמאתי

ולמזנת" ח)לכס ת משנה  ש פאה  הרע"ב  לא (לשו"  ועל , ְְְְִִֵַֹ
ג' ה א  אחת לנה  הרוח  הרב , ר על ונמצא  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָי ל".
מאתי   לב ירויח  זז  י לחמ הרי  ,ר מה  עמיְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

זז.
 ד ח ל י צא  ה נה , לחד י  הרוח  את ח ק    ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוא
את   מרויחי  ד ח י "ב    ס  א ,ר ה רבע   ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַמרויחי

ÚzL‡Âכב  da cÎÈÂ ‡z„‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ˙ÈÂ BÁÈÂ ÈËÁÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

˜LÏ‡כד  È‰BÏÚ ÚzLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈa d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈



   
     

      
     

        
  



פה               
זה  את  מרויחי  י חד ד ' הרי  , עמי ג ' ר ה ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָס י 

.ר ה רבע  אחד   בחד אחת,  עְֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
 טלי מע תיו   הי" על  מ ח קנסינ הא  ב י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל־י ־זה 

"קר מארעה  "אחד  ה א   מ הח י  "אצל " הרמב לשו) ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ז) הלכה  ז פרק גזילה  מה הלכות את    ל  כחי ה את  וקנס ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָ

.טלי מע תיו   הי  ד ח ת א להרויח  ה גזל יכ ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיה 

         

 ל ל ל ל ההההא א א א  לא לא לא לא רררר עליו עליו עליו עליו  יסיסיסיס וחמ וחמ וחמ וחמ תיו תיו תיו תיו   רא רא רא רא אתאתאתאת      ְְְְִִִִַַַַֹֹו ו ו ו ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
מתמתמתמת א א א א      י י י י  נ נ נ נ כד )י י י י ההההמ מ מ מ (ה , למי למי למי למי    ל ל ל ל ההההא א א א  לא לא לא לא רררר ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(רש"י) י  החמ למר  רי מה   ל לכא רה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
קנס  היא   החמ ספת ל רת מ למר,  וי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלגזל?

ח יב ת  אי למר   מק היה  לכ לגזל. י  ולא  ,זלְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹל
 מח לכ . להק  ס ה את   א , ס ה את יק ל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמי 
 מל  י  א ,זלל קנס  ה א   החמ  אמנ ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה ס ק 

ְִַָלגזל.

     §¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¦©²Ÿ
  §¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

       §¦¤̧¨¨©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
   ¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

         

     

מ מ מ מ הההה"""" אל אל אל אל  לכל """"ו ו ו ו קרא קרא קרא קרא  דמה  ח ה  ל קריאה  הינ  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לי ראל, ה "ה  ל העצמית ת ח למר: ה רה , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָציי 

ה רה . מצת על עבר יה די  לגי   א ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָה מת

"""" ל ל ל ל נת """"ונסלח ונסלח ונסלח ונסלח  ה "ה   כ יטי  לידי  אה  ז אהבה   ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
. לה מ חל וס לח   ביל ְִֵֵֶַַָָָיד 

.סימ ציו "ה  .סימ דעוא"ל ,פסוקי ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒÙa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו ˜zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

       

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

מר עזריאל שי'

שלום וברכה!

בנועם מקבל הנני ידיעות מהרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מזקני רבני אנ"ש מוה"ר ישראל נח 

שי' בעליניצקי, על דבר יחסו של כבודו אליו טפולו בעניניו והעולה על כולנה שימת לבו לכל המצטרך 

להרב מוהרי"נ שי'.

משא"כ  בשש,  מתברך  כו'  פרוטה  הנותן  אשר  ע"ב(  ט'  בתרא  )בבא  רז"ל  מאמר  ידוע  וכבר 

המפייסו מתברך באחד עשר, ואם בכלל דרשו רבותינו ז"ל ורפא ירפא מכאן שנתנה תורה רשות לרופא 

לרפאות אלא שהי' חשש בדבר שאולי יסמכו על הרופא בעצמו וישכחו אלקה עשהו שמטעם זה גנז 

יחזקי' ספר רפואות לדעת כמה מפרשים, הנה כשהרופא עצמו יודע אשר הוא הוא שלוחו של הרופא 

חולי כל בשר ומפליא לעשות הוא ה' אלקינו, הרי ממילא אין מקום לחשש זה ורפואותיו מצליחות 

למכאובי  רפואה  להביא  הנכון  השליח  להיות  כבודו  במעשי  והצלחה  ברכה  ישלח  והשי"ת  ביותר, 

בעניניו הפרטים תומשך  גם  ושכר מצוה מצוה אשר  לידו,  האנשים אשר ההשגחה העליונה מביאם 

ברכה והצלחה להמצטרך לו לזוגתו ולילידיהם שיחיו בגשמיות וברוחניות.

בכשרות  לטובה,  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא  הפסח  חג  את  שיחוג  אסיים,  דיומא  ומענינא 

ובשמחה, הוא וכל בני ביתו שיחיו.

בברכת החג.



פו

יום ראשון - כ"ד אדר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז אדר
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה אדר
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח אדר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו אדר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט אדר
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' ניסן
פרק כ

מפרק א עד סוף פרק ט

לשבוע פרשת ויקרא 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 



פז              

אדר  כ"ד ראשון  יום 
פרק לז            
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8
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.4:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי "ג  מפני  ואולי  ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי  "צ"ע,
הענין, את מתחיל  הזקן שרבנו כפי  החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי  שלמדנו מה על  זו בהערתו עומד  שליט "א אדמו"ר כ "ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של  וחיותה שגידולה מעשיות , ומצוות התפילה הלימוד , באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח 
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של  החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי  ועל  - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של  החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך  ועשה, ֿ תעשה לא המצוות, סוגי  שני  של  בעבודה מפורט  באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל  "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא ברוך  סוף אין ובאור יתברך  ברצונו ידן על 
מספר  ישנן המצוות תרי "ג  שבין מפני  הוא הטעם ש"אולי " שליט "א הרבי  ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של  פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי  על  בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל  נעשות ידן ועל  שבהן גשמיים באברים



פח             

שני  אדר יום  כ"ה
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לכל  המקורי  הכוח  כי  האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של  הממשי  תיווכה בלי  האלקית, והנפש
האלקית. הנפש הרי  הוא ב.5.המצוות יג , לה.6.זכרי ' ד , דברים



פט              

אדר  כ"ו  שלישי יום 
פרק לז             
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צ             

אדר  כ"ז רביעי יום 
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.7:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעל ÏÏÎ"יל "פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל  ÓÓ˘ירידת
לאחרי  שאפי ' ועד  וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל  וכו') אחד  וחכ ' שהוא מעלתה גודל  פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי  נפה"א, ע"י  Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק ÏÂÒשאפי ' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי  כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Â עניני כל  המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל  (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד  ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט "א הרבי  ירידתה ÏÏÎכו'".
ממעל  אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של  באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה, ומעלת גדלות על  השני  בפרק במפורט  שלמדנו כפי  ,

זה  הרי  - כזה) רב סבל  וסובלת כך  כל  גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד " וחכמתו ו"הוא עילאה", מ "חכמה
האלקית, הנפש ידי  על  החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי  שגם עד  נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי  רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי  - גמור בצדיק שהדבר כפי 
ירידת  זאת, בכל  היתה, מה לשם כלל , מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל  יכול  גופו אין

ה  של  מקורה היא השכינה כי  הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד  של  ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי  - החיונית והנפש הגוף כולל  העולם, עניני  כל  את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד  (כפי 

" סוד , נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו
יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של  וגלותה בירידתה גם כך  וההבנה: מהשכל  ולמעלה נסתר זה כי  השכינה",

וההבנה. מהשכל  שלמעלה ענין א.8.משום ט , בתרא בבא



צי              

אדר  כ"ח חמישי יום 
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א.9. י , א.10.שם, א, פאה
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צג               

אדר  כ"ט  שישי יום 
יום שישי ֿ ש "ק כ "ט אדר ֿ א 'ניסן           

ניסן  א' קודש  שבת יום 
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יז.11. א, יא.12.אבות ז, ב.13.דברים סח , -14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ‡„"ÂÓ"אולי  ˜"Î ˙Ú‰
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.‡"ËÈÏ˘.15. יח קמה, רע"ב.16.תהלים לט , סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך  על  שהעיר שליט "א, אדמו"ר כ "ק משל  וב) א) הסימון
זה". פסוק על  כא.17.ובסידור זוטא, אלי ' דבי  ו.18.תנא סד , ˘ËÈÏ"‡:19.ישעי ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מובן אינו -ÏÏÎ"לכאורה

וכו'‡„‰כי  חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -˘ÓÓ מהמשכת רק שהוא - בפכ "ג  משא"כ  ,
השכלה Â‡Âרצה"ע שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל  (1 להוכיח  הוא - פכ "ג ' 'כמש"ל  דפי ' ועכצ"ל  (נעלה).

ש' (2 ועוד  הפכים]. - (וכיווץ) ÊÓ(1‰ויראה בספכ "ג : וכמ "ש - כו' להמשיך  בכדי  ומשמש טפל  שת"ת - יתבונן' ה'ÂÂÂˆÈÂ(מת"ת)
שהתורה‡˙ (2 ליראה. כא ˙Ú‡וכו' מציין הזקן שרבנו  מה כלל  מובן  לא לכאורה כלומר: שהרי ,לדרתא". כ "ג , בפרק שדובר למה ן

כביכול , אדם ומביא ממשיך  תורה לימוד  ידי  שעל  זה, פרק בסוף כאן, המבוארת מההתבוננות בא הגדולה היראה של  עיקרה - אדרבה
ה  המשכת על  רק מדובר כ "ג  בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי  על  אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה ‰ÔÂÈÏÚאת ÔÂˆ

Â‡Âהרבי מסביר - כ "ג ? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה. ידי  על  נעלה



צה               

ש  ולהדגיש להוכיח  א) הוא: כ "ג " פרק לעיל  "כמ "ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח  שמן בשעת ˆÎÈ‰שליט "א, (גדולה) יראה להיות
הנוגד  דבר לכיווץ, מביאה יראה כי  ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד  שבשעת לחשוב הרי  אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד 

גדולה יראה שתהיה ההכרח  שמן מוסבר שם כ "ג , מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה לימוד Ú˘˙להשכלה
(ליראה) "טפל " הוא שתלמוד -תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך  האדם יתבונן התורה שמלימוד  כאן שמדובר מה ב) התורה.
שהתכלית  א) ה'": את ליראה החוקים כל  את ה' "ויצונו מהפסוק כ "ג  פרק בסוף שמוסבר וכפי  היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש
היראה, לגבי  כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי  כל  של  "ויצונו" של 

כ "ג . פרק בסוף מדובר כך  ועל  - לבית טפל  דבר שהוא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל די בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

ימי חג המצות, זכר צאתנו מארץ מצרים, זמן חירותינו, ממשמשים ובאים.

ידוע ענין הזכרון והמדמה והמצייר, אשר פועל הוא בנפש האדם הזוכר ומדמה רגש ומצב רוח 

דומה, פחות או יותר, למצב רוח בו נמצא, הוא או אדם כדוגמתו, בעת המאורע עצמו. וככל אשר יגדל 

תוקף כחות נפשו וממשלתם על הגוף, הקשור ואסור בזמן ומקום, כן יתקרב יותר ויותר מצב נפשו 

בעת הזכרון - להמצב בעת המאורע.

ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח, באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, וכדרז"ל "והימים האלה 

נזכרים ונעשים, שבהזכר זכרם למטה נעשים בפועל למעלה", ובמילא נשפעים גם למטה ומתעוררים 

כל הענינים הקשורים בימים ההם.

לרבות   - ויום  יום  בכל  ודור,  דור  בכל  מצרים  יציאת  לזכור  שנצטווינו  הטעמים  אחד  וזהו 

הלילות, לראות עצמו כאלו הוא בעצמו יצא היום ממצרים, יצא לחירות ונפדה,

כי בכל יום ויום צריכה להיות "יציאת מצרים" - יציאת נפש האלקית ממאסר הגוף, יציאה 

לחירות אמתית.

ואיזוהי חירות אמתית,

חירות בכל מיני חירות - חירות מן השעבוד, חירות מן היסורים - שעבוד ויסורים גשמיים, 

שעבוד ויסורים רוחניים.

עבודה שעל האדם עצמו לעבדה בכל יום ויום היא - יציאת מצרים ברוחניות, יציאה מהמצרים 

ומההגבלות של הגוף ונפש הבהמית שלו, משעבוד יצרו הרע.

וכאשר משחרר האדם את עצמו מיצרו הרע -

בעזר הקב"ה, הבוחר בישראל עמו והוציאם ממצרים מקום הזוהמא, ועל ידי עסק התורה -

 - בנפשו  היצרים  של  העצומה  המלחמה   - רוחניים  ויסורים  משעבוד  זה  ידי  על  משתחרר 

ומשעבוד ויסורים גשמיים.

וכמו שנאמר: אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו' ונתתי שלום בארץ גו' אני הוי' אלקיכם 

אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.

האמתית  גאולתנו  ידי  על  בימינו  במהרה  אמתית  ולחירות  ושמח,  כשר  הפסח  לחג  בברכה 

והשלימה על ידי משיח צדקנו.



oqipצו yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,ùãå÷ úáù
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:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
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ניסן ר"ח קודש שבת ליום

äãeäé§¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

תשואות חן עבור מילוי בקשתי למסור מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא לכפר חב"ד שבארץ הקודש תיבנה ותיכונן אשר שם 
ציווה ה' את הברכה...

ממכתב, י"א ניסן, תשי"ט
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ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּוִביָנה  ָחְכָמה  נּו"ן,  בינה[,  שערי  וחמישים  חכמה  נתיבות  ]ל"ב  ל"ב   – ְלָבנֹון 
ה  "ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְונֹוֵטף'  'נֹוֵזל   – ׁשֹוַמַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ טֹוב" ׁשֶ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ֵ ָבה - ַהּשׁ ְחׁשָ ּמַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵר ּבַ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.

ְלִליָאְזָנא  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ֵמַרּבֵ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ם  ְתּגָ ּפִ ר:  ִסּפֵ ֵמהָארָאדָאק  ַכי  ָמְרּדְ ר'  ֶהָחִסיד 
ֶזה  ֹאֶפן  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ָעַבְדנּו  ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ר".  ְמֻיּתָ  – ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָאסּור,   – "ָהָאסּור  ָהָיה: 

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני
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ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ ת ַלֲעֹבד  ָלֶגׁשֶ
ַמִים  ַמְעַין ְמקֹור  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ר ֵלב  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ב ִעם  ֵ ִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ּבְ ְוִחּנּוָכם,  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַהֲעָמַדת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִויסֹוד  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹקי  ַעם  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשׁ

ּוְלָעְבָדם.

ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ּוְבִחּנּוְך ַעל  ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ּוְתעּוָדָתּה  א חֹוָבָתּה  ַמּלֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

וימותו. רצוא בלי שוב.  משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך 
דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא 
בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, 

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית 
לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, 
איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, 
אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על 
הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער 
ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז 

יבוא אל הקדש.

מּותּו". 'ָרצֹוא'  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהרֹן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ַחּיָ ָוָזְך.  ָנִקי   – ְטָהרּו"  "ּתִ ים  ְלַהְקּדִ ָצִריְך  ה'"  "ִלְפֵני  ים  ׁשִ ִנּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  'ׁשֹוב'.  ִלי  ּבְ
ִלי 'ׁשֹוב' ִהיא  יֹוֵתר, ְו'ָרצֹוא' ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּוְבֹכחֹות   – ִנְרֶאה  אֹוִתּיֹות   – ְלַאֲהרֹן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ִמיָתה. 
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר:  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  ָנה "ּכַ ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ַעל ָהָארֹן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה",  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש 
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  ּבֶ י  ְלַבד, "ּכִ ּבִ 'ָרצֹוא'  ּבְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְולֹא ָימּות",  ּכֵ ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, לֹא ֶאת ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ִסּיּום ַהג'  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז 

פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

יום 
חמישי
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ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א 

חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ַאַחת  ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין",  ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 
ָלה  ַמּטָ זֹוִהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה  רּוָחִנּיּות. 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

יום 
שישי



קי היום יום . . . 

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ָרצֹון"  ִהי  ַה"ּיְ לֹאַמר  ַהּכֵֹהן  ֵטיין  הֹוְרְנׁשְ ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְלִגיסֹו  ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

שבת
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שמעון ארי' שי'

שלום וברכה!

...לפלא שאינו מזכיר מאומה ע"ד ההתועדות, שבטח עשה ביום ההילולא יו"ד שבט העבר וחג 

הפורים שעבר וכן יעשה בב' ניסן הבע"ל וכבר ידוע מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בו כותב ע"ד מענה כ"ק 

אדמו"ר )מוהר"ש( נ"ע, לאחד מחסידיו שגר מחוץ לתחום המושב, ובמילא בלא סביבה חסידותית, 

להאיר את  ה'  למחי' שלחו  כ"א  רחוקה  לפנה  הגלה  פרנסתו הגשמית  לדעת שלא בשביל  עליו  אשר 

הסביבה באור דקדושה, ועאכו"כ כת"ר שי' שנמצא בעיר בה יש כמה אנשים יראים וחרדים, אלא 

שעוד לא זכו ליהנות ממאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' ומנהגי' שעליו להשתדל בזה בתוספת 

יארק  לניו  להעתיק  לו השי"ת הזדמנות טובה  יזמין  זה,  י"ל שכשימלא תפקידו  ואפשר  וכח,  אומץ 

מתאים לרצונו מאז.

בברכה לבריאות הנכונה ולחוג את חג המצות הבע"ל בכשרות ובשמחה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל, ובודאי יזכה בתוכנו את הרבים.



קב            

ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון יום  ?         

       
        


הרשב "א  ושט)לדעת  עט סי ' ח"א הנרות(שו "ת הדלקת מצות

את אהרן "ובהעלות  בתורה ככתוב  הערביים , בין רק  היא 

הערבים " בין ח)הנרות ל , שנאמר(שמות ומה "בבוקר(שם).

אלא הנרות בהדלקת מדבר אינו  הנרות" את בהיטיבו בבוקר

וכדומה . הפתילות והגבהת  מהדשן המנורה  בזיכי בניקוי

דולקים הנרות שיהיו היא  המצוה  הרמב "ם לדעת  ואילו

גם להדליקם  צריך  שכבו  נרות ולכן  וביום , בלילה  תמיד

בבוקר "בבוקר  שנאמר  וזהו מתקנו כבה שלא  ונר  בבוקר

כדי הנר את  להיטיב  היינו 'הטבה ' כי  – הנרות " את בהטיבו 

וחוזר אותו שמרפאים כחולה  הראשון, לאיתנו שיחזור

שיש אלא כבה שלא ונר מדליקו, שכבה  נר  ולכן, לבריאותו .

הנר 'הטבת' זוהי  שהרי  מתקנו, – אורו את  משנה,לתקן (כסף

.משנה)לחם 

שלמה ' 'בנין נב)ובספר  ההבדל(סי  הרמב "ם  לדעת  מבאר :

הוא הבוקר  של להדלקה  הערביים  בין של  ההדלקה  בין

הנרות אם ולכן חיובית , מצוה  היא הערביים בין שהדלקת 

בבוקר אבל ולהדליקם , ולחזור  תחילה  לכבותם  צריך דולקים

צריך כבויים מצאם  שאם אלא  להדליק  חיובית מצוה  אין

אלא ולהדליקו לכבותו צריך  אין כבה  שלא נר אבל להדליקם,

הפתילה . בתיקון די 

ומוסיף :

הידועה יוסף ' ה 'בית קושיית את  ליישב  יש הרמב "ם , לפי 

תר "ע) סי ' :(או "ח

ימים שבעה היה  הנס  והרי  חנוכה ימי שמונת  קבעו מדוע 

אחד? ליום  להדליק  כדי  שמצאו השמן  בפך  היה שהרי  בלבד,

לילה להדליק  כדי  בו די  היה  שמצאו בפך  שהיה השמן כי 

לשיטת והרי ביום, גם  להדליק  כדי  מספיק  לא אבל אחד

שגם לומר צריך שכך  וכיון ביום , גם להדליק  צריך הרמב "ם

ביום . גם הנרות  דלקו ללילה שבנוסף  בכך נס  היה  הראשון ביום

ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום  ?            

      
        


הטור  קלג)כתב  סי ' בבית(או "ח אומרים הלווים שהיו השיר :

מנחה . בתפילת  ולא בלבד שחרית  בתפילת אומרים  המקדש 

יוסף ' ה 'בית חיים)והביא  הארחות בשם "שלא(שם, הוא שהטעם

בבוקר". אלא מצוותן היה

אחרונים ב והקשו ל , ר "ה תרועה יום קלח, סי ' אלשיך  מהר "ם (שו "ת

:ועוד )

במשנה ב)שנינו ל , עדים(ר "ה לקבל שאין התקינו חכמים  -

המנחה עד  אלא החודש  הערבים)לעדות  בין  של  תמיד  הקרבת (זמן 

הלויים ונתקלקלו מלבוא העדים  נשתהו אחת  "פעם כי 

שירה אמרו שלא  בכך היה שהקלקול בגמרא  ומבואר  בשיר".

חול  של או ר"ה של שיר לשיר  אם  ידעו לא  שניה,כי  (ולדעה

השנה) ראש  שהוא והתברר  עדים באו  כך  ואחר  חול  של  שירה כלאמרו  ועל .

אומרים היו הערבים  בין של תמיד בהקרבת  שגם מבואר פנים

שירה !

א מהר"ם לשיך:ותירץ 

הגמרא של(שם),למסקנת או ר "ה  של שיר לומר  אם בספק 

מאיר כרבי  הלכה  הרי  ולכאורה  כלל. שירה  אומרים  אין חול 

הקרבן את  מעכב  א)שהשיר יא, את(ערכין  להקריב  אפשר  ואיך

שחר של תמיד שבהקרבת  מכאן אלא שיר? בלא  התמיד 

מעכב . אינו הערבים בין של  בתמיד ואילו  מעכב  השיר 

נזר' כז )וה 'אבני  סי ' ה'זוהר '(או "ת דברי  פי  על  זאת  המתיק 

רכט) עמ' שני(ח"א כנגד  הם הערבים  בין ושל שחר של שתמיד  ,

ב  ה ' את  "עבדו שבפסוק  ב הענינים לפניו "בואו

בצפרא "שמחה ברמשא(בבוקר )– היינו (בערב)ורננה ,"

כנגד היא  ש 'שמחה '  כנגד ו'רננה' 
 מתקיעת נלמדת  הלויים  שירת  והביאור: .

"וביום נאמר  עליה השירה, בעת  הכהנים של  החצוצרות

שמחה ביטויי  הם  ושניהם בחצוצרות", ותקעתם  ...

שמחתכם') שחר('וביום של  בתמיד רק  הוא  התורה  מן וחיובם

בצפרא') חכמים('שמחה מתקנת הם  הערבים בין של ובתמיד  .

בו. מעכב  השיר אין השיר, חובת  בו  אין התורה שמן ומאחר 

ה'תשע"ח  אדר כ"ו שלישי יום      

       
          

 
לתוך היין עירה  שאם הרמב "ם  כתב  איך לתמוה : יש 

בגמרא מפורש  הרי  ניסוך , חובת  ידי  יצא א)המים צז , שיין (ב"ב

לניסוך? פסול  במים  מזוג

לבאר: ויש 

ניסוך חובת ידי  זה בניסוך  שיצא היא  הרמב "ם  כוונת

ולנסך לחזור ועליו התקיימה לא  היין ניסוך מצות אך  ,

בנפרד שכ )יין מצוה חינוך  .(מנחת

חובת ידי  יוצאים שאין הגמרא דברי  כי לומר יש  ועוד

השנה , ימות  בשאר רק  אמורים  במים , המעורב  ביין  ניסוך

וניסוך ומאחר יין, בניסוך  רק  אלא מים בניסוך מצוה  אין בהם

אך פסולה , הזו הניסוך פעולת  מצוה , של ניסוך  אינו המים

המים אין המים, בניסוך גם מצוה  יש  בו הסוכות בחג

ניסוך גם שהרי היין, ניסוך במצות  פוגמים  ביין המעורבים



קג             

ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון יום  ?         

       
        


הרשב "א  ושט)לדעת  עט סי ' ח"א הנרות(שו "ת הדלקת מצות

את אהרן "ובהעלות  בתורה ככתוב  הערביים , בין רק  היא 

הערבים " בין ח)הנרות ל , שנאמר(שמות ומה "בבוקר(שם).

אלא הנרות בהדלקת מדבר אינו  הנרות" את בהיטיבו בבוקר

וכדומה . הפתילות והגבהת  מהדשן המנורה  בזיכי בניקוי

דולקים הנרות שיהיו היא  המצוה  הרמב "ם לדעת  ואילו

גם להדליקם  צריך  שכבו  נרות ולכן  וביום , בלילה  תמיד

בבוקר "בבוקר  שנאמר  וזהו מתקנו כבה שלא  ונר  בבוקר

כדי הנר את  להיטיב  היינו 'הטבה ' כי  – הנרות " את בהטיבו 

וחוזר אותו שמרפאים כחולה  הראשון, לאיתנו שיחזור

שיש אלא כבה שלא ונר מדליקו, שכבה  נר  ולכן, לבריאותו .

הנר 'הטבת' זוהי  שהרי  מתקנו, – אורו את  משנה,לתקן (כסף

.משנה)לחם 

שלמה ' 'בנין נב)ובספר  ההבדל(סי  הרמב "ם  לדעת  מבאר :

הוא הבוקר  של להדלקה  הערביים  בין של  ההדלקה  בין

הנרות אם ולכן חיובית , מצוה  היא הערביים בין שהדלקת 

בבוקר אבל ולהדליקם , ולחזור  תחילה  לכבותם  צריך דולקים

צריך כבויים מצאם  שאם אלא  להדליק  חיובית מצוה  אין

אלא ולהדליקו לכבותו צריך  אין כבה  שלא נר אבל להדליקם,

הפתילה . בתיקון די 

ומוסיף :

הידועה יוסף ' ה 'בית קושיית את  ליישב  יש הרמב "ם , לפי 

תר "ע) סי ' :(או "ח

ימים שבעה היה  הנס  והרי  חנוכה ימי שמונת  קבעו מדוע 

אחד? ליום  להדליק  כדי  שמצאו השמן  בפך  היה שהרי  בלבד,

לילה להדליק  כדי  בו די  היה  שמצאו בפך  שהיה השמן כי 

לשיטת והרי ביום, גם  להדליק  כדי  מספיק  לא אבל אחד

שגם לומר צריך שכך  וכיון ביום , גם להדליק  צריך הרמב "ם

ביום . גם הנרות  דלקו ללילה שבנוסף  בכך נס  היה  הראשון ביום

ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום  ?            

      
        


הטור  קלג)כתב  סי ' בבית(או "ח אומרים הלווים שהיו השיר :

מנחה . בתפילת  ולא בלבד שחרית  בתפילת אומרים  המקדש 

יוסף ' ה 'בית חיים)והביא  הארחות בשם "שלא(שם, הוא שהטעם

בבוקר". אלא מצוותן היה

אחרונים ב והקשו ל , ר "ה תרועה יום קלח, סי ' אלשיך  מהר "ם (שו "ת

:ועוד )

במשנה ב)שנינו ל , עדים(ר "ה לקבל שאין התקינו חכמים  -

המנחה עד  אלא החודש  הערבים)לעדות  בין  של  תמיד  הקרבת (זמן 

הלויים ונתקלקלו מלבוא העדים  נשתהו אחת  "פעם כי 

שירה אמרו שלא  בכך היה שהקלקול בגמרא  ומבואר  בשיר".

חול  של או ר"ה של שיר לשיר  אם  ידעו לא  שניה,כי  (ולדעה

השנה) ראש  שהוא והתברר  עדים באו  כך  ואחר  חול  של  שירה כלאמרו  ועל .

אומרים היו הערבים  בין של תמיד בהקרבת  שגם מבואר פנים

שירה !

א מהר"ם לשיך:ותירץ 

הגמרא של(שם),למסקנת או ר "ה  של שיר לומר  אם בספק 

מאיר כרבי  הלכה  הרי  ולכאורה  כלל. שירה  אומרים  אין חול 

הקרבן את  מעכב  א)שהשיר יא, את(ערכין  להקריב  אפשר  ואיך

שחר של תמיד שבהקרבת  מכאן אלא שיר? בלא  התמיד 

מעכב . אינו הערבים בין של  בתמיד ואילו  מעכב  השיר 

נזר' כז )וה 'אבני  סי ' ה'זוהר '(או "ת דברי  פי  על  זאת  המתיק 

רכט) עמ' שני(ח"א כנגד  הם הערבים  בין ושל שחר של שתמיד  ,

ב  ה ' את  "עבדו שבפסוק  ב הענינים לפניו "בואו

בצפרא "שמחה ברמשא(בבוקר )– היינו (בערב)ורננה ,"

כנגד היא  ש 'שמחה '  כנגד ו'רננה' 
 מתקיעת נלמדת  הלויים  שירת  והביאור: .

"וביום נאמר  עליה השירה, בעת  הכהנים של  החצוצרות

שמחה ביטויי  הם  ושניהם בחצוצרות", ותקעתם  ...

שמחתכם') שחר('וביום של  בתמיד רק  הוא  התורה  מן וחיובם

בצפרא') חכמים('שמחה מתקנת הם  הערבים בין של ובתמיד  .

בו. מעכב  השיר אין השיר, חובת  בו  אין התורה שמן ומאחר 

ה'תשע"ח  אדר כ"ו שלישי יום      

       
          

 
לתוך היין עירה  שאם הרמב "ם  כתב  איך לתמוה : יש 

בגמרא מפורש  הרי  ניסוך , חובת  ידי  יצא א)המים צז , שיין (ב"ב

לניסוך? פסול  במים  מזוג

לבאר: ויש 

ניסוך חובת ידי  זה בניסוך  שיצא היא  הרמב "ם  כוונת

ולנסך לחזור ועליו התקיימה לא  היין ניסוך מצות אך  ,

בנפרד שכ )יין מצוה חינוך  .(מנחת

חובת ידי  יוצאים שאין הגמרא דברי  כי לומר יש  ועוד

השנה , ימות  בשאר רק  אמורים  במים , המעורב  ביין  ניסוך

וניסוך ומאחר יין, בניסוך  רק  אלא מים בניסוך מצוה  אין בהם

אך פסולה , הזו הניסוך פעולת  מצוה , של ניסוך  אינו המים

המים אין המים, בניסוך גם מצוה  יש  בו הסוכות בחג

ניסוך גם שהרי היין, ניסוך במצות  פוגמים  ביין המעורבים

            

מצוה  הוא  עצמם קס)המים סי ' א, קדם .(הררי 

כשר מזוג יין השנה ימות בשאר גם כי  לבאר  יש  ועוד

באופן  הוא  פסול  מזוג שיין בגמרא  שנאמר  ומה לנסכים,

כך ועל  המים. בצירוף  רק  אלא ניסוך  שיעור עצמו ביין שאין

שלגבי אף  הנסכים, לשיעור משלימים  אינם שהמים  נאמר

משלימים והמים כיין כולו נחשב  מזוג יין התורה דיני  שאר

עצמו, היין את פוסלים אינם המים  מקום ומכל  היין. לשיעור

יש עצמו בפני מהם אחד ובכל ביין המים את כשעירב  ולכן

כשר זה  הרי  ניסוך , שם)שיעור  קדם .(הררי 

ה'תשע"ח  אדר כ"ז רביעי יום          

       
   

תלוי ' 'אשם קרבן חטא)הביא  ספק הדםולאחר (על 

כשר הקרבן חטא , במעשהו היה שלא  לו נודע  המזבח על

נאכל  כשר "והבשר תלוי  אשם ליה "והוה קיים הספק היה הזריקה בשעת (כי 

רש "י ) עדיין - ואם  . נפסל הקרבן חכמים לדעת הדם ,

מיותר ) הקרבן  חטא שלא מאחר  אך(כי  יישרף , והבשר יישפך והדם 

יאכל והבשר יזרק  הדם  יוסי, רבי ב)לדעת  כג, כלי(כריתות כי 

לזריקה כשר  ונעשה שבתוכו הדם את מקדש  ב)שרת  כד , .(שם

יוסי  כרבי  הרמב "ם  משנה)ופסק  .(כסף

אחרונים  סק"ב)והקשו קכד  סי ' אבהע"ז  שמואל  בית משנה, :(לחם

הי "ט)להלן ונודע (פ"ד  תלוי  אשם  "המביא  הרמב "ם : כתב 

ככל לכהנים  יאכל  הבשר  – הדם שנזרק  אחר חטא ... שלא לו

לו נודע  אם שרק  ומשמע  הדםהאשמות ". זריקת 

לו נודע  אם אבל  לכהנים , יאכל  אף הבשר  - הזריקה 

כתב  כאן ואילו יישרף , הבשר  – שרת בכלי  נמצא  שהדם 

הפסול! דם  מקדשים שרת  שכלי

אמת ' ה 'שפת פז ,ותירץ  זבחים הקדש ' ב'טהרת הוא וכן  שם. (כריתות

ב):

המשנה  בפירוש  מ"א)הרמב "ם פ"ו  (ממשמעות ביאר(כריתות

משניהגמרא) יאכל  והבשר  ייזרק  הדם  יוסי , רבי  שלדעת 

הנמצא הדם כלומר, כזרוק '. - להיזרק  העומד  'כל  א. טעמים .

באה חטא שלא  והידיעה כנזרק  הוא  הרי  להיזרק  וראוי  בכלי 

וצריך להיקרב . הפסול את  מקדש  שרת  כלי  ב . הזריקה. אחר

כאשר הרי  להיזרק ...' העומד 'כל  משום  כי  הטעמים , שני  את 

שכלי משום  ורק  להיזרק , עומד אינו  הדם  חטא  שלא  נודע 

שנודע  לאחר  גם  להיזרק  הוא עומד  הדם, את  מקדשים שרת

בכלי  מתקדש  שהדם  הטעם  מצד ואילו חטא . אין שלא  (אם

להיזרק...') העומד  ש 'כל  בזריקהאומרים אך  ייזרק , הדם אמנם  –

להיזרק  ש 'העומד משום ורק  נאכל, הבשר אין  כפרה  בה שאין

והבשר כשר שהקרבן הכפרה  לאחר כנודע  זה הרי  – כזרוק '

נאכל .

הפסול הדם את  מקדש  שרת  שכלי  להלכה  נקט והרמב "ם

כאן ) שכתב העומד(כפי  ש 'כל  סובר אינו אבל ייזרק , והדם 

אף  – חטא שלא הזריקה קודם כשנודע  ולכן  כזרוק ', להיזרק 

ייזרק  קידשו )שהדם  הכלי  מתירה(כי  ואינה  מכפרת  אינה  הזריקה ,

כתב  ולכן לאכילה , הבשר בפ"ד )את  לו (להלן  "נודע  אם  שרק 

, הדם שנזרק  לו בנודע  כי  ", הזריקה

הבשר .

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום        

       
         

           


ערוך ' ס"ב)ב 'שלחן קי  סי ' שבהמה(יו "ד  למרות כי  נפסק 

בטלה אינה  מותרות  בהמות עם  שהתערבה  באכילה  האסורה 

לאחר בשוגג הבהמות  נשחטו אם אסורות , וכולן ברוב 

מתבטלת ולא  חשובה הבהמה  כי מותרות , הן הרי  שהתערבו

מיתה . לאחר  ולא בחיים  בעודה  רק 

הדשן ה 'תרומת כתב  מזו קעא)יתירה  חיטים(סי ' :

ולהשתמש לטוחנן מותר  כראוי , לבוררן דרך  שאין המתולעות 

יד )בקמח  פד , ביו "ד  נפסק ברוב (וכן  בטלות אינן שבחייהן ואף  .

בשוגג ולא בכוונה  נעשית  והטחינה יתבטלו, הטחינה ידי  ועל

"כיון  מותר  מקום  מכל  לכתחילה', איסור מבטלין 'אין והרי 

שהתולעים אפשר (כי  כלל איסור  שום  יתערב  אם  הוא דספק 

לבטל". מכוון אינו וגם  שייטחנו), קודם  יברחו

את הורג אם  שאף  לכאורה נראה  השני , טעמו ולפי 

האיסור ) לביטול לגרום במטרה  לא  (אך בכוונה  הבעל ֿחי 

בהמה מדוע  זו: מהלכה כך  על להקשות יש  ולכאורה  מותר.

כולן, ימותו מותרות  בבהמות  שהתערבה למזבח  האסורה 

תתבטל אז כי להקריבן מניעה אין הבהמות משנשחטו והרי 

הרי לכתחילה, איסור מבטלים שאין ואף  האסורה, הבהמה

הכי בלאו שהרי  האיסור, את  לבטל  כדי אינה השחיטה מטרת 

כטחינת זה  והרי להקריבה, כדי  הבהמה את  לשחוט צריך 

תולעים ? בהן שיש  חיטים 

להתיר הדשן' ה 'תרומת כוונת  שאין לפרש  יש  לפיכך

הסיבות: שתי  בצירוף  רק  אלא  נפרדים  טעמים  שני  מחמת

ספק  אלא כאן שאין משום  וגם לבטל כוונתו שאין משום 

לטעם המשך הוא  לבטל ' מתכוון אינו 'וגם  שכתב  (ומה איסור 

העלולה (פעולה מתכוין' שאינו ש 'דבר  הוא  כלל  שכן הקודם)

כאשר רק  מותרת  לכך) האדם  כוונת  כשאין לאיסור לגרום 

מוכרחת . אינה  האיסור תוצאת

אין  מותרות, בבהמות  שהתערבה  אסורה  בהמה ולכן,

מאחר כוונתו, זו  אין אם  אף  שחיטה, ידי  על  ברוב  לבטלה 

וודאי  איסור  כאן מג)ויש  יו "ד  חיה .(נפש 



קד            

ה'תשע"ח  אדר כ"ט שישי יום  '  ' '   '  

       
      

אחד יונה , בני  שני  או תורים שני היינו סתומה', 'קן

ולפני וכד ') למצורע  או (ליולדת לחטאת  ואחד  לעולה

אחד גוזל  פרח לעולה, ואיזה לחטאת  איזה  פירשו שהבעלים 

שנותר . לגוזל  זוג כבן אחר גוזל הבעלים מביאים  - מה 'קן'

כבר פירשו  שהבעלים  היינו מפורשת ', ב 'קן הדין ומה 

מהם ? אחד  ופרח לעולה  ואיזה לחטאת  גוזל  איזה 

הגמרא  גירסת ואילו )לפי  ד "ה וה'מפרש ' א, יב, שנותר(נזיר  הגוזל

חטאת של  אם  לדעת יכול אינו שפירש  ואף  תקנה , לו אין

לפניו  נמצאים  הגוזלים שני  כאשר רק  כי  עולה, של או הוא 

וכיון  לעולה. ואיזה לחטאת  גוזל איזה  להכיר הבעלים יכולים

להקריבו. אפשרות אין שונה, הקרבתם שאופן

התוספות  סתומה)אבל  קן  ד "ה מפורשת '(שם 'קן שאף  נקטו

גוזל ממנו  ופרח לעולה  ואיזה לחטאת  גוזל איזה נקבע  שכבר 

שנותר לגוזל זוג בן יקח  - אם אחד  שנותר  הגוזל  את שמכיר  (ובלבד 

להקריבו ) אפשר  אי  כן  לא אם כי  עולה, או  הוא כן חטאת אם ומדוע  .

שב 'קן  התוספות , מבארים  סתומה '? ב 'קן ההלכה  נאמרה 

כדימפורשת ' פרח גוזל איזה ולפרט  להאריך צריך היה

של במקרה  כן שאין מה זוגו, בן את שנותר לגוזל להתאים 

אחד". גוזל "פרח  בקיצור לכתוב  די  סתומה' 'קן

כאן )והרע "ב  קורקוס מהר "י  הביאו  מ"א, פ"ב מבאר:(קנים

ההלכה נאמרה ולכן חידוש  משום  יש  סתומה' ב 'קן

לעצמו, היה כבר גוזל כל בה  מפורשת' ב 'קן  כי  זו, בדוגמה 

לקחת יש  אבד מהם  אחד שאם  פשוט לעולה, וזה  לחטאת  זה

הנותר לגוזל  זוג ששניבן סתומה ' 'קן שאפילו הוא  והחידוש 

אחד גוזל של הזהות  קביעת  (כי  בזה זה  תלויים שבה  הגוזלים 

השני אין מהם, אחד פרח אם - השני ) של זהותו את מבררת 

ניתן  יהיה  אחר זוג בן לו שיצרפו לאחר אלא  להקרבה  נפסל 

שניהם . את להקריב 

ה'תשע"ח  ניסן א' קודש  שבת ?      

      
     

של פרוסות בשתי  משנה ' 'לחם  מצות  לקיים אפשר האם

שלימות ? חלות בשתי  דווקא  או חלה 

הרי התודה , מחלות אחת  נפרסה  שאם  מבואר זו בהלכה 

שוב  שנפרס  שלחם מכך  ללמוד יש  ובפשטות  פסולה. היא 

'לחם'. נקרא אינו

'לחם' נאמר חלה הפרשת במצות  גם  יט)מאידך, טו , (במדבר 

פרוסות מספר בו שיש  מסל גם חלה  להפריש  יש  זאת ובכל 

לחם ! נחשבות  פרוסות  שגם  הרי לחם,

מוולוזי'ן הנצי "ב  חידש  זו סתירה סי 'ומכוח  א, דבר ' ('משיב

הופיע כא) אם  לפנינו: הופעתו פי  על נקבעת  'לחם ' שהגדרת 

אך 'לחם ', נחשבות הפרוסות אין נפרס , כך ואחר בשלמותו

לכנותה ניתן בצורתה , מלכתחילה  לפנינו  שהופיעה  פרוסה

מעתה נחשבת  אינה שנפרסה  תודה  חלת לפיכך, 'לחם '.

שהביאו  מי  אך שלימה , כחלה הופיעה  מלכתחילה  כי  'חלה ',

ולכן  כ'לחם' מהן אחת לכל  להתייחס  יכול לחם  פרוסות לפניו

חלה . מהן להפריש  יש 

יצחק  ר' חותנו של מנהגו את  הנצי "ב  ביאר ובכך 

השבת לסעודת הגיע  מהמסובים  אחד שכאשר מוולוז'ין,

מהפרוסות שתיים  לו הגישו  החלות, את פרסו שכבר  לאחר

'לחם ' קרויה  מהפרוסות  אחת כל לגביו  שכן משנה, ללחם 

הנוכחית . בצורתן  לפניו הוגשו מלכתחילה שהרי 

נתן' 'להורות בשו"ת  יד )אך  סי ' ויישב (א, זה חידוש  על חלק 

אך לחם , נקראת פרוסה אמנם  אחר: באופן הסתירה  את 

התלויים  בדינים   ידי לצאת  אפשר אי

רש "י  שכתב  כפי  בפרוסה , א)חובה עו , ההלכה ,(מנחות בטעם 

' קרבן', מכל  אחד  ממנו  'והקריב  שנאמר    ,

בשם פרוסה גם המכנים אדם בני  לשון וכן פרוס '. יטול שלא

ולא שלם  ללחם הכוונה  אחד' 'לחם  כשאומרים  אך 'לחם ',

לפרוסה .

בפרוסות , משנה  לחם  חובת  ידי לצאת אפשר אי  זה  ולפי 

צריך לכך שהרי  .

אגרות קודש

]כ"ד אדר תשי"ג[

בזה  להזהר  יש  ושבפרט  בינינו,  מרקד  שעדיין  אודותו  כותב  הזקן  שרבינו  שאותו  ...בברכה 

בענינים הקשורים באה"ק ת"ו, תתמעט ממשלתו פוחת והולך ויחוגו את חג המצות אחרי ביעור חמץ 

בכשרות ובשמחה אמיתית...
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ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון  יום 


  

   1 
הזהב ,1) מזבח  על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ëw‰ ÈË˜‰Ï3 ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿…∆«ƒ¿««»»
,ÌÈaÚ‰ ÔÈe ˜aa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÏÎÈ‰aL∆«≈»«¬«ƒ¿»«…∆≈»«¿«ƒ

ÌÈnÒ ˙Ë˜ Ô‰‡ ÂÈÏÚ ÈË˜‰Â :Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…
ÌÈaÚ‰ ÔÈa epÈË˜È  ˜aa BÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»

ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙Ëwa ‡l‡ ‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆
ÌÈaÚ‰ ÔÈa7.


≈»«¿«ƒ


הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר

המזבח  והוא וגו'". טהור זהב  אותו וצפית וגו' קטורת מקטר
שבהיכל. את 4)הפנימי  בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:

הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות
הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,

כר' ודלא במשנה. מט . במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב  שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף  הערביים,
אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי  ואף  יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי  יב , הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק  שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב : שהרי  שם, רבינו בדברי  נשמע  וכן הטבה, נחשב  זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק 

שם. משנה בלחם

.‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈÈ„8ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó 11˙Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆
‰Ú˜tL12daL ÔÈË˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡  ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈

Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי 
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס "ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס 
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי  פרס  מקריב  יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו

הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",
והם 11)שנהרס .10) קיים, המזבח  שהיה במקום כלומר,

הכל  דמים שלעניין פי  על אף  נט . בזבחים גידל רב  דברי 
מזבח . שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח  שקפצה

שם).13) במנחות (רש"י  שבה" וחשובים שלמים
האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח .

מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח ", על העולה את
מחזיר  אתה ואי  מחזיר אתה עולה "עיכולי  פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב  מזבח  על שהיו קטורת", עיכולי 

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙Ëw‰ ÔÈÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈLBt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
˙Ëw‰ ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ

.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈLBt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
tÎÏ B‡a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈
‡lL L„waL ‰tk ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…

.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני  שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב  שהוא מההיכל

משנה). (כסף  לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח  ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי  אין מועד,
בשעת  אלא לי  אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי  "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי  ציבור של דבר העלם ופר משיח  כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙Ëw‰ ˙Ë˜‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰BÁ‡e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊe ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««

ÔË˜ „‚a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב ". החפינה, כל שגמר אחרי  כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק  כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני .23)מטאטא לתוך
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והניחו 25)לטני .24) הטני  את ונטל "נכנס  ט : משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי  ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח  אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי מזבח  שדישון בזה, שהיה הנס  מפני  כן ועשו הדשן.
להטריח , שלא ובכדי  במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס  לעשות מעלה, כלפי  כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק  שם ששנינו ומה כלי . לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף  הכלי  של

ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק  גדול לתרקב  דומה והוא
היה. וכמין 29)זהב  לו היה "וכיסוי  שם: במשנה

"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני  הרי  קטנה". מפה מלמעלה

המטוטלת. והשני  לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי  הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„BÈÂ ,‰iL ‰ÎÚÓa eÏk‡˙pL35ÔÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ eft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ 39˙aLe .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41. ˜ ÏÚ ˙È ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח . שלושת בת זהב  של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב  בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב , של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב  של שהמחתה לפי  המזבח , גבי  על למעלה

הכבש. בשיפוע  ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב  ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח  של גחלת כיבוי  איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק  גדול כלי  מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב  נתפזרו אם שרק  הרי  "כקב ", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBk :LnLÓ zÎÒt‰ ‰È‰ ÌÈ„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»»«¿«¿≈¿«≈ƒ
˙aLa ıM‰ ÏÚÂ ÌÈÏÁb‰ ÏÚ43˙‡ Ba ÔÈ„ÈBÓe , ««∆»ƒ¿««∆∆¿«»ƒƒ∆

.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע  שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ 
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם

.ÊÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔMcL ‰Ê Ì‰ÈÙÏ ÌÈc˜Óe44 «¿ƒƒ¿≈∆∆∆ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÁaÊn‰ ÔeM„ BaL Èh‰ ÏËBÂ45‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe46. ¿≈«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¬∆¿≈

Èab ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ Bˆ ‰zÁn‰ B„ÈaL ‰ÊÂ¿∆∆¿»««¿»≈∆«∆»ƒ««≈
Ô„cÓe ,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰47,‰zÁn‰ ÈÏeLa «ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿≈««¿»

‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50BB˜Ï B‡ B‰B‡Ï51,‰‡BÂ . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

BB˜ B‡ B‰B‡  Ûka ËÚÓ ˙Ëw‰ ÔÓ ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙Ëw‰ ÌÚ ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק  שם ראה
היו  והמנורה הפנימי  מזבח  בדישון שזכו מי  האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני  המנורה, בדישון

הפנימי . ונוטל 45)מזבח  להיכל נכנס  כלומר, במשנה. שם
המזבח . את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני  את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח  על אותם ופורש מציע  כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי  משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף .49)כי  בתוך היה הבזך כי 
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי  ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף 
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף . ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי  הוא, פשוט 
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח  אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.ÁÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ
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בפני מתחיל מזבח , של במזרחו  עומד  שהמקטיר כיו
 וימשי במזרח  יתחיל  שא למזרח , וממשי (במערב )

יכווה . למערב ,  בפני
קמ "ל, טובה  עצה  בבחינת היא  הזהירות ,להבי וצרי
הדיני לפסקי  זה  שיי ומה  המציאות, מצד  המוכרחת
צריכה  הלכה  של עניי זהו   א ולאיד הקטורת, בעבודת
גבי על הקרבנות הקרבת בעת  ג מוזכרת להיות זו  זהירות
 לכה שיאמרו  הלכה  מצינו  לא  ואעפ"כ  ,החיצו המזבח 

תכווה ". שלא  "הזהר... המקריב 
זהירות  מצד  המוכרח  דבר  שג ראיה  שמכא לומר ויש 
ההלכה  את להדגיש  וצרי הלכה , של עני נעשה  כפשוטה ,
(ממזרח ) מלפניו  להתחיל שצר סברא  שיש  כיו שבדבר,

המצוות". על מעבירי אי" מצד 
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והניחו 25)לטני .24) הטני  את ונטל "נכנס  ט : משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי  ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח  אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי מזבח  שדישון בזה, שהיה הנס  מפני  כן ועשו הדשן.
להטריח , שלא ובכדי  במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס  לעשות מעלה, כלפי  כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק  שם ששנינו ומה כלי . לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף  הכלי  של

ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק  גדול לתרקב  דומה והוא
היה. וכמין 29)זהב  לו היה "וכיסוי  שם: במשנה

"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני  הרי  קטנה". מפה מלמעלה

המטוטלת. והשני  לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי  הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„BÈÂ ,‰iL ‰ÎÚÓa eÏk‡˙pL35ÔÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ eft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ 39˙aLe .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41. ˜ ÏÚ ˙È ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח . שלושת בת זהב  של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב  בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב , של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב  של שהמחתה לפי  המזבח , גבי  על למעלה

הכבש. בשיפוע  ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב  ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח  של גחלת כיבוי  איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק  גדול כלי  מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב  נתפזרו אם שרק  הרי  "כקב ", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"
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.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע  שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ 
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם
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‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50BB˜Ï B‡ B‰B‡Ï51,‰‡BÂ . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

BB˜ B‡ B‰B‡  Ûka ËÚÓ ˙Ëw‰ ÔÓ ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙Ëw‰ ÌÚ ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק  שם ראה
היו  והמנורה הפנימי  מזבח  בדישון שזכו מי  האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני  המנורה, בדישון

הפנימי . ונוטל 45)מזבח  להיכל נכנס  כלומר, במשנה. שם
המזבח . את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני  את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח  על אותם ופורש מציע  כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי  משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף .49)כי  בתוך היה הבזך כי 
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי  ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף 
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף . ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי  הוא, פשוט 
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח  אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.ÁÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ
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בפני מתחיל מזבח , של במזרחו  עומד  שהמקטיר כיו
 וימשי במזרח  יתחיל  שא למזרח , וממשי (במערב )

יכווה . למערב ,  בפני
קמ "ל, טובה  עצה  בבחינת היא  הזהירות ,להבי וצרי
הדיני לפסקי  זה  שיי ומה  המציאות, מצד  המוכרחת
צריכה  הלכה  של עניי זהו   א ולאיד הקטורת, בעבודת
גבי על הקרבנות הקרבת בעת  ג מוזכרת להיות זו  זהירות
 לכה שיאמרו  הלכה  מצינו  לא  ואעפ"כ  ,החיצו המזבח 

תכווה ". שלא  "הזהר... המקריב 
זהירות  מצד  המוכרח  דבר  שג ראיה  שמכא לומר ויש 
ההלכה  את להדגיש  וצרי הלכה , של עני נעשה  כפשוטה ,
(ממזרח ) מלפניו  להתחיל שצר סברא  שיש  כיו שבדבר,

המצוות". על מעבירי אי" מצד 
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זהירות  נדרשת הקטורת בעבודת שדווקא  לומר יש  ועוד 
, יו בכל בהיכל הקטורת שמקטירי ש "בעת כיו מיוחדת,
יהיה  לא  ולמזבח   לאול ומבי ההיכל, מ  הע כל פורשי
וכל  שנאמר הקטורת, שהקטיר זה  שיצא  עד   אד  ש
גו '". בקודש  לכפר בבואו  מועד  באוהל יהיה  לא   אד
לסייעו , שיוכל המקטיר הכה ליד  שיעמוד  מי  שאי ומכיו
במזבח  הכה של בעבודתו  מאשר יתירה  בזהירות צור יש 
במקרה  לסייעו  ויוכלו   הכהני אחיו   נמצאי  ש כי  ,החיצו

.הצור
      

למדוהו 55) להקטיר שנכנס  לפני  לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

למזרח , ולהמשיך במערב , בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב  בפנים וימשיך במזרח , לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ÈË˜Ó ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ÓB‡  «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆

Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eLÙÈ ÓB‡L Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»
ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ÈË˜n‰ ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח .) (יומא רש"י  לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק . מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח . האולם ומבין

.ÈÌÈaÚ‰ ÔÈe ˜aa ˙Bp‰ ˙Ë‰Â ‰Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈe Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ :Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ 61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
 ˙ÏÚ‰Ï :Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï ÚewL ˙Ba˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈

.„ÈÓz»ƒ

  

      
  

 בי רק  אינה  המנורה  הדלקת שמצות  " הרמב שיטת
בהטיבו  בבוקר "בבוקר שנאמר בבוקר,  ג אלא   הערביי
על  חולקות ( בכלל (ורש "י  הדעות רוב   אמנ הנרות". את
וי "ל  . הערביי בי רק  הדליקו  הנרות שאת וסוברות ,כ
"שרגא   ביו אבל בלילה , היא  האור שתועלת כיו , בטעמ
 שצרי שכיו סבר  " הרמב אבל אהני ". מאי  בטיהרא 
המעת־לעת. כל  להדליק שצרי הרי  תמיד " "נר להיות
קרוי ולילה  לילה  ש "כל עליו   החולקי יסברו  ולאיד
התמידיות   ש על כ קרוי  התמיד  שקרב  כש תמיד ",

ורגע . רגע  בכל שקרב  ולא  בהקרבתו  היו ־יומית
האד שבנפש  שבעבודה  , להוסי יש   הענייני ובפנימיות
שיש  היינו  בוקר", עד  "מערב  הוא  האחד  . אופני שני  יש 
 חוש שהוא  וערב  , גילויי של זמ שהוא  בוקר בי  שינויי
והדר  חשיכא  ש "ברישא  בצורה  היא  שעבודתו  והסתרה ,

."החוש מתו מעט מעט ה ' אור בנפשו  שמאיר נהורא "
ללא  תמידי  באופ העבודה  שהיא  תמיד " "נר הוא  והשני 
דבוק  להיותו  וגילוי  אור של במצב  תמיד  שנמצא  , שינויי
 ה , הענייני שני  שיהיו  היא  והכוונה  בתמידיות, במקורו 

בוקר". עד  "מערב  של הגילוי וה תמיד " "נר של הגילוי 
      

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני  בוקר עד "מערב  וגומר:
ישראל". בני  בשבת.62)מאת להדליק  שמותר

או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ? ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
˜a „Ú ÚÓ :Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz  ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .˜a „Ú ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰È˙B ‰ÚL ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב  פט . שם ברייתא
לוג  חצי  חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב  והולכת דולקת
אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב ) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי  ארוך בלילה

בוקר. עד מערב  לוג שנאמר 65)מחצי  ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי  -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי 

.ÈÈÒÓ  ‰kL  Ïk ?‰Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa Á‡ ÔÓLÂ ˙Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰kL  ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰k ‡lL B‡ˆnL Â .Ì˙Ë‰ ‡È‰ ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó 70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי  שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי או לוג) חצי  (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי  ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי  ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי  "שני 
זה  מזבח , של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף  מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי  הדלקת 70)מזבח  היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי  להטבה, נחשב  זה אין מעולם, הודלק 

.‚ÈÈÚÓ 71Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡  ‰kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙Bp‰ ‡L Ï‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»

BÁ pÓ B˜ÈÏ„Ó  Ô‰Ó ‰kL 73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי  הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב  ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי  נר כי  ט ) משנה ג פרק  (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי  אלא כן כתב  לא - הראשון
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קח                
         

והמערב , המזרח  בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב ) הלכה (שם רבינו שפסק  מה לפי  אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי , הוא המערבי  נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי  תמיד" "אש תכבה" לא המזבח  על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח  של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט  משנה ג פרק  בתמיד שאמרו
משנה). (לחם מערבי  בנר שם המדובר אין בראב "ד) (ראה

בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
dÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰Bna ÌÈÚe˜ ˙Bp‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

Á‡ a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»

ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי  נר להדליק  כלומר,
חולין. של נר ידי  של 76)על מנר חולין של נר שמדליק 

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77 ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
‰Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡78:Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«

‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙‰ÏL ‡‰zL  „ÈÓz  ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

  

    

לאד אי  שלעול הוראה , ללמוד  יש   הענייני ובפנימיות
להיות  צרי אלא  ומקבל, תלמיד  של במצב  להישאר
שקיבל  אמיתי  תלמיד  כמו  מאליה , העולה  שלהבת בבחינת
וכמו  בעצמו . ללמוד  אח "כ  שיכול באופ הרב  של שכלו 
ה ', בעבודת דר בלימוד  הוא  כ תורה , של בקו  שהוא 
 בעניי הוא  וכ עצמו . בכח  ה ' את שעובד  היא  שהשלימות
הוא  "מה  הקב "ה  של תלמידו  להיות צרי שבזה  גמ "ח ,
, חסדי גומל הוא  "מה  ," רחו היה  אתה   א , רחו נקרא 
"שלהבת  להיות צריכה  בזה   שג ," חסדי גמול אתה   א
רוצה   ש "אד העניי  ג בזה  יהיה   ובנוס מאליה ", עולה 

כו '". שלו  בקב 
      

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי  "תני  כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני  הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי  לה אמר

אחר". דבר ידי  בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי  בלאי  של בפתילות להדליק  מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי  על אף  צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט 
תיקון. ידי  על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙Bp‰ Ïk ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙Á‡ ‰„BÚ ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B ‰MÓÁ ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ÈËÓe ÒÎ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó Á‡ pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó  ‰kL  Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰Ë‰‰ „Ò „ˆÈÎÂ .e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰Bn‰80,‰È‰ ‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
ekL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B ‰MÓÁ ÈËÓe ,pa ‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙Bp‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי , מזבח  בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס  כי 
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי 

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני  הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי  עליה ומניח  הנרות את ומטיב  עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק  להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k ÈzÁ83ÏÎa ÔÈ˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ  ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»
ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈaÚ‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»

‰‡ ‡‰zL  ÈÈÙz :Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ ÚewL Ôa»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»
ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88 ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆

‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁn‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿
.e‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב  המנחה
התמיד,84) איברי  את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי  החביתין, את כן ואחרי 
וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),

שהחב  הרי  שחר.לנסכים". של תמיד עם קרבים יתין
שהוא 85) שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

הערביים. בין של תמיד עם שהם ערב , של לחביתין הדין
עקיבא 86) רבי  אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

אפשר  ושאי  וכו' שבת מערב  לעשותה שאפשר מלאכה כל
השבת". את דוחה שבת, מערב  לעשותה נ:87)לה מנחות

ואפילו  תעשה בשבת, ואפילו תעשה תנא ישמעאל ר' "דברי 
או  אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה והיינו בטומאה"
החביתים  של הסולת רק  נטמא אם אבל הכהנים, כל שנטמאו
כהן  וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול, הכהן רק  נטמא או

הונא 88)אחר. רב  אמר מילי , הני  מנא שם: במנחות
לה  אינשפה מאתמול לה אפי  ואי  נאה תאפינה תופיני 

רש"י ). - ברוח  מחבת 89)(=נפוחה על אמר "רבא נא. שם
ליה  איפסל מאתמול לה אפי  ואי  כלי , שטעונה מלמד (שם)

בלינה".

.ËÈıeÁa  Ô„˜‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי  אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב  לעשותה שאפשר

וכו'". אפשר
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קט                 
         

והמערב , המזרח  בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב ) הלכה (שם רבינו שפסק  מה לפי  אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי , הוא המערבי  נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי  תמיד" "אש תכבה" לא המזבח  על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח  של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט  משנה ג פרק  בתמיד שאמרו
משנה). (לחם מערבי  בנר שם המדובר אין בראב "ד) (ראה

בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
dÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰Bna ÌÈÚe˜ ˙Bp‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

Á‡ a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»

ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי  נר להדליק  כלומר,
חולין. של נר ידי  של 76)על מנר חולין של נר שמדליק 

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77 ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
‰Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡78:Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«

‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙‰ÏL ‡‰zL  „ÈÓz  ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

  

    

לאד אי  שלעול הוראה , ללמוד  יש   הענייני ובפנימיות
להיות  צרי אלא  ומקבל, תלמיד  של במצב  להישאר
שקיבל  אמיתי  תלמיד  כמו  מאליה , העולה  שלהבת בבחינת
וכמו  בעצמו . ללמוד  אח "כ  שיכול באופ הרב  של שכלו 
ה ', בעבודת דר בלימוד  הוא  כ תורה , של בקו  שהוא 
 בעניי הוא  וכ עצמו . בכח  ה ' את שעובד  היא  שהשלימות
הוא  "מה  הקב "ה  של תלמידו  להיות צרי שבזה  גמ "ח ,
, חסדי גומל הוא  "מה  ," רחו היה  אתה   א , רחו נקרא 
"שלהבת  להיות צריכה  בזה   שג ," חסדי גמול אתה   א
רוצה   ש "אד העניי  ג בזה  יהיה   ובנוס מאליה ", עולה 

כו '". שלו  בקב 
      

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי  "תני  כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני  הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי  לה אמר

אחר". דבר ידי  בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי  בלאי  של בפתילות להדליק  מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי  על אף  צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט 
תיקון. ידי  על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙Bp‰ Ïk ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙Á‡ ‰„BÚ ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B ‰MÓÁ ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ÈËÓe ÒÎ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó Á‡ pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó  ‰kL  Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰Ë‰‰ „Ò „ˆÈÎÂ .e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰Bn‰80,‰È‰ ‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
ekL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B ‰MÓÁ ÈËÓe ,pa ‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙Bp‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי , מזבח  בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס  כי 
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי 

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני  הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי  עליה ומניח  הנרות את ומטיב  עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק  להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k ÈzÁ83ÏÎa ÔÈ˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ  ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»
ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈaÚ‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»

‰‡ ‡‰zL  ÈÈÙz :Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ ÚewL Ôa»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»
ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88 ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆

‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁn‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿
.e‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב  המנחה
התמיד,84) איברי  את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי  החביתין, את כן ואחרי 
וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),

שהחב  הרי  שחר.לנסכים". של תמיד עם קרבים יתין
שהוא 85) שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

הערביים. בין של תמיד עם שהם ערב , של לחביתין הדין
עקיבא 86) רבי  אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

אפשר  ושאי  וכו' שבת מערב  לעשותה שאפשר מלאכה כל
השבת". את דוחה שבת, מערב  לעשותה נ:87)לה מנחות

ואפילו  תעשה בשבת, ואפילו תעשה תנא ישמעאל ר' "דברי 
או  אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה והיינו בטומאה"
החביתים  של הסולת רק  נטמא אם אבל הכהנים, כל שנטמאו
כהן  וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול, הכהן רק  נטמא או

הונא 88)אחר. רב  אמר מילי , הני  מנא שם: במנחות
לה  אינשפה מאתמול לה אפי  ואי  נאה תאפינה תופיני 

רש"י ). - ברוח  מחבת 89)(=נפוחה על אמר "רבא נא. שם
ליה  איפסל מאתמול לה אפי  ואי  כלי , שטעונה מלמד (שם)

בלינה".

.ËÈıeÁa  Ô„˜‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי  אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב  לעשותה שאפשר
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.ÎÔ‰k92‡ÓË B‡ ˙Óe ,˙ÈÁLa ‰ˆÁÓ È˜‰L …≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈ƒ¿»
‡ÈÈ ‡Ï  ÂÈzÁz Á‡ Ô‰k epÓe ,ÌeÓ BÏ „ÏB B‡«ƒ…≈«≈«¿»…»ƒ
;ÔBL‡ ÏL ÔBOÚ ÈˆÁ ‡ÏÂ B˙ÈaÓ ÔBOÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»ƒ≈¿…¬ƒƒ»∆ƒ

‡ÈÓ ‡l‡93‰ˆÁÓ È˜Óe ,e‰ˆBÁÂ ÌÏL ÔBOÚ94 ∆»≈ƒƒ»»≈¿≈«¿ƒ∆¡»
„‡ ‰ˆÁÓe95. ∆¡»»≈

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב " ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב , מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ  וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי  שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא

.(‡Î)ÔÈ˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„B‡97ÔÈÁÈpÓ  ÌÈ„B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
Ô˙B‡98Ô˙eˆ aÚzL „Ú99˙ÈÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈

‰ÙO‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰101.‰ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙBO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני  שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני  ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב 

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח  כלומר,
צורה  עיבור בלי  אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי  עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי  הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי  צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני  מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי  צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף . תישאר ואיזו תקרב  מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב  וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.ÎÈˆÁ È˜‰L Á‡ ˙ÈÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ÈÓ  Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔBOÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔBOÚ102B˙tk eÚ103,ÔÈzÁ B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ
‰˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104BÈ˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ

ÔBOÚ B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó  Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÌÏL ÔBOÚÂ ˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈

;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BÏe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰BÏ ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔBOÚÏ  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔBOÚÏ  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו

אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,
תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא

תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי  דברי  חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

   1 
הפייסות.1) דיני  בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„BÚ‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa 4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ
Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈

˙B‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆
ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆

Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»
Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆

ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆
‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י  פייס  בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט , הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי4) כל "בראשונה במשנה כב . ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח  את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'
שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי  שבאין ביתֿדין

בפייס ". אלא כלי5)המזבח  מהלכות פ "ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי  כי  ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב  בית כל שיהיה עד אבות, לבתי  משמרו מחלק 
ביום  והאחד השבוע ), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי  ששני 
ואחד  אחד כל אבות, בתי  ז' בו שיש משמר "כל פ "ב  תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי  ח ' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב 
שהרי אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי  רבינו כתב  שם המקדש כלי  בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי  לכהני  הכוונה

המוריה. בהר ראה אחד, אב  בית אלא כה.7)אין יומא
פ "ד. סוכה ותוספתא פ "א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ "ה יושבת גדולה סנהדרי 
אפילו  לעמוד הוא שגנאי  לפי  עצמה, בעזרה הפייס  את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ "ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי10)הלכה נחמן, כרב  ולא כד: ביומא ששת כרב 
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(לחםֿמשנה). נחמן רב  לגבי  באיסורים ששת כרב  שהלכה
בבגדי אמרת "דאי  בגמרא שם נאמר ששת, רב  של וטעמו
חול, בבגדי  (עבודה ועבדי " מיקרו חביבותיה אגב  חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י ). – לפייס  שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ "ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי  כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב  וזקן במזרחה פייס  היתה, גדולה רש"י )
רש"י ) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט  ורבינו מתחיל". פייס  שממנו

בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי  לפי 

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.

.Ba ÔÈ„BÚL ÌÈL‡ ‰„BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ15‡Le . ¿¿ƒ»¬»¬»ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»

L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈLBlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס , שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי  זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס . של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ "ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
ראה  כה. (יומא ששת רב  דברי  ולפי  בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס , בעת קודש בגדי  מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי  את שהפשיטום המשנה דברי 

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב  כן
הרא"ש  של פירושו לפי  הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס , לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי  שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט  שם: בתמיד
פ "ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב  שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי  ח ֿט  הלכות המקדש כלי  מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח  במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב  היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL  ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ 27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡  Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»

ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ
.‰„BÚÏ ÔBL‡ƒ»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב .23)למעלה ביומא רש"י  כתב  כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי  שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.
עיין  בזה, חילק  לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת

להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה
ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין
וכן  "שלש", גורס  רבינו אבל שלישי . אצבע  שליש, רש"י 
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י  הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי , גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –
רבינו  דברי  אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא

ב  שאמרו מה כי  אמרו שם בגמרא שהרי  ברייתא תמוהים,
לדברי ואף  אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח  והובא א, הלכה פ "ב  (יומא הירושלמי 
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב  רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב " רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי  והוצאת שמח , סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני  במקדש  גודל
גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי  לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי  הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי  בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט  למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי 
שתים, שמצביע  לחולה אחת, שמצביע  בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ ' להרמב "ם שם 28)הירושלמי  במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב .

הרמאין. ושמא 29)מפני  ולקפצו, לפשטו "נוח  כלומר,
שיבא  כדי  לצאת המנין כשיקרב  אותו יקפוץ  או אותו יפשוט 
שם  מפרש רש"י  אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס 
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני  הברייתא דברי  את במשנה,
יכלה, למי  ויביט  לכלות המנין כשיקרב  אדם, בני  שני  הוא
בני בשני  שימנה כדי  אצבעות שתי  לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי  יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב ' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע  מן אגודל להרחיק  יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי ' ורש"י  אדם. בני 
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח  – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע  אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב  למה מתאים זה [וגם לו . מונין – אתו
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(לחםֿמשנה). נחמן רב  לגבי  באיסורים ששת כרב  שהלכה
בבגדי אמרת "דאי  בגמרא שם נאמר ששת, רב  של וטעמו
חול, בבגדי  (עבודה ועבדי " מיקרו חביבותיה אגב  חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י ). – לפייס  שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ "ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי  כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב  וזקן במזרחה פייס  היתה, גדולה רש"י )
רש"י ) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט  ורבינו מתחיל". פייס  שממנו

בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי  לפי 

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.

.Ba ÔÈ„BÚL ÌÈL‡ ‰„BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ15‡Le . ¿¿ƒ»¬»¬»ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»

L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈLBlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס , שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי  זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס . של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ "ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
ראה  כה. (יומא ששת רב  דברי  ולפי  בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס , בעת קודש בגדי  מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי  את שהפשיטום המשנה דברי 

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב  כן
הרא"ש  של פירושו לפי  הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס , לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי  שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט  שם: בתמיד
פ "ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב  שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי  ח ֿט  הלכות המקדש כלי  מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח  במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב  היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL  ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ 27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡  Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»

ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ
.‰„BÚÏ ÔBL‡ƒ»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב .23)למעלה ביומא רש"י  כתב  כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי  שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.
עיין  בזה, חילק  לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת

להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה
ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין
וכן  "שלש", גורס  רבינו אבל שלישי . אצבע  שליש, רש"י 
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י  הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי , גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –
רבינו  דברי  אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא

ב  שאמרו מה כי  אמרו שם בגמרא שהרי  ברייתא תמוהים,
לדברי ואף  אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח  והובא א, הלכה פ "ב  (יומא הירושלמי 
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב  רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב " רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי  והוצאת שמח , סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני  במקדש  גודל
גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי  לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי  הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי  בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט  למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי 
שתים, שמצביע  לחולה אחת, שמצביע  בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ ' להרמב "ם שם 28)הירושלמי  במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב .

הרמאין. ושמא 29)מפני  ולקפצו, לפשטו "נוח  כלומר,
שיבא  כדי  לצאת המנין כשיקרב  אותו יקפוץ  או אותו יפשוט 
שם  מפרש רש"י  אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס 
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני  הברייתא דברי  את במשנה,
יכלה, למי  ויביט  לכלות המנין כשיקרב  אדם, בני  שני  הוא
בני בשני  שימנה כדי  אצבעות שתי  לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי  יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב ' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע  מן אגודל להרחיק  יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי ' ורש"י  אדם. בני 
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח  – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע  אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב  למה מתאים זה [וגם לו . מונין – אתו
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מוציאין  שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים,
גודל). ולא אצבע , אלא מונין שאין ואצבע , אגודל במוציא

א.31) הלכה למעלה פ "ב 32)ראה (יומא בירושלמי 
וראה  הידוע , האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו ב ) הלכה

ו. הלכה להלן

.„˙BÚaˆ‡‰ ÏÚ ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ‰BÓ ‰nÏÂ¿»»∆«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»«»∆¿»
ÈÙÏ ?ÔÓˆÚ ÌÈL‡‰ ÏÚ ‰BÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ,e‡ÈˆB‰L∆ƒ¿…»»∆«»¬»ƒ«¿»¿ƒ

Á‡ „ È„È ÏÚ ‡l‡ Ï‡OÈ ˙BÓÏ eÒ‡L33, ∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿≈»»«≈
.ÌÈ‡Ïha Ì„˜ÙiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿≈«¿»ƒ

יצחק ,33) לרבי  ליה מסייע  לדידהו. "ונמנינהו כב : שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק  רבי  דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע  וכו' דכתיב 

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa‡34˙ÈÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÁaÊn‰ ˙‡ ÌBz ÈÓ  ÔBL‡‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‡e‰Â ,‰ÎÚn‰ ˙‡ cÒÓ ‡e‰Â ,Ì˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿
ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»

ÈË˜‰Ï ‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ
˙Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב . שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח . המזבח  מן הדשן את מרים מי  כלומר,
כב . שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב  הלכה פי "ב  למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח . כז: כב . שם ברייתא
ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי  שהכוונה נראה
א. הלכה פ "ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי  תמוהים, רבינו דברי 
היה  לא כי  סובר יהודה ר' יעקב , בן אליעזר ורבי  יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס 
במחתה, פייס  יש יעקב  בן אליעזר ולר' במחתה. עמי  זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי  שפוסק  ורבינו
של  מקורו כי  ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי  ה: משנה פ "ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי  ב : משנה פ "ו ושם וכו'". הכסף  מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי )". המזבח  גבי  על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי  היינו במחתה, שזכה מי  כי 
(הר  הפנימי  המזבח  על אש להכניס  הכסף  מחתת נוטל

ה. הלכה פ "ג למעלה וראה המוריה).

.ÂOÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e‡aL C„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ‰Â .˙Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙Bp‰ ˙‡ ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚Â46LkÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ

ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈM‰Â49Ï‚‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆
‰ÊÁ‰51‰b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»

ÌÈw‰ ‰ÏÚÓ ÈÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆
ÌÈÎÒp‰54ÔÈzÁ‰ ‰ÏÚÓ OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»

ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב , הלכה פ "ב  יומא בירושלמי  הוא וכן עשר, ששה

פ "א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני  כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),

ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס  [במנין
לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי  מסקנת היא כן

משנה  פ "ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא
לזרוק ". לו ובא המקבל וקיבל השוחט , "שחט  שם 43)א
הדישון. סדר ד הלכה פ "ג למעלה וראה שם 44)במשנה,

המנורה. דישון מהו יב  הלכה פ "ג למעלה וראה במשנה,
שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק  כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ "ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח .47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב . (תמיד 49)הלכה והראב "ד שם), (יומא רש"י  לדעת
הכסף ֿמשנה  כתב  וכן לא.). בדף  וכן (שם והמפרש  לג.),
טוב ' יום ב 'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח . הלכה שם
ט ) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ "ג תמיד
השדרה  סוף  הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ "ג רע "ב  וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ "ט  הצואר עד למעלה הקרקע  את הרואה כל
י ). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ "ו (כסף ֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי  גרה
הלכה 53)ח ). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח , (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי  שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי  מקריב :
פ "ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ "ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי "ג יח , הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ÓB‡  ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙Ë˜ ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡BÈ ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙Ë¿̃…∆

שלא 57) מי  =) חדשים השלישי , "הפייס  במשנה כו. ביומא
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הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב . משנה פ "ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי  כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב  באפך, קטורה ישימו י )
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי  כל ולפיכך וגו'.
היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי  אלא הקטורת לפייס  אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó  ÈÚÈ‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÓ ÌÈÈ‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ
˙B„BÚ‰ ÔÓ ‰„BÚa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙ÈÁL61˙Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈
ÈÓ Ïk ‡BÈÂ ,ÌÈaÚ‰ ÔÈa Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÏBÚÓ ˙Ë˜ ÈË˜‰ ‡lL‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»
 Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ eÈË˜‰ k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆

˙ÈÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»
.ÌÈaÚ‰ ÔÈa dÈË˜Ó ˙ÈÁL d»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק  שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי , במשנה שם אמרו וכן למזבח .
שם. בתמיד הוא וכן למזבח ", הכבש מן אברים מעלה מי 

שם)59) (תמיד האומר יעקב , בן אליעזר רבי  כדעת ולא
וראה  למזבח ". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה

בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן
ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח , הכבש מן האברים

גזרים 61)דתנן. ששני  ואע "פ  שם. ביומא יוחנן ר' דברי 
כהנים  בשני  היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי הריטב "א כתב  כבר – ג) הלכה פ "ב  למעלה (ראה
שני בעץ  עמי  זכה לחבירו בערב  אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסף ֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ "ו. סוף  לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט ,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰BÏ65ÈL‡ ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„BÚ Ì‰ „ˆÈk  ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈÈ˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈOk ÈLe ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»

da ‰ÎBÊ ‡e‰ ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„BÚÓ ‰„BÚa«¬»≈««»ƒ∆««∆»
ÛÒeÓ ÈOk ÈLa69˙aLa ÒÎpL Á‡‰ ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙BÁ‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני64) כבשים שני  השבת "וביום ט ֿי ) כח , (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני  תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב .65) הלכה פ "ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי  נראה

אב , בתי  לשבעה נחלק  המשמר כן ואם אב , בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י  וכן
הוא  וכן שוין. אב  בתי  כל היו ובשבת אב , בתי  ששה רק 
נז. בפסחים רש"י  כתב  וכן ד. הלכה פ "ו, שקלים בירושלמי 
פ "ב , תענית תוספתא וראה מנ"ח ). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ "ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי  ג, הלכה המקדש  כלי 
בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי  כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב  בית אנשי  עבור בבוקר,

הנכנס . המשמר מן האב  בית אנשי  ברייתא 68)עבור
שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה

בשבת 69)ומוספין". פייס  מצאנו לא שהרי  פשוט , זה
(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב ). פ "ב  שם ובירושלמי  שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס , מצאנו לא
(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד

הבזיכין,70)המוריה). שני  את הקריב  מי  רבינו כתב  לא
יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה

חולקין. כיצד יב  הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL eÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰BÏ72ÁÏÓ ‰eÚË ‰Bl‰Â .73‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Baw‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח ) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף  השיריים, את מתיר הקומץ  המנחה
מעשה  מהלכות פי "ט  למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט : מנחות וראה הי "ד). הקרבנות
וכן  (כסף ֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח  פרק  אמור (פ ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני  הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב , (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי  מהלכות פ "ה למעלה וראה מלח ". תקריב 
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט "ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח  איסורי  בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa˜ Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈÈ˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי 
וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ "ו להלן וראה נח . בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי  שני  את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק  מנחות תוספתא וראה צט :

.È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
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קיג                 
         

הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב . משנה פ "ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי  כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב  באפך, קטורה ישימו י )
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי  כל ולפיכך וגו'.
היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי  אלא הקטורת לפייס  אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó  ÈÚÈ‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÓ ÌÈÈ‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ
˙B„BÚ‰ ÔÓ ‰„BÚa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙ÈÁL61˙Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈
ÈÓ Ïk ‡BÈÂ ,ÌÈaÚ‰ ÔÈa Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÏBÚÓ ˙Ë˜ ÈË˜‰ ‡lL‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»
 Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ eÈË˜‰ k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆

˙ÈÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»
.ÌÈaÚ‰ ÔÈa dÈË˜Ó ˙ÈÁL d»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק  שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי , במשנה שם אמרו וכן למזבח .
שם. בתמיד הוא וכן למזבח ", הכבש מן אברים מעלה מי 

שם)59) (תמיד האומר יעקב , בן אליעזר רבי  כדעת ולא
וראה  למזבח ". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה

בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן
ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח , הכבש מן האברים

גזרים 61)דתנן. ששני  ואע "פ  שם. ביומא יוחנן ר' דברי 
כהנים  בשני  היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי הריטב "א כתב  כבר – ג) הלכה פ "ב  למעלה (ראה
שני בעץ  עמי  זכה לחבירו בערב  אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסף ֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ "ו. סוף  לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט ,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰BÏ65ÈL‡ ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„BÚ Ì‰ „ˆÈk  ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈÈ˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈOk ÈLe ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»

da ‰ÎBÊ ‡e‰ ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„BÚÓ ‰„BÚa«¬»≈««»ƒ∆««∆»
ÛÒeÓ ÈOk ÈLa69˙aLa ÒÎpL Á‡‰ ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙BÁ‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני64) כבשים שני  השבת "וביום ט ֿי ) כח , (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני  תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב .65) הלכה פ "ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי  נראה

אב , בתי  לשבעה נחלק  המשמר כן ואם אב , בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י  וכן
הוא  וכן שוין. אב  בתי  כל היו ובשבת אב , בתי  ששה רק 
נז. בפסחים רש"י  כתב  וכן ד. הלכה פ "ו, שקלים בירושלמי 
פ "ב , תענית תוספתא וראה מנ"ח ). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ "ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי  ג, הלכה המקדש  כלי 
בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי  כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב  בית אנשי  עבור בבוקר,

הנכנס . המשמר מן האב  בית אנשי  ברייתא 68)עבור
שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה

בשבת 69)ומוספין". פייס  מצאנו לא שהרי  פשוט , זה
(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב ). פ "ב  שם ובירושלמי  שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס , מצאנו לא
(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד

הבזיכין,70)המוריה). שני  את הקריב  מי  רבינו כתב  לא
יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה

חולקין. כיצד יב  הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL eÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰BÏ72ÁÏÓ ‰eÚË ‰Bl‰Â .73‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Baw‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח ) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף  השיריים, את מתיר הקומץ  המנחה
מעשה  מהלכות פי "ט  למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט : מנחות וראה הי "ד). הקרבנות
וכן  (כסף ֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח  פרק  אמור (פ ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני  הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב , (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי  מהלכות פ "ה למעלה וראה מלח ". תקריב 
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט "ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח  איסורי  בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa˜ Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈÈ˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי 
וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ "ו להלן וראה נח . בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי  שני  את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק  מנחות תוספתא וראה צט :

.È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
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‰„BÚÏ ÌÈÎeÓ79ÌBca ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ˆBi‰Â ,80ÔÓÊe . »ƒ»¬»¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿«
ÌÈÏ‚ LÏMÓ „Á‡ ÏL BË ÌBÈ ‰È‰iL81,˙aLa ∆ƒ¿∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿«»

‚Á‰ CB˙aL ˙aMa ÔÎÂ82˙BÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ  ¿≈««»∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa83ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¿∆∆«»ƒ¿≈ƒ»»ƒ

„Á‡a ‚Á ÏL84˙BÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ  ˙aLa ∆«¿∆»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»
aL ‡e‰L BË ÌBÈ ÚÓ ‰ÂLa˙85,ÌÈt‰ ÌÁÏa ¿»∆≈∆∆∆«»¿∆∆«»ƒ

‰„BÚÏ eÓÈc˜‰L ÈtÓ86BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»¬»¿≈ƒ»
˙BÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ  ˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÔBÁ‡‰»«¬ƒ¿¿∆∆«»¿ƒ»«ƒ¿»
È‡ˆBÓ ‡È‰L ˙aL d˙B‡a ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa¿»∆¿∆∆«»ƒ¿»«»∆ƒ»≈

‚Á‰87ÌÈ‰k‰ eÁ‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê „Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
ÈÏÚaÓ „Á‡ Á‡˙ Ì‡Â ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ ÏÈLaƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ«¬≈

Á‡ ‡ˆnÈ  ‡a ‡ÏÂ ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי  ב , הלכה פ "ה
שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי  ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי  בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ "ה
נכנסין". שהן שיראו כדי  בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני  שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע  העבודה כי  שידעו כדי  העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי  שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי  בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי  נו.) (שם וברש"י  יוצאין".

עיקר". שאינו רוח  אצל מקומן שינו לפיכך פסח ,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח  המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע , אותו של המשמר אנשי  רק  ולא
מהלכות  פ "ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי 
הקבוע , המשמר ידי  על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי  בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף  וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי  הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי  החג, שאחרי  בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי  אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע , ולא יתאחר
הסמוך  "יוםֿטוב  אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב  יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני מקדמי  דהני  כיון טעמא, מאי  ראשון. טוב  יום לאחריה
הדדי ". בהדי  דניכלו היכי  כי  מילתא רבנן תיקון מאחרי ,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי  רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב  בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני אחרון יוםֿטוב  ובדין מקדמי '", "הני  אמרו: השבת,
"הני פירושו: זהו כן ואם מאחרי ", "הני  אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב , לפני  לבוא מקדימים שהם מקדמי "
היינו  מאחרי " ו"הני  החג. שלפני  בשבת הפנים בלחם אותם

בני כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני  אחרון ביוםֿטוב 
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס , המשמר
לאחרי אף  הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב 

ראב "ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,BË ÌBÈ ÔÈe ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔBÁ‡‰ BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»
Úe˜ BpÓfL ÓLÓ  ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«

ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈
ÌcÏ Ì‰ ‰„BÚÏ Ì‰Ï ‡L ‡Ï È‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»
,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»

ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק  אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב  חלות, עשר נוטל היה קבוע  שזמנו משמר
יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב  שתים".
חמישי , יום האחרון יוםֿטוב  או שני  יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי ) ביום האחרון (=יוםֿטוב  כן וכשאירע 
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס , השני  למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב  יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב  יחול אם שבת יום שני  משמר יכנס  או שני 
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי  חמישי , יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס  אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב  בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב , טז) יט , (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע "ש. בלבד", ככרות שתי  הפנים מלחם
משמר  יוםֿטוב , שקודם בשבת שני  ביום יוםֿטוב  כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס  עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס  משמר המועד, שאחר בחמישי  להיות האחרון
ברש"י וראה (כסף ֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב "ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי  רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני 
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי , ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני , עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני  הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי  ואף  עצרת, חל למחרת כי  לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו

(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב  היה שאם באופן השבוע . ימות

בשב  היוצא בשני  המשמר החג, שלפני  בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס  חלות. עשר שמקבל קבוע  שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב  חל ואם בלבד, חלות שתי  שמקבל
הקבוע , המשמר הוא הנכנס  המשמר בשבת, בחמישי 
חלות  שתי  שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב  שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב  שחל באופן שהרי  בשבת. בשני  להיות
שתי רק  המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי  להיות חג
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למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי  אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94 ÂÈÏe Ô‰‡Ï ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈÏ ‰ˆÁÓe Ô‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Òt95B„Bk ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿

ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי , כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי  ואף  מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע . – הנכנס  ומשמר
אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס  רבינו, לדעת

יב ). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק  שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי 

   1 
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני  פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ "א וראה ד'". לפני  הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא

.Ïk ,˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰Bza ea „Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈBOÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎBÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈

„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈe , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈
‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«

Ba ˙MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰ÎÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»
‰ÎÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆

‰BÏ12‰kÊ ‰Ï ˙ÎÚn‰ ÏÚ z˙Â :Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»
‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»

ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈
ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני  חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב 
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט ) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב  בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי  שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי  א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני . לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע  כי 
צריכה  אינה התחתונה משאוי , עליה שאין לפי  שנים, אלא

רבינו  כתב  וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי  עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט "ו. הבחירה בית מהל' פ "ג למעלה
עליו  יהיו ואח "כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב :
קנים  ג' ואח "כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח "כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב ' אח "כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח "כ

הששית". החלה הקנים שני  ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי  חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה
שנעשה  ואף ֿעלֿפי  צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס  בו
ב 'תוספות' וראה רוקח '). ('מעשה הנס  על סומכין אין

אחד. ד"ה - ב  צט , בארץ 10)מנחות עומדות זהב  יתדות
שמות  רש"י  (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב  עיי "ש), ישראל" מחכמי  "יש ולפי  שם,
- א צז, שם ובגמ ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"
סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב  של סניפים
פ "ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי "ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני  בין כלומר,
ריוח  טפחים שני  שהיו שם, במשנה מאיר רבי  וכדעת
ממש, המערכה גבי  על ולא ה"ט ), להלן (ראה באמצע 
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח , שם רבי , דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב , (במדבר

אמור 12)א. ב 'סיפרא' וראה במשנה. - א  צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי  ה"ז: פי "ח 
(צ "ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב , (שם למעלה)
מלא  כאן אף  הקומץ , מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),

במשנה.13)הקומץ ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',
פי "א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,

היו  כי ֿאם המקדש בזיכי  ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי  על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÌÈ„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ18‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
Á‡ ÌÁÏ ÔÈcÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ

˙BÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני  עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב 'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק  ה' "מאשי  ט ), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב . הוא "חוקה" שנאמר מט ,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח ). כח , (במדבר פנחס  ו'ספרי ' פ "ז, שם ותוספתא א.
ח ) שם (ויקרא שכתוב  משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא

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



קטו                 
         

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי  אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94 ÂÈÏe Ô‰‡Ï ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈÏ ‰ˆÁÓe Ô‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Òt95B„Bk ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿

ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי , כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי  ואף  מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע . – הנכנס  ומשמר
אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס  רבינו, לדעת

יב ). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק  שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי 

   1 
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני  פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ "א וראה ד'". לפני  הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא

.Ïk ,˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰Bza ea „Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈBOÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎBÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈

„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈe , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈
‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«

Ba ˙MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰ÎÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»
‰ÎÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆

‰BÏ12‰kÊ ‰Ï ˙ÎÚn‰ ÏÚ z˙Â :Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»
‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»

ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈
ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני  חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב 
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט ) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב  בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי  שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי  א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני . לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע  כי 
צריכה  אינה התחתונה משאוי , עליה שאין לפי  שנים, אלא

רבינו  כתב  וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי  עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט "ו. הבחירה בית מהל' פ "ג למעלה
עליו  יהיו ואח "כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב :
קנים  ג' ואח "כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח "כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב ' אח "כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח "כ

הששית". החלה הקנים שני  ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי  חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה
שנעשה  ואף ֿעלֿפי  צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס  בו
ב 'תוספות' וראה רוקח '). ('מעשה הנס  על סומכין אין

אחד. ד"ה - ב  צט , בארץ 10)מנחות עומדות זהב  יתדות
שמות  רש"י  (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב  עיי "ש), ישראל" מחכמי  "יש ולפי  שם,
- א צז, שם ובגמ ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"
סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב  של סניפים
פ "ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי "ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני  בין כלומר,
ריוח  טפחים שני  שהיו שם, במשנה מאיר רבי  וכדעת
ממש, המערכה גבי  על ולא ה"ט ), להלן (ראה באמצע 
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח , שם רבי , דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב , (במדבר

אמור 12)א. ב 'סיפרא' וראה במשנה. - א  צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי  ה"ז: פי "ח 
(צ "ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב , (שם למעלה)
מלא  כאן אף  הקומץ , מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),

במשנה.13)הקומץ ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',
פי "א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,

היו  כי ֿאם המקדש בזיכי  ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי  על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÌÈ„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ18‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
Á‡ ÌÁÏ ÔÈcÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ

˙BÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני  עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב 'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק  ה' "מאשי  ט ), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב . הוא "חוקה" שנאמר מט ,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח ). כח , (במדבר פנחס  ו'ספרי ' פ "ז, שם ותוספתא א.
ח ) שם (ויקרא שכתוב  משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא
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דבר  שכל אומר הרגל חינוך "וענין יערכנו". השבת "ביום
שחר, של עולה היא בראשונה החיצון המזבח  על שיקרב 
וכו' השבת ביום אלא אינו השולחן על שנותנים הלחם וכן
המעשים  לתחילת האלה בדברים מושאל שם חינוך ולשון
משל) =) דומיא דרך בעבודה אותו מרגילים הכלי  שזה לפי 
מדה  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחילה, לאדם
המשנה). (פירוש בו" קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל

ותוספתא 21) ב . קלג, ושבת ב . צט , במנחות מבואר זה כל
כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי "א, מנחות

הלחם. את יח ,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם
ה"ט ֿיב .23)א. פ "ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה

הי "ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈcÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«

ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌBca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב .25) צט , מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי 
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף  כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי 

קדשים  קדשי  דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
הי "ב . פ "ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י  – בצפון)"

מונחין,31) ומערב  מזרח  שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא
פ "ג  למעלה רבינו פסק  וכן שם). (רש"י  ודרום" צפון ורוחבן

הי "ב . הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את
החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,

אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא
קלה. לשעה אף  לחם, בלי  השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי . רבי  כדברי  ולא תנאֿקמא, וכדברי  במשנה,

.‰‰Ê ÔÁÏL ÏÚ e‡ÈˆB‰L ÌÁl‰ ˙‡ e˙Â e‡ˆÈ»¿¿»¿∆«∆∆∆ƒ«À¿»»»
ÌÏe‡a ‰È‰L Á‡36Ck Á‡Â ,ÔÈÎÈÊa‰ eÈË˜‰Â , «≈∆»»»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿««»

˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ 39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני  במשנה: שם
שיש  של על זהב , של ואחד שיש של אחד הבית, פתח 
שמעלין  ביציאתו, זהב  של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב  של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ "ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט "ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי  כאן, הביאו ולא
שבת, בערב  היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ ' פי "א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי  ה"י , פ "ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי  שני  שאי ֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב  במשנה, שם

שם. רש"י  ראה בלינה, נפסל הוא שהרי 

.ÂÌÈOÚÂ Úa‡ ‡ÈÓ ?ÌÈt‰ ÌÁÏ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈∆∆«»ƒ≈ƒ«¿«¿∆¿ƒ
ÌÈ‡Ò40ÌÈhÁ41˙BÁÓÏ ÔÈÈe‡‰42Ì˙B‡ ÔÈÙLÂ ,43 ¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»

Ô‰a ÔÈËÚBe44˙BÁÓ ÈhÁ ‡Lk45ÔÈÁBËÂ , ¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈¿»¿¬ƒ
‰Úa‡ ‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a Ô‰Ó ÔÈtÓe ,Ô˙B‡»¿«ƒ≈∆¿««∆¿≈»»«¿»»

˙ÏÒ ÔBOÚ ÌÈOÚÂ46‰OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
˙BlÁ47˙BvÓ48,‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a Ì˙B‡ ‰t ‡Ï . ««…ƒ»»¿««∆¿≈»»

ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ò Úa‡Â ÌÈOÚÓ Ô‡ÈˆB‰ ‡lL B‡∆…ƒ»≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ
˙BLk  ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÏÒ eOÚÂ49eÓ‡ ‡Ï ; ¿«¬…∆ƒ»»¿≈…∆∆¿

.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ el‡‰ ÔÈeÚM‰«ƒƒ»≈∆»¿ƒ¿»

טעמא,40) "מאי  אמרו: שם, ובגמרא ב . עו, במנחות משנה
עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי  ה"ד), פ "ח  להלן (וראה מסאה" נפק  מובחר
שני היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב . למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי  ואף 
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע "פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע , בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי42)ביוקר מהל' פ "ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח  "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח  בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית
עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר

נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה
שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות

הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש
ה"ה). שם מזבח  לחם 46)איסורי  במשנה: שם הוא כן

וכו' סאין וארבע  מעשרים עשרונים וארבע  עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח  את מנפה כלומר נפה. בי "א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב . רבי  בדברי  - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב , (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ ", הפנים לחם

הי "ט . פ "ו 49)פי "ב  מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ "ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט  או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט  או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ "ח . מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי  עומר גבי  ה"ה, פ "ח  ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב ' ב 'תוספות ועי ' זאת. הביא

.ÊıeÁa  Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏ50ÌÈÙa  Ô˙iÙ‡Â , ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ
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‰ÊÚa51˙BÁn‰ ‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««
˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב  צה, מנחות לעזרה, חוץ 
(ראה  שמו פגי  ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ 

מ "ב ). פי "א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ "ח  להלן וראה ה"י . פי "ח  אמור ב 'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ  אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח '). ב 'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב  שאפייתן
כלי שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ "ז שמח ' ב 'אור
וה'חתם  א. ק , במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח .) (מנחות רבי  דברי  לפי  תירץ  קכה) סי ' (או"ח  סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין

לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,
לישתן  גם המנחות שאר שהרי  המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי "ב  למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח '. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני  רבנן, דתנו מילי : הני  "מנא אמרו שם ובגמ '
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני  שתים נותן שהיה שמשמע  אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י  בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»

Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„BLk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ
Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי "א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב . שם כט )56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י  אבל זהב , של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב  (שם)

כאן. רוקח ' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס  מן
השני הדפוס  כי  הגמרא מדברי  נשמע  בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי  ובגמרא. במשנה שם
ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס , נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי , בדפוס  צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙ÚaÓ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59 ÌÈt‰ ÌÁÏ :Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁÂ ,ÌÈÁÙË61dÓeÂ ,62ÚL ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁÂ ,ÁÙË OÚ ÌÈL Bk‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ Á ÏÚ ‰lÁ‰ C‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»

ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL CBÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰ÎÚn‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,
('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ "ד). פי "א מנחות יוםֿטוב '

כמי ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן
ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע  הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי 
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי  אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסף ֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי  א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי  שם במשנה
השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן

כלומר  אצבעות", שבע  "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י  (כסף ֿמשנה). אצבעות שבע  גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח  טפח , (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע 
עצב . מטפח  גדול שהוא שוחק  לטפח  שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי  (ויתכן
על  לחלוק  וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע  שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח  פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי  או כתנאֿקמא. פסק 
לפני היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע  גבהו היה שאז

רוקח '). ב 'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי 
עצי שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי  ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסף ֿמשנה). ה"ב  למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט  החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי שהיו ומכיון השולחן, כרוחב  כמעט  ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כי ֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב  בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח  נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף  כמין (והוא הכפלים שני 
באמצע ", ריוח  וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
שני בין ריוח  טפחיים היו כי  גרשום' ו'רבינו רש"י  ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי  הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני  טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני  בין טפחים שני  של ריוח  שנשאר הרי  טפחים,
באמצע " ריוח  "וטפחיים גרס  שלא נראה רבינו מדברי  אבל
הכפלים. שבין ריוח  והיינו באמצע ". "וריוח  כי ֿאם

ה"ב .67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה
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‰ÊÚa51˙BÁn‰ ‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««
˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב  צה, מנחות לעזרה, חוץ 
(ראה  שמו פגי  ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ 

מ "ב ). פי "א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ "ח  להלן וראה ה"י . פי "ח  אמור ב 'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ  אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח '). ב 'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב  שאפייתן
כלי שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ "ז שמח ' ב 'אור
וה'חתם  א. ק , במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח .) (מנחות רבי  דברי  לפי  תירץ  קכה) סי ' (או"ח  סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין

לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,
לישתן  גם המנחות שאר שהרי  המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי "ב  למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח '. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני  רבנן, דתנו מילי : הני  "מנא אמרו שם ובגמ '
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני  שתים נותן שהיה שמשמע  אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י  בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»

Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„BLk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ
Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי "א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב . שם כט )56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י  אבל זהב , של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב  (שם)

כאן. רוקח ' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס  מן
השני הדפוס  כי  הגמרא מדברי  נשמע  בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי  ובגמרא. במשנה שם
ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס , נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי , בדפוס  צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙ÚaÓ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59 ÌÈt‰ ÌÁÏ :Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁÂ ,ÌÈÁÙË61dÓeÂ ,62ÚL ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁÂ ,ÁÙË OÚ ÌÈL Bk‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ Á ÏÚ ‰lÁ‰ C‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»

ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL CBÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰ÎÚn‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,
('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ "ד). פי "א מנחות יוםֿטוב '

כמי ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן
ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע  הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי 
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי  אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסף ֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי  א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי  שם במשנה
השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן

כלומר  אצבעות", שבע  "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י  (כסף ֿמשנה). אצבעות שבע  גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח  טפח , (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע 
עצב . מטפח  גדול שהוא שוחק  לטפח  שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי  (ויתכן
על  לחלוק  וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע  שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח  פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי  או כתנאֿקמא. פסק 
לפני היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע  גבהו היה שאז

רוקח '). ב 'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי 
עצי שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי  ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסף ֿמשנה). ה"ב  למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט  החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי שהיו ומכיון השולחן, כרוחב  כמעט  ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כי ֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב  בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח  נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף  כמין (והוא הכפלים שני 
באמצע ", ריוח  וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
שני בין ריוח  טפחיים היו כי  גרשום' ו'רבינו רש"י  ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי  הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני  טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני  בין טפחים שני  של ריוח  שנשאר הרי  טפחים,
באמצע " ריוח  "וטפחיים גרס  שלא נראה רבינו מדברי  אבל
הכפלים. שבין ריוח  והיינו באמצע ". "וריוח  כי ֿאם

ה"ב .67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה
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ÁÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÎBÚÂ ,Ô˙B‡71ÈL eÏÁ Ì‡Â . »¿¿ƒ»¿»»¿ƒ»¿≈
˙BÈ‰Ï ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈÈLÈÓÁa »ƒƒ∆…«»»ƒ¿«¬ƒƒ

˙aL Úe72ÈÚÈ ÌBiÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ 73. ¿∆∆«»ƒ»ƒ¿ƒƒ

ב .69) צה, שם ו',70)משנה, ביום יו"ט  חל אם כלומר,
ק : (שם יוםֿטוב  בערב  אלא ביוםֿטוב  אותן אופין אין
שאוכל  מה אלא ביוםֿטוב  ומבשלים אופין שאין במשנה),

שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב  טוב  יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב . באו שלא כגון
ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום

ה"ח ). החודש קידוש מהל' (פ "ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C‡Ï76˙aLa „Á‡e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««

שלושה 74) היו חלות שתי  כל בין כי  ה"ב , למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח  שתהיה כדי  זהב  של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואף ֿעלֿפי  א. צו, שם
עקיבא  רבי  שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב  לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח  שתהא כדי  הוא הקנים סידור והרי  השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י  וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי  שכתב  שבת, דחי  לא אמאי 
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
זאת  הסמיכו ה"ח ) פי "ח  (אמור וב 'סיפרא' עיי "ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק 
מא, אות מ "ו שם פי "א ישראל' ב 'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי  להגאון הרמב "ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני  בין והיינו שם . במשנה,
לא  כי  כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב .
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב ' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ '
איתא  - פי "א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי  איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.ÈcÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
ÁÓÏ „Ú ‰BÏ ÈÎÈÊa79ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ 81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ cÒ83ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰  ‰‡a‰ ˙aL Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜‰ Ì‡ Ï‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] 85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק , מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק  סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי 
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב  שלא לפי 

כדין  הונח  שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח  מועיל לא
שם). (רש"י  כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי  שמפרש שם רש"י 
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן
על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב  שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי  אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק  משום שאכלו, הטמא
לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום

את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס  שכן נראה
את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי ' שם). יוםֿטוב ' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסף ֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן
רוקח '). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתב ֿיד עבר שהרי 

כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87Á‡Ï ÔcqL ÔÈÎÈÊe ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜È Ck Á‡Â ,ÔÈcÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÚL ˙aM‰ Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ‡L elÙ‡L .ÔÈcÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא
שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי  (ראה מקורות כמה

נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה
כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי  א. פז, בזבחים

(לחםֿמשנה). מזבח  של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ  ‰‡a‰ ˙Á‡ ˙aL Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב '). ('תוספות פי "א סוף  מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
שהרי וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס  רבינו
שצריך  כתב  איש' 'חזון ובעל הי "ב . למעלה ראה  בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי  עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי  מהל' (פי "ח  כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט "ז). המוקדשין, פסולי  בהל'

.ÂË‰ÒÙ92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
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ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»
ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Ó BÈ‡Â94ÈÒ‰L Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ

˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆
ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב . ט , א. ח , מנחות ברייתא
ט ) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב :) (שם זאת ולמדו פי "א.
בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
לשחסרה  פרט  המנחה", "מן ט ) ב , (שם בה שנאמר קמיצה,
כי ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט :), (שם קמיצה קודם
וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט "ז) המוקדשין פסולי  מהל' פי "א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי  ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב 'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח , ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ  שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס  ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È‰  BÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
BÈÒ‰L96ÒÙ Ì‡Â ,Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜Ó  ÌÁl‰ ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰ÎÚn‰ ˜Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ„q‰97B‡ ,‰Ë˜‰ Á‡Ï ÔÈa ‰Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰  ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙‰Ëa B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי  "אמר בגמרא: שם
שפירקה  כמי  פירקה, שלא אע "פ  לפרק  זמנם שהגיע  כיון

כרבי97)דמיא". ולא כחכמים - ב  יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי  ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא

ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום 

   1 
היו 1) מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו יבאר

שירה. אומרים

.‡CeÓÒ :‡e‰ Ck ÌBÈ ÏÎa ˙B„ÈÓz‰ ˙B„BÚ „Ò≈∆¬«¿ƒ¿»»»
ÁM‰ ˙BÏÚÏ2˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ3LÈwÈÂ «¬«««»«¿À∆∆««¿»¿«ƒ

‰ÊÚ‰ ÏÚ4BÏ ÔÈÁ˙BÙe5‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈLlÓe .6. «»¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆»»¬»»
ÔÈzÁ ÈOBÚ ÔÈ„ÈÓÚÓe7ÏÎÂ .ÔÈzÁ‰ ˙BOÚÏ «¬ƒƒ≈¬ƒƒ«¬«¬ƒƒ¿»

eLÏÂ ‰pÓÓ‰ ‡BiL Ì„˜ eÏË k ÌML ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»¿»»¿…∆∆»«¿À∆¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa e„ÓÚÈÂ e‡BÈÂ ,‰p‰k È„‚a8eÒÈÙÈÂ ƒ¿≈¿À»¿»¿««¿¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡ ÒÈt9BÓk ,BzÎ‡ÏÓa „Á‡ Ïk ‰kÊÈÂ «ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿¿
ÔLc‰ ˙Óe˙a ‰ÎfL ‰Ê ÏÈÁ˙Óe .e‡aL10ÌB˙Â ∆≈«¿«¿ƒ∆∆»»ƒ¿««∆∆¿≈

‰ÎÚÓ cÒÓ Ck Á‡Â ,eÓ‡L „q‰ ÏÚ««≈∆∆»«¿¿««»¿«≈«¬»»
‰ÏB„‚11‰iL ‰ÎÚÓ cÒÓ Ck Á‡Â ,12Ck Á‡Â , ¿»¿««»¿«≈«¬»»¿ƒ»¿««»

‚ ÈL ‰ÏÚÓ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ ÏÚ ÔÁÈpÓe ÌÈˆÚ ÈÊ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»««¬»»¿»

ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ ÔÈÒÎ Ck Á‡Â .L‡‰ ˙Ba‰Ï13 ¿«¿»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
ÌBi‰ Ïk Ô‰Ï ÔÈÎÈv‰ ˙M‰ ÈÏk Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe14. ƒƒ»¿≈«»≈«¿ƒƒ»∆»«

ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe15B˙ËÈÁLa ‰ÎfL ‰ÊÂ , «¿ƒ∆«»ƒ«ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ»
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰Â ,ÌÈÁaËn‰ ˙ÈÏ BÎLBÓ¿¿≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ«¬»«…¬ƒ

ÌÈÈ‡‰ ˙BÏÚ‰Ï eÎfL16ÔÈÁ˙BtL „Ú ÌL ÔÈ‰BLÂ , ∆»¿«¬»≈»ƒ¿ƒ»«∆¿ƒ
ÏB„b‰ ÏÎÈ‰‰ ÚL17ÚM‰ ˙ÁÈ˙t ˙ÚLe , «««≈»«»ƒ¿«¿ƒ««««

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL18ÈL ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ Ck Á‡Â . ¬ƒ∆«»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«≈»¿≈
ÌÈ‰k19,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMca ‰ÎfL „Á‡‰ : …¬ƒ»∆»∆»»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ

.‰Bn‰ ÔeM„a ‰ÎfL ÈM‰Â¿«≈ƒ∆»»¿ƒ«¿»

לא 2) הממונה בא שעה באיזה "וכי  כו. תמיד משנה ראה
סמוך  או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל
"וקריאת  שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו
לומר  רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר

השחר". לעלות הבחירה 3)קרוב  בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב  שם 4)שם

שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק  בא "הממונה במשנה
דודי קול כמו בנחת, בפתח  המקיש על מורה דופק  "ולשון
בית  בהלכות למעלה וראה ב ), ה, השירים (שיר דופק "
וכן  המוקד", שבבית הכהנים על דופק  "היה כי  שם הבחירה
בית  של שחציו "ומשום כח . שם המשנה מדברי  נשמע 
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי  היה המוקד

בית 5) בהלכות ולמעלה במשנה כח . שם וראה במשנה. שם
המוקד  בית את הכהנים לו שפתחו אחרי  כי  שם, הבחירה
הקטן) (=השער הפשפש את ופתח  המפתח  את נוטל היה
ונכנס  לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה

ובהלכות 6)לשם. שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
ושתי הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי  שם, הבחירה בית
הולכת  אחת כת כתות, לשתי  ונחלקו בידם אור של אבוקות
העזרה  כל את בודקים והיו למערב , הולכת אחת וכת למזרח 
ימצאו  אם לראות חביתין, עושי  בית למקום שמגיעים עד

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלומר,7)כלי 
(תמיד  ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי 
אחר  הייתה היא שהרי  ההקטרה, אינה זו עשייה כי  כח :)
לא  זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד

פייס . על 8)היה שאף  השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
כולם  שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי 

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו נראה 9)ובדקו
תמוה  וזה לזה, זה תכופים היו והשני  הראשון הפיס  כי  מכאן

כ  (יומא במשנה הייתה שהרי  כי  מבואר כד: שם ובגמרא ב .)
ופיס . פיס  כל בין והפסק  החיצוני .10)שהות המזבח  מעל

והוא 11) המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי  כי 
אש  מלאה מחתה מכניס  והוא למזבח  עצים גזרי  שני  מעלה
קטורת". עליה להקטיר הזהב  למזבח  החיצון המזבח  מן

לקיום 12) שלישית מערכה גם מסדר היה כי  אומרים ויש
אבל 13)האש. השני , הפיס  כאן היה המשנה סדר לפי 

הפיס  היה רבינו לדעת כי  זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר
מבואר  לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס  אחרי  מיד השני 
היכן  הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי  כן (וכמו במשנה
ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה,
אחת  במקדש היו לשכות שתי  כי  ד הלכה ה פרק  שקלים
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ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»
ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Ó BÈ‡Â94ÈÒ‰L Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ

˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆
ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב . ט , א. ח , מנחות ברייתא
ט ) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב :) (שם זאת ולמדו פי "א.
בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
לשחסרה  פרט  המנחה", "מן ט ) ב , (שם בה שנאמר קמיצה,
כי ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט :), (שם קמיצה קודם
וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט "ז) המוקדשין פסולי  מהל' פי "א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי  ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב 'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח , ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ  שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס  ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È‰  BÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
BÈÒ‰L96ÒÙ Ì‡Â ,Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜Ó  ÌÁl‰ ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰ÎÚn‰ ˜Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ„q‰97B‡ ,‰Ë˜‰ Á‡Ï ÔÈa ‰Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰  ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙‰Ëa B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי  "אמר בגמרא: שם
שפירקה  כמי  פירקה, שלא אע "פ  לפרק  זמנם שהגיע  כיון

כרבי97)דמיא". ולא כחכמים - ב  יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי  ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא

ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום 

   1 
היו 1) מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו יבאר

שירה. אומרים

.‡CeÓÒ :‡e‰ Ck ÌBÈ ÏÎa ˙B„ÈÓz‰ ˙B„BÚ „Ò≈∆¬«¿ƒ¿»»»
ÁM‰ ˙BÏÚÏ2˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ3LÈwÈÂ «¬«««»«¿À∆∆««¿»¿«ƒ

‰ÊÚ‰ ÏÚ4BÏ ÔÈÁ˙BÙe5‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈLlÓe .6. «»¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆»»¬»»
ÔÈzÁ ÈOBÚ ÔÈ„ÈÓÚÓe7ÏÎÂ .ÔÈzÁ‰ ˙BOÚÏ «¬ƒƒ≈¬ƒƒ«¬«¬ƒƒ¿»

eLÏÂ ‰pÓÓ‰ ‡BiL Ì„˜ eÏË k ÌML ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»¿»»¿…∆∆»«¿À∆¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa e„ÓÚÈÂ e‡BÈÂ ,‰p‰k È„‚a8eÒÈÙÈÂ ƒ¿≈¿À»¿»¿««¿¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡ ÒÈt9BÓk ,BzÎ‡ÏÓa „Á‡ Ïk ‰kÊÈÂ «ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿¿
ÔLc‰ ˙Óe˙a ‰ÎfL ‰Ê ÏÈÁ˙Óe .e‡aL10ÌB˙Â ∆≈«¿«¿ƒ∆∆»»ƒ¿««∆∆¿≈

‰ÎÚÓ cÒÓ Ck Á‡Â ,eÓ‡L „q‰ ÏÚ««≈∆∆»«¿¿««»¿«≈«¬»»
‰ÏB„‚11‰iL ‰ÎÚÓ cÒÓ Ck Á‡Â ,12Ck Á‡Â , ¿»¿««»¿«≈«¬»»¿ƒ»¿««»

‚ ÈL ‰ÏÚÓ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ ÏÚ ÔÁÈpÓe ÌÈˆÚ ÈÊ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»««¬»»¿»

ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ ÔÈÒÎ Ck Á‡Â .L‡‰ ˙Ba‰Ï13 ¿«¿»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
ÌBi‰ Ïk Ô‰Ï ÔÈÎÈv‰ ˙M‰ ÈÏk Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe14. ƒƒ»¿≈«»≈«¿ƒƒ»∆»«

ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe15B˙ËÈÁLa ‰ÎfL ‰ÊÂ , «¿ƒ∆«»ƒ«ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ»
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰Â ,ÌÈÁaËn‰ ˙ÈÏ BÎLBÓ¿¿≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ«¬»«…¬ƒ

ÌÈÈ‡‰ ˙BÏÚ‰Ï eÎfL16ÔÈÁ˙BtL „Ú ÌL ÔÈ‰BLÂ , ∆»¿«¬»≈»ƒ¿ƒ»«∆¿ƒ
ÏB„b‰ ÏÎÈ‰‰ ÚL17ÚM‰ ˙ÁÈ˙t ˙ÚLe , «««≈»«»ƒ¿«¿ƒ««««

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL18ÈL ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ Ck Á‡Â . ¬ƒ∆«»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«≈»¿≈
ÌÈ‰k19,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMca ‰ÎfL „Á‡‰ : …¬ƒ»∆»∆»»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ

.‰Bn‰ ÔeM„a ‰ÎfL ÈM‰Â¿«≈ƒ∆»»¿ƒ«¿»

לא 2) הממונה בא שעה באיזה "וכי  כו. תמיד משנה ראה
סמוך  או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל
"וקריאת  שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו
לומר  רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר

השחר". לעלות הבחירה 3)קרוב  בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב  שם 4)שם

שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק  בא "הממונה במשנה
דודי קול כמו בנחת, בפתח  המקיש על מורה דופק  "ולשון
בית  בהלכות למעלה וראה ב ), ה, השירים (שיר דופק "
וכן  המוקד", שבבית הכהנים על דופק  "היה כי  שם הבחירה
בית  של שחציו "ומשום כח . שם המשנה מדברי  נשמע 
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי  היה המוקד

בית 5) בהלכות ולמעלה במשנה כח . שם וראה במשנה. שם
המוקד  בית את הכהנים לו שפתחו אחרי  כי  שם, הבחירה
הקטן) (=השער הפשפש את ופתח  המפתח  את נוטל היה
ונכנס  לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה

ובהלכות 6)לשם. שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
ושתי הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי  שם, הבחירה בית
הולכת  אחת כת כתות, לשתי  ונחלקו בידם אור של אבוקות
העזרה  כל את בודקים והיו למערב , הולכת אחת וכת למזרח 
ימצאו  אם לראות חביתין, עושי  בית למקום שמגיעים עד

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלומר,7)כלי 
(תמיד  ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי 
אחר  הייתה היא שהרי  ההקטרה, אינה זו עשייה כי  כח :)
לא  זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד

פייס . על 8)היה שאף  השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
כולם  שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי 

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו נראה 9)ובדקו
תמוה  וזה לזה, זה תכופים היו והשני  הראשון הפיס  כי  מכאן

כ  (יומא במשנה הייתה שהרי  כי  מבואר כד: שם ובגמרא ב .)
ופיס . פיס  כל בין והפסק  החיצוני .10)שהות המזבח  מעל

והוא 11) המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי  כי 
אש  מלאה מחתה מכניס  והוא למזבח  עצים גזרי  שני  מעלה
קטורת". עליה להקטיר הזהב  למזבח  החיצון המזבח  מן

לקיום 12) שלישית מערכה גם מסדר היה כי  אומרים ויש
אבל 13)האש. השני , הפיס  כאן היה המשנה סדר לפי 

הפיס  היה רבינו לדעת כי  זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר
מבואר  לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס  אחרי  מיד השני 
היכן  הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי  כן (וכמו במשנה
ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה,
אחת  במקדש היו לשכות שתי  כי  ד הלכה ה פרק  שקלים
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הראב "ד  פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת
במקדש  דווקא אי  ידענא "ולא לשונו וזה שכתב  שם תמיד
אין  בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף  כגון קאמר

וכו'". העזרה נמי  דהיינו במקדש תמיד 14)שבות במשנה
ושלושה  תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם:
"מנין  כתב : שם המשנה בפירוש ורבינו זהב ", וכלי  כסף  כלי 
הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה
אזכרות  ושלוש תשעים כנגד אמרו ירושלמי  חגיגה ובגמרא

ומלאכי ". זכריה חגי  בפרשת שם 15)שכתוב  תמיד
להפשט . נוח  שיהא כדי  כדי16)במשנה, במשנה. שם

כופתין  היו "לא שהרי  השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו
בו". אוחזין באברים שזכו מי  אותו, עוקדין אלא הטלה את

ההיכל.17) של הגדול השער שם 18)כלומר תמיד
שנפתח ". הגדול שער ששומע  עד השוחט  היה "לא במשנה:

שבהיכל.19) הגדול השער את שפתחו הם

.ËÁBM‰L ‰ÚLa BM„Ó ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Ó‰Â¿«¿«≈∆«ƒ¿≈«¿«¿¿»»∆«≈
Ìc‰ ˜BÊ Ck Á‡Â .„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBL20.BÏawL ‰Ê ≈∆«»ƒ¿««»≈«»∆∆ƒ¿

נרות 20) חמש בין מפסיק  הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
שבשחיטת  לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי 

ביניהם. מפסיק  הוא ובזריקתו התמיד

.‚ÈËÓ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜BfL Á‡Â21ÏÎÈ‰aL ‰Ê ¿««∆¿ƒ∆«»≈ƒ∆∆«≈»
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ Ô‰ÈL ÔÈ‡ˆBÈÂ ,˙B LÓÁ22el‡Â . »≈≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ«≈»¿≈

„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈÁzÓe ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁaËn‰ ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆»
„Á‡Â23ÔÈ˙BÂ .LkÏ Ba ‰ÎfL ‡ ‰ÏÚÓ ¿∆»«¬∆≈∆∆»»«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏLÂ .BÚÓa ‰hÓÏe Lk ÈˆÁÓ ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»¿«¬»¿∆»ƒ
ÏLÂ .BÁÊÓa ‰hÓÏe Lk ÈˆÁÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»≈¬ƒ∆∆¿«»¿ƒ¿»¿∆

ÌÈL„Á ÈL‡24Ô˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ˙B »≈√»ƒ¿ƒ««ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈∆∆
ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ Cel‰ ÌB˜Óa Ô˜Ï25BÓÒÙÏ È„k , ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿≈«…¬ƒ¿≈¿«¿¿

L„Á L‡ ‡e‰L26.ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÌL ÔÈÁÏBÓe . ∆……∆¿ƒ»∆»≈»ƒ
‡lL È„k ,˙aLa elÙ‡ ,Lk‰ Èab ÏÚ ÁÏÓ ÔÈ˜BÊÂ¿¿ƒ∆«««≈«∆∆¬ƒ¿«»¿≈∆…

ÌL ÌÈ‰k‰ eÏtÈÂ ˜ÈÏÁÈ27ÌÈˆÚa Ô˙ÎÈÏ‰ ˙Úa «¬ƒ¿ƒ¿«…¬ƒ»¿≈¬ƒ»»»≈ƒ
‰ÎÚnÏ28Ì‰ÈÏ‚ ÔÈa ıˆBÁ ÁÏn‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ««¬»»¿««ƒ∆«∆«≈≈«¿≈∆

˙‡f‰ ‰ÎÏB‰‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Lk‰ ÔÈe29 ‰„BÚ ≈«∆∆ƒ¿≈«»»«…¬»
.ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ

מדליק .21) עבודתם.22)כלומר, גמרו מאלו 23)שהרי 
בפיס . חדשים.24)שזכו ראשי  מוספי  כלומר

כרכוב 25) על ניתנין חדשים ראשי  "של שם: שקלים
המזבח  כרכוב  "איזהו שם: ובירושלמי  מלמעלן", המזבח 
הכהנים". רגלי  הילוך מקום לקרן קרן בין אמה

יוחנן 26) ר' "אמר נה. סוכה בבלי  וכן שם שקלים ירושלמי 
סוכה  רש"י  ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע  לידע  כדי 
שהן  להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם

בזמנו". החדש שהוקבע  ולהודיע  משנה 27)חשובין
שלא  בשביל (בשבת) כבש גבי  על מלח  "בוזקין קד . עירובין
מפני הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י : ומפרש יחליקו".

מחליק ". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא כן 28)שחלק 
בעת  אלא אינם הנ"ל המשנה דברי  כי  שם בגמרא הוא
הולכת  בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים הולכת

הכהנים  רגלי  בין חוצץ  המלח  עבודה, שהיא האברים,
העצים.29)לכבש. של

.„Ôlk ÔÈÒpk˙Ó LkÏ ÌÈÈ‡‰ ÔÈÏÚnL Á‡Â¿««∆«¬ƒ»≈»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒÀ»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ30‰Îa eÎa :Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â , ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿À∆≈»∆»¿¿»»

˙OÚÂ ,ÌÏBÚ ˙‰‡ ÔÈB˜Â ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â .˙Á‡««¿≈¿ƒ¿ƒ«¬«»«¬∆∆
˙Bac‰31ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ÚÓLe ,32˙Ó‡Â ,Ó‡iÂ , «ƒ¿¿«¿»»ƒ»««…∆∆¡∆

ÈvÈÂ33ÌBÏL ÌÈOÂ ,‰ˆe ,34˙aLe .35ÔÈÙÈÒBÓ ¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿«»ƒƒ
‡ˆBi‰ ÓLÓ ÈL‡ eÓ‡iL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰Îa¿»»««¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ¿»«≈
‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓ :ÒÎp‰ ÓLÓ ÈL‡Ï¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆

˙eÚÂ ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰‰‡ ÌÎÈÈa ÔÈkLÈ36Ck Á‡Â . «¿ƒ≈≈∆«¬»«¬»»¿≈¿««»
ÈLÈÏL ÒÈt ÔÈÒÈÙÓ37ÈÚÈe38ÈÓ ˙Ëwa ‰ÎBÊÂ , ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¿…∆ƒ

‰ÎfL ‰Ê ÒÎ Ck Á‡Â .ÈË˜Óe ÒÎÂ ,‰ÎBfL∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿»∆∆»»
˙Bp‰ ÈzL ÈËÓe ‰Bn‰ ÔeM„a39ˆBÈÂ .‰Ê ‡ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿≈«≈¿≈∆

˙BÏÚÓ ÏÚ „ÓBÚÂ ,‰Bn‰ ÔM„Ó ÌÚ ÈË˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿»¿≈««¬
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ÌÏe‡‰40. »»¿∆»«…¬ƒ

  

        
     

חכמי כדעת שפסק  עולה  מדבריו  :להבי וצרי
אבא  כדעת ולא  נרות, שתי  להטבת קודמת שהקטורת
שתי להטבת  קוד התמיד   שד דאביי , משמיה  שאול
דאביי הברייתא  נסדרה  הבוקר בתפילת מדוע  וא "כ  נרות,
 אי הרי  שאול, דאבא  אליבא  המערכה ... סדר מסדר הוה 

כמותו . הלכה 
כחכמי פסק   " שהרמב שאע "פ ' יוס ה 'בית וכתב 
מאחר  הסמ "ג... דעת נראה  וכ שאול... אאבא  דפליגי 
שאול, דאבא  אליבא  הסדר סידר שאביי   העול שמצאו 
לשנות  רצו  לא  ולכ הלכתא , דהכי  לי ' דסבירא  משמע 
ידעו  והסמ "ג  " הרמב  ג הרי  ,להבי וצרי ההוא . הסדר
פסקו  ואעפ"כ  שאול, דאבא  אליבא  הסדר סידר שאביי 
סדר  סידר שאביי   העול מצאו  חידוש  ומה  , כחכמי
דיוה "כ העבודה  שבסדר קשה  ועוד  שאול. כאבא  המערכה 
לפני"  אומרי אנו  שהרי  שאול, כאבא  שלא  הסדר  נסדר
ולהטיב הבוקר קטורת ולהקטיר נרות חמש  להטיב  יכנס 

הנרות. שתי  את
היא  הנרות והדלקת הקטורת שייכות בזה : והביאור
 מקרב יותר עוד  לקב "ה  וקישור חיבור פועל שהקטורת

קירו  קטירא (לשו "בחד  אחת מציאות  שנעשי עד  ב ),
– המשכ של עניינו  שעיקר מוב ומזה  אתקטרנא ".
אחד כמו ־כ הקטורת. על־ידי  נעשה  – השכינה ' 'השראת
מחורב ",  יו עשר "אחד  על  מרמזי הקטורת סממני  עשר
ומהותו  עצמותו  – בחורב  שניתנו  הדברות מעשרת למעלה 
שהיא  בנשמה  ודוגמתו  ספירות, מעשר שלמעלה  ית'

שבנפש . יחידה  בחינת
 שהטבת ," אד נשמת ה ' "נר ישראל נשמות  ה הנרות
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קכ                
         

ותורה  מצוה  "נר – והמצוות התורה  על־ידי  היא  והדלקת
ומתגלה  נמש הנרות הדלקת על־ידי  לזה   ובנוס אור".

. בעול  ג הקדושה  אור
 מלשו  עול – " העול "מצאו  ' יוס ה 'בית שכתב  וזה 
 אי הגלות, זמ  וההעל החוש שבזמ היינו  –  העל
בגילוי יאיר הקטורת של הנעלה  שהעניי אפשרות
כזה  באופ הסדר שאול אבא  סידר ולכ ישראל, בנשמות
 בתו ולא  בפני ־עצמה  עבודה  היא  הקטורת שהקטרת
יהודי , של נפשו   עצ מאירה  שבו  ביוה "כ  אבל הנרות.

ישראל. בנשמות הקטורת עניי  ג ומאיר מתגלה 
      

הגזית 30) ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק  תמיד משנה
שיתפללו  הדבר נכון "והכי  שם: וברש"י  שמע ", את לקרות
ניחוח ". לריח  קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי  במשנה. שם
שמע 32) קריאת זמן הגיע  שלא פי  על ואף  במשנה. שם

לא  משמר אנשי  עם שמע  הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו
הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי  מפני  יצא,
תימשך  שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה

לקרות. ויימנעו העבודה הציצית.33)עליהן פרשת כלומר
ויציב 34) אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם

כי שם המשנה בפירוש רבינו וכתב  כהנים", וברכת ועבודה
שכולן  ולפי  שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
ועליהם  ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב , (=אמת
והוא  הידועה כהנים ברכת אבל העם, את וברכו אמרו
מעלות  על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך

העבודה. גמר אחר המשמרות.35)האולם מתחלפין שאז
למשמר 36) אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

רבי אמר אחת? ברכה "מאי  אמרו: יב . ובברכות היוצא",
שמו  את ששיכן מי  הנכנס  למשמר אומר היוצא משמר חלבו
וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית

הקטורת.37) מקטיר הכבש 38)מי  מן אברים מעלה מי 
כך 39)למזבח . ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי  מטיב 
לקטורת. קודמת "באו 40)נרות ב : משנה ז פרק  תמיד

אחיהם  לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו
הכהנים".

.‰ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa ÚÈbiLk41„Á‡ ÏË , ¿∆«ƒ«≈»»¿«ƒ¿≈«»«∆»
ÁaÊnÏ ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜Êe ‰Ù‚n‰42ÏB˜ dÏ ‰È‰Â , ««¿≈»¿»»≈»»«ƒ¿≈«¿»»»

ÏB„b43ÚÓBM‰ :Ô‰a ˙LnLÓ ‰˙È‰ ÌÈ„ ‰LÏLe . »¿»¿»ƒ»¿»¿«∆∆»∆«≈«
ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜ ˙‡∆»»»≈«∆∆»«…¬ƒƒ¿»ƒ

‡e ı ‡e‰Â ˙BÂÁzL‰Ï44˙‡ ÚÓBM‰ ÈÂÏ Ôe . ¿ƒ¿«¬¿»»∆≈ƒ«≈«∆
ÈLa a„Ï ÔÈÒÎ ÌiÂÏ‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜»»»≈«∆∆»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ

‡e ı ‡e‰Â45˙‡ ÚÓBL ‰È‰Lk ,„ÓÚn‰ L‡Â . ¿»»¿…««¬»¿∆»»≈«∆
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ,dÏB˜46ÚL ÏÚ »»»«¬ƒ∆«¿≈ƒ«««

ÁÊn‰47‡Ï ÔÈ„ÚL Ïk‰ eÚ„iL ,„LÁ‰ ÈtÓ , «ƒ¿»ƒ¿≈«¬»∆≈¿«…∆¬«ƒ…
Ô˙tÎ e‡È‰48ÌÈÈ‡a ‰ÎfL ‰Ê ‰ÏÚÓ Ck Á‡Â . ≈ƒ«»»»¿««»«¬∆∆∆»»»≈»ƒ

ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÓ ÌÈÈ‡‰ ˙‡49˙‡ ÔÈÏÚnL Á‡Â . ∆»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿««∆«¬ƒ∆

ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÈ‡‰50 »≈»ƒ«¿ƒƒ≈∆««¬»»
ÌÈ‰k ˙ka ÔÈÎÓe51,LÙÓ‰ ÌMa ˙Á‡ ‰Îa ¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ¿»»«««≈«¿…»

dÓB˜Óa e‡aL BÓk52˙ÏÒ ÔÈÏÚÓ Ck Á‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿»¿««»«¬ƒ…∆
ÌÈÎÒp‰53‰ Á‡Â .Á‡Â .ÔÈzÁ‰ ÈË˜Ó ˙Ïq «¿»ƒ¿«««…∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿««

Ceqp‰ ˙ÚLe .CeqÏ ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈzÁ‰«¬ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
Ôeb ÈÈÓa ÔÈBLÓ‰ ÔÈkÓe ,ÈM‰ ÌiÂÏ‰ ÔÈÓB‡¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ
.ÈM‰ È˜t ÏÚ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÔÈÚ˜B˙Â ,Lc˜naL∆«ƒ¿»¿¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ

כמבואר 41) הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
על  שעמדו לפני  היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק  בתמיד
הסדר  לפי  נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות

משנה). בתוספות 42)(כסף  וראה במשנה. שם תמיד
בה  שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב  שם יוםֿטוב 
(שם  שיר כלי  שהיא השנייה א), משנה ב  פרק  (שם הדשן
בשעה  קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח ) משנה ג פרק 

אותה.ש  שומע 43)זורקין אדם "אין כי  במשנה שם ראה
המגריפה. מקול בירושלים חבירו הכוונה 44)קול ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שם.45)שמיד
לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה  ואין
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי 

עוד 46) שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים
האשם. דם עליהם ניקנור.47)לזרוק  פסחים 48)שער

נכנסים  שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב .
עומדים  אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי 

ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס  ביומא 49)ומחכים
קודם  נרות שתי  "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג.
יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת
קודמת  נרות שתי  והטבת נרות שתי  להטבת קודמת  קטורת

למעלה 50)לאברים. רבינו שכתב  שמה מוכח  מכאן
לפי נכתב  לא וכו', האולם בין "כשיגיע  ההלכה) (בתחילת
ממעלות  ירדו כבר הרי  כן אם הסדר, לפי  זהו שאם הסדר,

למדנו 51)האולם. הסדר, סתמה שהמשנה פי  על "אף 
העומדים  שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך
שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על
שנאמר  למזבח  הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי 

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות בפרק 52)וירד
י . הלכה תפילה מהלכות "אביי53)י "ד שם יומא ראה

וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר
תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י : ומפרש לנסכים".

ועשי ה) כח , (במדבר וכו'.דכתיב  למנחה סולת האיפה רית
תמיד". של יינו לנסך לנסכין,

.ÂCqÓÏ ÔÈi‰ ÔÈ˙B eÈ‰Lk54ÌÈ‰k ÈL eÈ‰ , ¿∆»¿ƒ««ƒ«¿«≈»¿≈…¬ƒ
ÌÈÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ55,Ô„Èa ˙BˆBˆÁ ÈzLe ¿ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»

Ô‚q‰Â56ÁaÊn‰ Ô˜ ÏÚ „ÓBÚ57ÔÈ„eq‰Â58,B„Èa ¿«¿»≈«∆∆«ƒ¿≈«¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ‰ ‰Ê Ïˆ‡ e„ÓÚÂ e‡e .eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜˙Â¿»¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆∆«¿À∆

ÏˆÏv‰ ÏÚ59BÏ‡ÓOÓ „Á‡Â BÈÓÈÓ „Á‡ ,60. ««ƒ¿≈∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

רבינו 54) של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק  תמיד
וכן  גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי 
להקיף  לו "בא המשנה דברי  על שם המשנה בפירוש הוא
הוא  כי  מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח  את
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ותורה  מצוה  "נר – והמצוות התורה  על־ידי  היא  והדלקת
ומתגלה  נמש הנרות הדלקת על־ידי  לזה   ובנוס אור".

. בעול  ג הקדושה  אור
 מלשו  עול – " העול "מצאו  ' יוס ה 'בית שכתב  וזה 
 אי הגלות, זמ  וההעל החוש שבזמ היינו  –  העל
בגילוי יאיר הקטורת של הנעלה  שהעניי אפשרות
כזה  באופ הסדר שאול אבא  סידר ולכ ישראל, בנשמות
 בתו ולא  בפני ־עצמה  עבודה  היא  הקטורת שהקטרת
יהודי , של נפשו   עצ מאירה  שבו  ביוה "כ  אבל הנרות.

ישראל. בנשמות הקטורת עניי  ג ומאיר מתגלה 
      

הגזית 30) ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק  תמיד משנה
שיתפללו  הדבר נכון "והכי  שם: וברש"י  שמע ", את לקרות
ניחוח ". לריח  קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי  במשנה. שם
שמע 32) קריאת זמן הגיע  שלא פי  על ואף  במשנה. שם

לא  משמר אנשי  עם שמע  הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו
הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי  מפני  יצא,
תימשך  שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה

לקרות. ויימנעו העבודה הציצית.33)עליהן פרשת כלומר
ויציב 34) אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם

כי שם המשנה בפירוש רבינו וכתב  כהנים", וברכת ועבודה
שכולן  ולפי  שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
ועליהם  ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב , (=אמת
והוא  הידועה כהנים ברכת אבל העם, את וברכו אמרו
מעלות  על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך

העבודה. גמר אחר המשמרות.35)האולם מתחלפין שאז
למשמר 36) אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

רבי אמר אחת? ברכה "מאי  אמרו: יב . ובברכות היוצא",
שמו  את ששיכן מי  הנכנס  למשמר אומר היוצא משמר חלבו
וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית

הקטורת.37) מקטיר הכבש 38)מי  מן אברים מעלה מי 
כך 39)למזבח . ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי  מטיב 
לקטורת. קודמת "באו 40)נרות ב : משנה ז פרק  תמיד

אחיהם  לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו
הכהנים".

.‰ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa ÚÈbiLk41„Á‡ ÏË , ¿∆«ƒ«≈»»¿«ƒ¿≈«»«∆»
ÁaÊnÏ ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜Êe ‰Ù‚n‰42ÏB˜ dÏ ‰È‰Â , ««¿≈»¿»»≈»»«ƒ¿≈«¿»»»

ÏB„b43ÚÓBM‰ :Ô‰a ˙LnLÓ ‰˙È‰ ÌÈ„ ‰LÏLe . »¿»¿»ƒ»¿»¿«∆∆»∆«≈«
ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜ ˙‡∆»»»≈«∆∆»«…¬ƒƒ¿»ƒ

‡e ı ‡e‰Â ˙BÂÁzL‰Ï44˙‡ ÚÓBM‰ ÈÂÏ Ôe . ¿ƒ¿«¬¿»»∆≈ƒ«≈«∆
ÈLa a„Ï ÔÈÒÎ ÌiÂÏ‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜»»»≈«∆∆»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ

‡e ı ‡e‰Â45˙‡ ÚÓBL ‰È‰Lk ,„ÓÚn‰ L‡Â . ¿»»¿…««¬»¿∆»»≈«∆
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ,dÏB˜46ÚL ÏÚ »»»«¬ƒ∆«¿≈ƒ«««

ÁÊn‰47‡Ï ÔÈ„ÚL Ïk‰ eÚ„iL ,„LÁ‰ ÈtÓ , «ƒ¿»ƒ¿≈«¬»∆≈¿«…∆¬«ƒ…
Ô˙tÎ e‡È‰48ÌÈÈ‡a ‰ÎfL ‰Ê ‰ÏÚÓ Ck Á‡Â . ≈ƒ«»»»¿««»«¬∆∆∆»»»≈»ƒ

ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÓ ÌÈÈ‡‰ ˙‡49˙‡ ÔÈÏÚnL Á‡Â . ∆»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿««∆«¬ƒ∆

ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÈ‡‰50 »≈»ƒ«¿ƒƒ≈∆««¬»»
ÌÈ‰k ˙ka ÔÈÎÓe51,LÙÓ‰ ÌMa ˙Á‡ ‰Îa ¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ¿»»«««≈«¿…»

dÓB˜Óa e‡aL BÓk52˙ÏÒ ÔÈÏÚÓ Ck Á‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿»¿««»«¬ƒ…∆
ÌÈÎÒp‰53‰ Á‡Â .Á‡Â .ÔÈzÁ‰ ÈË˜Ó ˙Ïq «¿»ƒ¿«««…∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿««

Ceqp‰ ˙ÚLe .CeqÏ ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈzÁ‰«¬ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
Ôeb ÈÈÓa ÔÈBLÓ‰ ÔÈkÓe ,ÈM‰ ÌiÂÏ‰ ÔÈÓB‡¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ
.ÈM‰ È˜t ÏÚ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÔÈÚ˜B˙Â ,Lc˜naL∆«ƒ¿»¿¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ

כמבואר 41) הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
על  שעמדו לפני  היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק  בתמיד
הסדר  לפי  נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות

משנה). בתוספות 42)(כסף  וראה במשנה. שם תמיד
בה  שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב  שם יוםֿטוב 
(שם  שיר כלי  שהיא השנייה א), משנה ב  פרק  (שם הדשן
בשעה  קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח ) משנה ג פרק 

אותה.ש  שומע 43)זורקין אדם "אין כי  במשנה שם ראה
המגריפה. מקול בירושלים חבירו הכוונה 44)קול ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שם.45)שמיד
לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה  ואין
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי 

עוד 46) שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים
האשם. דם עליהם ניקנור.47)לזרוק  פסחים 48)שער

נכנסים  שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב .
עומדים  אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי 

ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס  ביומא 49)ומחכים
קודם  נרות שתי  "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג.
יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת
קודמת  נרות שתי  והטבת נרות שתי  להטבת קודמת  קטורת

למעלה 50)לאברים. רבינו שכתב  שמה מוכח  מכאן
לפי נכתב  לא וכו', האולם בין "כשיגיע  ההלכה) (בתחילת
ממעלות  ירדו כבר הרי  כן אם הסדר, לפי  זהו שאם הסדר,

למדנו 51)האולם. הסדר, סתמה שהמשנה פי  על "אף 
העומדים  שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך
שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על
שנאמר  למזבח  הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי 

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות בפרק 52)וירד
י . הלכה תפילה מהלכות "אביי53)י "ד שם יומא ראה

וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר
תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י : ומפרש לנסכים".

ועשי ה) כח , (במדבר וכו'.דכתיב  למנחה סולת האיפה רית
תמיד". של יינו לנסך לנסכין,

.ÂCqÓÏ ÔÈi‰ ÔÈ˙B eÈ‰Lk54ÌÈ‰k ÈL eÈ‰ , ¿∆»¿ƒ««ƒ«¿«≈»¿≈…¬ƒ
ÌÈÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ55,Ô„Èa ˙BˆBˆÁ ÈzLe ¿ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»

Ô‚q‰Â56ÁaÊn‰ Ô˜ ÏÚ „ÓBÚ57ÔÈ„eq‰Â58,B„Èa ¿«¿»≈«∆∆«ƒ¿≈«¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ‰ ‰Ê Ïˆ‡ e„ÓÚÂ e‡e .eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜˙Â¿»¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆∆«¿À∆

ÏˆÏv‰ ÏÚ59BÏ‡ÓOÓ „Á‡Â BÈÓÈÓ „Á‡ ,60. ««ƒ¿≈∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

רבינו 54) של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק  תמיד
וכן  גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי 
להקיף  לו "בא המשנה דברי  על שם המשנה בפירוש הוא
הוא  כי  מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח  את
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מעשה  מהלכות ז בפרק  למעלה גם דעתו וכן הכהנים, בכל
שם  הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב . הלכה הקרבנות
רש"י דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו משנה כי  כתב 

סד.). בששי55)בזבחים נתבאר "כבר שם. משנה
בית  מהלכות ב  פרק  למעלה וראה ד. (משנה משקלים
שולחנות  שתי  כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה
נותנין  שיש של ואחד שרת כלי  עליו נותנין כסף  של אחד

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים ראה 56)עליו
אחד  כהן "ממנין כי  טז הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק 
והוא  סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה
עם  אלא מופיע  אינו הסגן כי  הדבר וברור ממונה". הנקרא
כהן  עומד - המנסך הוא הדיוט  כהן אם אבל הגדול הכהן
(סוף  הראב "ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט 
אחר  כהן אם שהסתפק  אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת
ומנסך. מניף  היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק 

אמה.57) על אמה דגלים".58)שהיא שם 59)"הם
ארזא  בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה:
בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי  הן "והצלצל בצלצל".

לתקוע .60)(ערוך). כדי 

.ÊCqÏ CqÓ‰ ‰‰L61ÔÈ„eqa Ô‚q‰ ÛÈÓ ,62, »»«¿«≈¿«≈≈ƒ«¿»«»ƒ
ÏˆÏva ‰Ê LÈw‰63˙BˆBˆÁa el‡ eÚ˜˙Â ,64ea„Â , ƒƒ∆«ƒ¿≈¿»¿≈«¬¿¿ƒ¿

eÚ˜z  ˜tÏ eÚÈb‰ .ÈMa ÌiÂÏ‰65Ïk eÂÁzL‰Â , «¿ƒƒ«ƒƒƒ«∆∆»¿¿ƒ¿«¬»
‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜t Ïk ÏÚ .‰ÊÚaL ÌÚ‰»»∆»¬»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
BÓk ,ÚLz „ÈÓz‰ ÏÚL ˙BÚÈ˜z‰ ÏÎÂ .‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿»«¿ƒ∆««»ƒ≈«¿

.e‡aL∆≈«¿

(מלאכת 61) מניף " היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר
שוהה  היה המנסך לומר: [רוצה ראב "ד). בשם שלמה
ש"אין  מפני  אחת, בבת ולא לאט  לאט  מנסך והיה בניסוכו
"בעת  היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים
ב ). הלכה המקדש כלי  מהלכות ג פרק  (למעלה היין" ניסוך
בכדי הניסוך, פעולת בעת יניף  שהמניף  דקדקו ולפיכך
אחריו]. ולא ממש, הניסוך בעת תתחיל היא אף  שהשירה

להתחיל 62) שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים לסימן
הניסוך. בשעת כי63)בשיר ה הלכה למעלה ראה

זמר  כלי  היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני  מכים המשוררים
והוא  לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד

הנפת 64)המתחיל". יראה שלא ללוי  שאפשר לפי 
בתוך  שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים
בעת  רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או הלשכות
שלא  אפשר אי  התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף 
הסודרים  בהנפת לראות שיפנו כדי  תקעו ולפיכך ישמעו,

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר "פרקים 65)הואיל
היו  הפיסוק  אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה
שהן  בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב "ד). תוקעין"
וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק  פרק  כל ועל מפסיקין,
תקיעות  ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו
וכו' שחר של לתמיד ותשע  שערים לפתיחת שלוש במקדש,
פרק " כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו

שם). (הרא"ש

.ÁÈÁÊÂ eav‰ ˙BÏBÚ ÏÚ ‡l‡ ‰ÈL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»««ƒ¿ƒ¿≈

‰„ ˙BÏBÚ Ï‡ ;‰Bza ÔÈeÓ‡‰ Ì‰ÈÓÏL«¿≈∆»¬ƒ«»¬»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰kLl‰ ˙Óez ˙BnÓ ÔÈÈ˜nL∆«¿ƒƒƒ«¿««ƒ¿»««ƒ∆≈
ÌÈÎÒ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ‰ÈL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  eaˆ ÏL∆ƒ≈¿ƒƒ»¬≈∆¿≈¿»ƒ

‰ÈÏÚ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰.‰ÈL Ô «»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆ƒ»

.ËeÈ‰ ÔBL‡‰ ÌBia :ÔÈÓB‡ ÌiÂÏ‰ eÈ‰L ÈM‰«ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ»
d‡BÏÓe ı‡‰ '‰Ï :ÔÈÓB‡66:ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈMa . ¿ƒ«»»∆¿»«≈ƒ»¿ƒ

BL„˜ ‰ eÈ‰Ï‡ ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe '‰ ÏB„b»¿À»¿…¿ƒ¡…≈«»¿
ÓB‚Â67˙„Úa v ÌÈ‰Ï‡ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈLÈÏMa . ¿≈«¿ƒƒ»¿ƒ¡…ƒƒ»«¬«

ËtLÈ ÌÈ‰Ï‡ ˜a ,Ï‡68Ï‡ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈÚÈa . ≈¿∆∆¡…ƒƒ¿…»¿ƒƒ»¿ƒ≈
ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜69eÈ‰ ÈLÈÓÁa . ¿»≈¿»ƒ««¬ƒƒ»

È‰Ï‡Ï eÚÈ‰ ,efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ‰ :ÔÈÓB‡¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈»ƒ≈…≈
˜ÚÈ70,LÏ ˙e‡b CÏÓ '‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈMMa . «¬…«ƒƒ»¿ƒ»»≈»≈

ÓB‚Â f‡˙‰ ÊÚ ,'‰ LÏ71:ÔÈÓB‡ eÈ‰ ˙aLa . »≈…ƒ¿«»¿≈¿«»»¿ƒ
˙aM‰ ÌBÈÏ ÈL BÓÊÓ72ÌÈÓB‡ ˙aL ÈÙÒeÓa . ƒ¿ƒ¿««»¿¿≈«»¿ƒ

Â"Èf‰ ,ÌÈ˜t ‰MLÏ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ .eÈÊ‡‰ ˙ÈLƒ««¬ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ«ƒ
C"Ï73,˙Òk‰ ˙Èa ‰ML d˙B‡ ÔÈ‡BwL C„k , »¿∆∆∆¿ƒ»ƒ»¿≈«¿∆∆

‰MLa ‰ÈM‰ eÓb .˙aL ÏÎa ˜t ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ∆∆¿»«»»¿«ƒ»¿ƒ»
Ê‡ ÓB‡ ˙aL ÏL ‰ÁÓa .L‡Ï ÔÈÊBÁ  ˙B˙aL«»¿ƒ»…¿ƒ¿»∆«»≈»

‰LÓ ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75ÓB‚Â76L‡ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78ÓB‡ 79BÓÎL ÏqÓ È˙BÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

ÓB‚Â a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

שיום 66) משום הוא ראשון ביום זה פרק  לאמירת וטעם
(ראש  הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון
בעולמו". ושליט  והקנה שקנה שם "על לא.) השנה

תחתיהם 67) השמים והיו המים נחלקו שני  שביום "משום
שם  "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול אומר

עליהן". ומלך מעשיו שלישי68)שחילק  שביום משום
ניצב  א' אומר והדיינין, הדין יהיה שעליה הארץ  נראתה
שגילה  שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת

לעדתו". תבל והכין בחכמתו נבראו 69)ארץ  שבו משום
התועים  מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח , השמש

(רב  עבודתם שברא אחר שם "על שם הגמרא ולשון שם). ינו
מעובדיהן". ליפרע  ועתיד ולבנה שבו 70)חמה משום

החילוק  מפני  פלאים בזה ויש חיים, בעלי  מיני  נבראו
בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
אותן  שרואים שבשעה לפי  עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים,
שם  "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים הבורא משבחים

שמו". לשבח  ודגים עופות נשלמו 71)שברא שבו משום
הבורא  גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית, מעשי 
"על  שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה,

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר ששבת".72)שם שם "על
ו'ירא 73) ארץ , במתי  על י 'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

י "ג  בפרק  (ראה שמים אל אשא כ'י  חכמו, ל'ו וינאץ , ה'
ה). הלכה תפילה "מי74)מהלכות עד הים שירת

השירה.75)כמוכה". כל סוף  עד יא בגמרא 76)שם,
באר  עלי  [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי  ישיר, אז אמרו: שם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



קכב                
         

ישיר  "אז אלא שם גרס  לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -
כמוכה". ומי  שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו

כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף .79) ולכפול לחזור שלא כדי  בזה והטעם

הפרק . תורה 81)כל מתן של שופר קול זכות להזכיר כדי 
(רש"י ).

.ÈÏL ‰ÈL  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡……∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡……∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó‰Ó ıeÁ83ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎÚn‰84‡l‡ el‡ ÌÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e‡aL BÓk ,„Ï ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿

המוספין.82) הקרבת אחר אלא 83)כלומר, שאינה
גם  היו המנורה ודישון הפנימי  המזבח  דישון אבל בבוקר.

של 84)בערב . שלישי  פיס  אבל ורביעי , ושני  ראשון פיס 
בערב . גם מפיסין - לעניין 85)קטורת שם ד פרק  למעלה

מערכות. סידור לעניין ב  הלכה ב  פרק  ולמעלה פייסות,

   1 
שני1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו

פסח . של

.‡L„Á L‡ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡a2Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈt ?L„Á L‡ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ

ÌÈLk ‰ÚLÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי  יא) כח , (במדבר שנאמר
פט .3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי 

למוסף , שחר של תמיד בין קרב  דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי  של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני  "פרים (שם) שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים (שם 5)אחד, שנאמר

בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר
התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
 ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף  שהרי 
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני 

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ "ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ "א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ "ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ "ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa˜ ÔÈÈ˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈM‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡‰10ÌÈL„Á ÈL‡ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ

Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈt»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ˙È ÔÈÈ˜Ó ,ÔÒÈa OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ Ok ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e‡aL BÓk ,eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יט ֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני  כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני  פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב ) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב . הלכה את 15)למעלה "והניף  יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני  העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח ). של (ראשון יו"ט  ממחרת
"וימודו  יח ) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י  ממעשה 16)בעומר" פי "ב  למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע  זמן להן שיש המנחות כל כי  פי "א, מנחות
ממה  כן למדו עב . ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב  "ואם יד) ב , (ויקרא שנאמר
וראה  בטומאה". ואפי ' תקריב  בשבת, ואפי ' "תקריב  – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי  כי  עב : שם
משה  וידבר אומר, "רבי  שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי  תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי  את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח , לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע  הכתוב  ה', מועדי  את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡OÈ ı‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎÈˆ˜ ˙ÈL‡ ÓÚ ˙‡ Ì˙‡‰Â :Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20Bw‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ .21Bw‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡OÈ ı‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ 22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ "ב  ופרה ו, משנה פ "א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ "א שביעית בירושלמי  וראה פ "ט . שם ותוספתא א,

א. הלכה פ "ד ושקלים הפסוק :20)אֿב , לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ "ג מבואר וכן הארץ ", אל תבואו "כי 
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי  הוא

עמא,21) "מאי  שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי 
אימא  בעית ואי  שם). רש"י  – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק 
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
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קכג                 
         

ישיר  "אז אלא שם גרס  לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -
כמוכה". ומי  שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו

כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף .79) ולכפול לחזור שלא כדי  בזה והטעם

הפרק . תורה 81)כל מתן של שופר קול זכות להזכיר כדי 
(רש"י ).

.ÈÏL ‰ÈL  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡……∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡……∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó‰Ó ıeÁ83ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎÚn‰84‡l‡ el‡ ÌÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e‡aL BÓk ,„Ï ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿

המוספין.82) הקרבת אחר אלא 83)כלומר, שאינה
גם  היו המנורה ודישון הפנימי  המזבח  דישון אבל בבוקר.

של 84)בערב . שלישי  פיס  אבל ורביעי , ושני  ראשון פיס 
בערב . גם מפיסין - לעניין 85)קטורת שם ד פרק  למעלה

מערכות. סידור לעניין ב  הלכה ב  פרק  ולמעלה פייסות,

   1 
שני1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו

פסח . של

.‡L„Á L‡ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡a2Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈt ?L„Á L‡ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ

ÌÈLk ‰ÚLÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי  יא) כח , (במדבר שנאמר
פט .3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי 

למוסף , שחר של תמיד בין קרב  דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי  של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני  "פרים (שם) שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים (שם 5)אחד, שנאמר

בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר
התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
 ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף  שהרי 
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני 

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ "ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ "א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ "ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ "ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa˜ ÔÈÈ˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈM‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡‰10ÌÈL„Á ÈL‡ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ

Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈt»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ˙È ÔÈÈ˜Ó ,ÔÒÈa OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ Ok ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e‡aL BÓk ,eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יט ֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני  כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני  פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב ) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב . הלכה את 15)למעלה "והניף  יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני  העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח ). של (ראשון יו"ט  ממחרת
"וימודו  יח ) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י  ממעשה 16)בעומר" פי "ב  למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע  זמן להן שיש המנחות כל כי  פי "א, מנחות
ממה  כן למדו עב . ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב  "ואם יד) ב , (ויקרא שנאמר
וראה  בטומאה". ואפי ' תקריב  בשבת, ואפי ' "תקריב  – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי  כי  עב : שם
משה  וידבר אומר, "רבי  שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי  תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי  את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח , לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע  הכתוב  ה', מועדי  את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡OÈ ı‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎÈˆ˜ ˙ÈL‡ ÓÚ ˙‡ Ì˙‡‰Â :Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20Bw‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ .21Bw‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡OÈ ı‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ 22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ "ב  ופרה ו, משנה פ "א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ "א שביעית בירושלמי  וראה פ "ט . שם ותוספתא א,

א. הלכה פ "ד ושקלים הפסוק :20)אֿב , לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ "ג מבואר וכן הארץ ", אל תבואו "כי 
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי  הוא

עמא,21) "מאי  שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי 
אימא  בעית ואי  שם). רש"י  – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק 
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
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– לירושלים הקרוב  רש"י ) – צרכו כל בישל (=לא ביכר
מקום". מכל אותו מביאין

.ÂOÚ ‰ML ÏÈÏa ,‰ÏÈla ˆw‰Ï B˙ÂˆÓ23ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ»≈««¿»¿≈ƒ»»»≈
˙aLa ÔÈa ÏÁa24. ¿…≈¿«»

בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע  טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי  : מבערב " לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט ) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע " שזמנו "כיון
בגמרא  כי  ואף  השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב :) (שם
ומגילה  ח , הלכה פ "א השנה ראש הירושלמי  כדברי  רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ "ב 

.ÊÓÚ‰ ˙Èˆ˜Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰eˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26Lk 27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב  מערב 
אף ). ד"ה עב . מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב  כן

(שם  בגמרא כי  ואף  כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי  אמרו עב .)
השנה  ראש הירושלמי  כדברי  רבינו פסק  – כאן) לחםֿמשנה
מהו  העומר קצירת בעי , "רשב "ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי , רבי  התיב  טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב "ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי  ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט "ז ביום קצירה הסובר שאף 
קרבן  ושירי  קסו, סימן צבי  וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡ÈÈ  ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע .28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י הקמח ". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב  לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט ) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב .) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי תלמודֿלומר, מה יד) ב , (ויקרא ביכורים מנחת תקריב 
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב ". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡ÈÈ  ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
Li‰33. «»≈

ופירש"י31) הלח ", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה

שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב 
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף  לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ "י  שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא
לו  אין הלח , מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא

שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם
מן  יביא הלח , מן מצא לא שאם "ומנין עב . שם ובברייתא
תקריב ". "ואם יד) ב , (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌBcaL ˙B„OÓ ‡È‰Ï ‰È‰ Ôkc34ÈˆÁ  ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ ÚBÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ  ˙Á‡ ‰Le , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡ÈÓe pL ÈˆÁ‰ ÚBÊÂ ÚfL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע .34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע  פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ז למעלה וראה שם. רש"י 

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38BË ÌBÈ ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈk B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙BÈÚ‰ Ïk .ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜wÏ aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈBÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏLe ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏLe ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44ˆBw‰ Ì‰Ï ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ÓB‡  ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈÓB‡ Ô‰Â ?ˆ˜‡ :Ô‰Ï ÓB‡ Ck Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?ˆ˜‡ !ˆ˜ :BÏ ÌÈÓB‡ Ì‰Â ?ˆ˜‡ !ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ˆ˜ :BÏ ÌÈÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙Èa Ï‡OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙ÁnÓ' ‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ„‰q‰Â ÌÈ‡Èp‰ „ÈÓz e‡ ÔÎÂ .BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
OÚ ‰MLa ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,B„Â Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰Bza Ó‡ È‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙ÁnÓ ı‡‰ eÚÓ eÏÎ‡iÂ :Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55z‰ e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰  ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈
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‰aq‰ ‡ÏÂ wÚ‰ BÈ‡L „a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
c‰ ‰ÏzL Á‡Ó ‡l‡ ?‰˜ ‰˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙ÁnL ea c‰ ,ÁÒt‰ ˙ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ

L„Á‰ ˙‡ ˙zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.ÚeM‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב .36) הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני , למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח : ובמנחות
אליעזר  רבי  החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב  ונאמר במצרים, אביב  נאמר אומר,
האמור  אביב  אף  שעורין, לא), ט , (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי  שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי 

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י39) אגרוף " מלוא שבלים ראשי  וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי  הדבר לפרסם גדולה המולה
כי שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי  להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס  שרגילים

קכו. מפני43)שבת הדבר לפרסם כדי  במשנה, שם
להלן. ראה יוםֿטוב .44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי 

שנתקבצו. העיירות לבני  אומר הקוצרים, משלושת אחת כל
אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב . משנה פ "א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס : (והרע "ב  הבייתוסין מפני 
במוצאי (אלא יוםֿטוב  במוצאי  העומר קצירת אין אומרים

רש"י )". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח , של את 54)ראשון שהביאו הרי 

טז. יום שהוא הפסח  למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט  אז היה שלנו, מסורת לפי  אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי  כפי  שני . ביום או ראשון ביום פסח 
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע  מימי  יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב  או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ "י  זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ "ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע  לספר הרלב "ג בפירוש
והשיג  מרומי , אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק  בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.È‰ÊÚÏ e‰e‡È‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰eˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eËÁÂ58ÔÈBe ÔÈBÊÂ ,59ÔÈBÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

e‡a B˙B‡ ÔÈ‰‰Óe60ea‡a61‰È‰iL È„k ,wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆

ÔlÎa ËÏBL L‡‰62Ob L‡a ÈeÏ˜ È‡ :Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓk63‡l‡ a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»

ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL Á‡Â .„Ïa ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ
Ba ˙MÓ Áe‰Â ‰ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÁBËÂ ,˙BÒBb ÏL ÌÈÁÈÏ65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ
ÔBOÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿

‰Ù ‰OÚ68‰cÙ ‡M‰Â .69iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»
‰lÁa70˙BOÚn‰ ÔÓ eËÙe71e‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿

ÌÈBÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔBOÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏBe , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ
ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»

‰Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ‡Lk77BÙÈÓe .78ÁÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»
„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ‡ÈÓe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»

˙BÁn‰ ‡Lk ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈
ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,84Ïk ÈÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»
˙BÁn‰85ÔÈÈ˜nL Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ

ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ OÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰88. »«¿«ƒ

י )57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי  הכהן",

היו 58) כי  הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני  שבלים בעודם באש אותם מהבהבין
קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח , שהוא לפי  אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". אי ֿאפשר הרי  אבל במשנה, נזכר לא זה
המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י  וראה זה,

במשנה).60) שם (ראה קלי  מצות בו לקיים כלי61)כדי 
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד

ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא
ד.63)סו: הלכה שם כדי64)סיפרא במשנה. שם

ישראל  (תפארת באבוב  שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש
גרוסות,65)שם). "של שם רש"י  ופירש במשנה. שם

ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק  טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט  קיט , (תהלים נפשי " גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ 

יד). ב , בויקרא יא.66)רש"י  הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י ) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי  שם רש"י  וראה קצירכם", ראשית עומר
יח ) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי "ב  למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי  ה. הלכה  הקרבנות
הלחם, משתי  אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני  יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי "ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי הפליגו לא שאם ודע  הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב ' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או
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‰aq‰ ‡ÏÂ wÚ‰ BÈ‡L „a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
c‰ ‰ÏzL Á‡Ó ‡l‡ ?‰˜ ‰˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙ÁnL ea c‰ ,ÁÒt‰ ˙ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ

L„Á‰ ˙‡ ˙zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.ÚeM‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב .36) הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני , למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח : ובמנחות
אליעזר  רבי  החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב  ונאמר במצרים, אביב  נאמר אומר,
האמור  אביב  אף  שעורין, לא), ט , (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי  שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי 

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י39) אגרוף " מלוא שבלים ראשי  וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי  הדבר לפרסם גדולה המולה
כי שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי  להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס  שרגילים

קכו. מפני43)שבת הדבר לפרסם כדי  במשנה, שם
להלן. ראה יוםֿטוב .44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי 

שנתקבצו. העיירות לבני  אומר הקוצרים, משלושת אחת כל
אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב . משנה פ "א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס : (והרע "ב  הבייתוסין מפני 
במוצאי (אלא יוםֿטוב  במוצאי  העומר קצירת אין אומרים

רש"י )". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח , של את 54)ראשון שהביאו הרי 

טז. יום שהוא הפסח  למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט  אז היה שלנו, מסורת לפי  אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי  כפי  שני . ביום או ראשון ביום פסח 
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע  מימי  יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב  או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ "י  זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ "ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע  לספר הרלב "ג בפירוש
והשיג  מרומי , אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק  בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.È‰ÊÚÏ e‰e‡È‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰eˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eËÁÂ58ÔÈBe ÔÈBÊÂ ,59ÔÈBÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

e‡a B˙B‡ ÔÈ‰‰Óe60ea‡a61‰È‰iL È„k ,wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆

ÔlÎa ËÏBL L‡‰62Ob L‡a ÈeÏ˜ È‡ :Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓk63‡l‡ a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»

ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL Á‡Â .„Ïa ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ
Ba ˙MÓ Áe‰Â ‰ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÁBËÂ ,˙BÒBb ÏL ÌÈÁÈÏ65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ
ÔBOÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿

‰Ù ‰OÚ68‰cÙ ‡M‰Â .69iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»
‰lÁa70˙BOÚn‰ ÔÓ eËÙe71e‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿

ÌÈBÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔBOÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏBe , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ
ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»

‰Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ‡Lk77BÙÈÓe .78ÁÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»
„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ‡ÈÓe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»

˙BÁn‰ ‡Lk ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈
ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,84Ïk ÈÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»
˙BÁn‰85ÔÈÈ˜nL Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ

ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ OÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰88. »«¿«ƒ

י )57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי  הכהן",

היו 58) כי  הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני  שבלים בעודם באש אותם מהבהבין
קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח , שהוא לפי  אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". אי ֿאפשר הרי  אבל במשנה, נזכר לא זה
המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י  וראה זה,

במשנה).60) שם (ראה קלי  מצות בו לקיים כלי61)כדי 
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד

ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא
ד.63)סו: הלכה שם כדי64)סיפרא במשנה. שם

ישראל  (תפארת באבוב  שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש
גרוסות,65)שם). "של שם רש"י  ופירש במשנה. שם

ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק  טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט  קיט , (תהלים נפשי " גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ 

יד). ב , בויקרא יא.66)רש"י  הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י ) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי  שם רש"י  וראה קצירכם", ראשית עומר
יח ) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי "ב  למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי  ה. הלכה  הקרבנות
הלחם, משתי  אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני  יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי "ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי הפליגו לא שאם ודע  הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב ' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או

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

                
         

למצוה" אלא אלו כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים
עו:). שם בפיה"מ  על 69)(רבינו יותר שנשאר מה כלומר,

במשנה). סו. (שם לחולין ויוצא נפדה שם 70)העשרון,
זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב  לפי  במשנה.

(רש"י ). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט  כחכמים 71)ביד
חל  מעשר שחיוב  הסוברים במשנה, שם ר"ע ) על (החולקים
הקדש  ומירוח  הקדש, ביד היה זה של ומירוח  מירוח , בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ "ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ "ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אף ֿעלֿפי  העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י  ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב , (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח , הלכה ופ "ב  כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה

היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי  שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי "ב  ראה

לבונה. קומץ  טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני העומר את "והניף  יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח , שהוא ה'" "לפני  (שם) שנאמר
הלכה  פ "ח  ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ט 

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ "ט  למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי "ב  שם, מנחות ראה

ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב , (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ . זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט .85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסף ֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי  שלמעלה, למה מוסב  זה ואין חדש, ענין
באופן  ט ), הלכה פ "ט  (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני  העומר אחרי  והכבש המוסף , אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי  ג, הלכה פ "א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי  הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי  עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚Èˆ˜Ï eÒ‡89Ï‡OÈ ı‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡ez91ÓÚ‰ ˙Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡ :Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL  ÌÎÈˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;ÓÚ epnÓ ‡È‰Ï Èe‡L Èˆ˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È‰Ï96ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈˆB˜ 97Ï‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ "א ובחלה ע . במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי  מותר, לארץ  בחוץ 
שבעמקים, השלחין בבית גם כי  להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אף ֿעלֿפי 

אסורות  מאכלות מהלכות (פ "י  רבינו כתב  חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב  עד שאסור ב ) הלכה
ולחםֿמשנה  כסף ֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי  אלא

שם. בחלה טוב ' יום י93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ 

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ  להיותה נוסף  כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק , גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע "פ  יב .
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף  ומשמע 
אפילו  מותר התורה מן כי  יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח . "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב 
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב  עומר, את
מביא  אתה שאי  ממקום קוצר, אתה אי  מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י  פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה
ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע "ב  (ראה התירו לא – הפסח  אחר עד

ח ). משנה פ "י  מנחות

.„È‰LÈL‰L ‰‡ez99ÓÚ‰ Ì„˜100ÓÚ‰  ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
dÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k dˆ˜Ï eÒ‡ eÒ‡L C„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ÓÚ‰ ‡BiL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע  וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי  שם, ובמפרשים ג סעיף  רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י  העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ "י  במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע "ב  העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע : במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע "א
מותרת  – העומר קצירת לפני  השרישה אם [היינו ע . שם
– ההבאה ולפני  הקצירה אחרי  השרישה ואם בקצירה, אף 

להלן]. וראה באכילה. רק  השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע  משעה בשדה", תזרע  "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח  וראה ספר) ובקרית ברע "ב  וראה עא.
לפני נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי  שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È‰ ‡lL ‰‡ez104ˆ˜Ï zÓ  ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
‰pnÓ105‰Ó‰Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙ÈÏ ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
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בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני  דברי  לפי  עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע "ב ). העומר.107)הוא משנה 108)לפני  האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני  "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק ) שלא כדי  מהאילנות להתרחק  קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי  וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי שם ברש"י  ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני  שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ "א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח  שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב  פנוי  מקום לעשות והיינו
(רש"י וכו' המיוגעים אחינו (ח :) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני  וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י ). התלמידים" לישב  מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב . שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊËˆ˜Ï znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï  ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈk113ÌÈ˙ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈˆBw‰ C„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙ˆ114. ¿»ƒ

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות

המשנה  בפירוש רבינו וכתב  צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי  כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי שם רש"י  דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי  עב . שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe‡a k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈeka ‡ÏÂ117˙‡‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡ÈÈ ‡ÏÂ .ÏeÒt  ‡È‰ Ì‡Â ,ÓÚ‰118˙‡‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט .115) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות פ "ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ "ב  למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי  היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח  איסורי  בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח  (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי  ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי  היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי  ובהגהות וברש"י  שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי  בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י . הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי  קודם פסול. הביא

.ÁÈCÓ  ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ È˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»

ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב  שלא "כגון שם מנחות רש"י 
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב  או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈÁ‡ dˆ˜e ÓÚ‰ wL Á‡ dÚfL ‰‡ez¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È‰  ‰‡a‰ ‰L ÏL ÓÚ‰ wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡‰ ÌË ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡‰ ‰ÈÏÚ Ú BÊ ‰‡e˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡ÈiL „Ú ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ B‡ ,ÓÚ‰ ˙Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ÓÚ‰ ˙‡‰ Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח : במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי 

.ÎÔÎÂ122‰‡ez123Ú˜wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È‰  ÌÁl‰ ÈzL e‡È‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰LL‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È‰Ï ‰z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰LL‰126‰ˆ‰  ‡È‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט . במנחות חמא בר רמי  של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט , הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י 
ולענין  דגן, מיני  בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.

להלן. וראה בלי124)מנחות, בקרקע  מונחת [כלומר,
ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני  כשזרעה והמדובר שם. ובכסף ֿמשנה
שרשיה  עם הארץ  מן יצאה ושוב  התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני  נראו בשכבר

הקרקע ,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי  ולהניץ , לחנוט  ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק , כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי  השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני  שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק  שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי  היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ "ע  (אבל מספק  לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי  הבאת לפני  נתעורר הספק  שהרי  היתר, שם עוד

מספק ]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אף ֿעלֿפי 
לענין  מספק  לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני  חדש מטעם גם זה,
בדיני הספקות בכל רבינו פסק  שכן בדיעבד, הורצה
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בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני  דברי  לפי  עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע "ב ). העומר.107)הוא משנה 108)לפני  האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני  "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק ) שלא כדי  מהאילנות להתרחק  קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי  וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי שם ברש"י  ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני  שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ "א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח  שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב  פנוי  מקום לעשות והיינו
(רש"י וכו' המיוגעים אחינו (ח :) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני  וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י ). התלמידים" לישב  מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב . שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊËˆ˜Ï znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï  ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈk113ÌÈ˙ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈˆBw‰ C„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙ˆ114. ¿»ƒ

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות

המשנה  בפירוש רבינו וכתב  צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי  כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי שם רש"י  דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי  עב . שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe‡a k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈeka ‡ÏÂ117˙‡‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡ÈÈ ‡ÏÂ .ÏeÒt  ‡È‰ Ì‡Â ,ÓÚ‰118˙‡‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט .115) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות פ "ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ "ב  למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי  היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח  איסורי  בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח  (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי  ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי  היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי  ובהגהות וברש"י  שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי  בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י . הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי  קודם פסול. הביא

.ÁÈCÓ  ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ È˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»

ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב  שלא "כגון שם מנחות רש"י 
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב  או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈÁ‡ dˆ˜e ÓÚ‰ wL Á‡ dÚfL ‰‡ez¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È‰  ‰‡a‰ ‰L ÏL ÓÚ‰ wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡‰ ÌË ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡‰ ‰ÈÏÚ Ú BÊ ‰‡e˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡ÈiL „Ú ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ B‡ ,ÓÚ‰ ˙Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ÓÚ‰ ˙‡‰ Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח : במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי 

.ÎÔÎÂ122‰‡ez123Ú˜wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È‰  ÌÁl‰ ÈzL e‡È‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰LL‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È‰Ï ‰z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰LL‰126‰ˆ‰  ‡È‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט . במנחות חמא בר רמי  של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט , הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י 
ולענין  דגן, מיני  בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.

להלן. וראה בלי124)מנחות, בקרקע  מונחת [כלומר,
ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני  כשזרעה והמדובר שם. ובכסף ֿמשנה
שרשיה  עם הארץ  מן יצאה ושוב  התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני  נראו בשכבר

הקרקע ,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי  ולהניץ , לחנוט  ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק , כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי  השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני  שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק  שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי  היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ "ע  (אבל מספק  לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי  הבאת לפני  נתעורר הספק  שהרי  היתר, שם עוד

מספק ]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אף ֿעלֿפי 
לענין  מספק  לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני  חדש מטעם גם זה,
בדיני הספקות בכל רבינו פסק  שכן בדיעבד, הורצה
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מהלכות  פ "ד ולמעלה ג, הלכה פ "ח  להלן ראה הקרבנות,
במרכבת  וראה יג. הלכה שם ופ "ו יב , הלכה מזבח  איסורי 
שאול  חנניה להרב  שאול ובגן האזל, באבן המשנה,
שהאריכו  מה ע "ב , ט  דף  שאלוניקי  דפוס  הרמב "ם בלשונות

בזה].

.‡ÎÓÚ‰ ˙Èˆ˜ Ì„˜ ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ 129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
Lk Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח  כן העומר. שיקריב  אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י ), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי  – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
זה  שעומר נתברר שהרי  באכילה, אסור אינו – העומר לפני 
הכשר  העומר קצירת לפני  נקצר הרי  כן ואם עומר, היה לא

שמח ). (אור

.ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL ÚL tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
ÓÚ‰ ˙‡‰131˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌzÙÒe :Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL ÚL ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚeM‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ etÒz :Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
ומצוה  יומא, למימני  "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה  ראש
כי רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי ", למימני 
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי  אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי  שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב ". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב  פרק  אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ  ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ  LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח ). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח  ושו"ע  הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח  ובאור ז, שזה 135)סעיף  גיאת בן הר"י  כתב 
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי  קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט )
צריך  למה הדבר, סוד כתב  תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ "י  פסחים ברא"ש וראה (כסף ֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב  לקח  בספר הדבר ומקור שם. הגרי "ב  ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי  פשוט , זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎe , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎe139‰pnÓ ÔÈeËt ÌÈ„ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ויובל  שמיטה מהלכות בפ "י  ראה ביתֿדין, על אלא שאינה

א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר
ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו

תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף 
סו. שם נשמע  וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה

לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק  אר
כאן). המוריה והר כסף ֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה

ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום
ב 'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים

קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa CÏ CÈˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Cea : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ  Ca ‡ÏÂ ‰Ó .tÒiL Ì„˜  ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

CÓe ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט 
(כסף ֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט 
(כסף ֿמשנה). מעכבות"

   1 
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי  וסדר

.‡˙BÚeM‰ ‚Á ‡e‰ ÓÚ‰ ˙ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»
˙ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ‰f‰ ÌBie . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡4Ìlk ,ÌÈOÎ ‰ÚLÂ ÏÈ‡Â ÌÈt ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6˙BeÓ‡‰ ˙Baw‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡ÈÓ „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL  ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰ÚLÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈÈ˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk9ÌÈOk ÈLe ,˙‡hÁ ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL ÁÊ10LnÁa ˙BeÓ‡‰ ˙Baw‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡˜iÂ11ÈL ÏÚ ˙È ‰Ê ÌBÈa w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈt ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈOÚ Ïk‰ ,ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ ÈÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈOk ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע  התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה ט ֿי ) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח , בבמדבר אונקלוס  תרגם וכן א. יט , קטן ומועד ב . ל,
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קכח                
         

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ "ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח , (במדבר שנאמר

בני כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני  פרים לה ', ניחוח 
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח )9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני  תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט ) שם, (שם

שלמים". לזבח  שנה בני  ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב . פ "ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי  בחי 

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ "א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט  ציבור שלמי  מעשה "כיצד ה"ד: פ "ט  שם

כהונה". לזכרי  נאכל והשאר

.ÔÓe ı‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡Èz ÌÎÈ˙LBnÓ :Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡ÈÈ  L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב : פג, מנחות משנה,
מן  חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ  מן
הארץ ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי  העומר
ה"ה. פ "ז למעלה וראה פ "ט , שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח , (במדבר גם ונאמר חדשה",
טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם

מעשיך". בכורי  הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,
שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי  אמרו, עקיבא ורבי  נתן "רבי  אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני  ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי  שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה הראב "ד,

.‚ÌÈÚa e„iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ  ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙LBnÓ' Ì‰a ‡B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C„k Ì‰a ÔÈËÚBe Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BBOÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ eËÙe ‰lÁa iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס  עלֿידי  כלומר ב . סט , מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי  "בעי  שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי . הלחם לשתי  וכו' בעבים שירדו
דמי שפיר דעבים אבל דלא, לארץ  דחוץ  לאפוקי  רחמנא,

אינם), לארץ  חוצה גם – ארץ ֿישראל שאינם (שאף ֿעלֿפי 
ולא  לא". נמי  דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או

הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי  ה"כ, פ "ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב .21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי  מהל' פ "ז ראה
ה"ו. פ "ה ולמעלה "שני23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי "ב . פ "ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ "ח . ובתוספתא הי "ב .25)במשנה פ "ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡BÏ ÔÈÎÈˆ  ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔBOÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28 ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔBOÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÓÚ‰ Ï‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏLe ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,Án‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ ≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם
שתי שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני  הלחם, "שתי 
כיון  טעמא מאי  סאין, משלש עשרונות שתי  הלחם,
עשרונות  שתי  אתיין, דמחדש אף ֿעלֿגב  אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ "ה למעלה ראה

סאין". וארבע  מעשרים עשרונים וארבע  עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי  שם ובגמרא

מסאה". אתי  מובחר הי "ב ,30)עשרון פ "ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31Lk 32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ "ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט  אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BBOÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי  א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני רבנן: דתנו מילי , הני  מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי  שאף  מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי  אף 
פ "ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי 

ה"ז.

.ÊıeÁa  Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ  היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית
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קכט                 
         

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ "ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח , (במדבר שנאמר

בני כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני  פרים לה ', ניחוח 
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח )9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני  תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט ) שם, (שם

שלמים". לזבח  שנה בני  ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב . פ "ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי  בחי 

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ "א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט  ציבור שלמי  מעשה "כיצד ה"ד: פ "ט  שם

כהונה". לזכרי  נאכל והשאר

.ÔÓe ı‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡Èz ÌÎÈ˙LBnÓ :Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡ÈÈ  L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב : פג, מנחות משנה,
מן  חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ  מן
הארץ ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי  העומר
ה"ה. פ "ז למעלה וראה פ "ט , שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח , (במדבר גם ונאמר חדשה",
טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם

מעשיך". בכורי  הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,
שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי  אמרו, עקיבא ורבי  נתן "רבי  אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני  ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי  שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה הראב "ד,

.‚ÌÈÚa e„iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ  ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙LBnÓ' Ì‰a ‡B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C„k Ì‰a ÔÈËÚBe Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BBOÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ eËÙe ‰lÁa iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס  עלֿידי  כלומר ב . סט , מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי  "בעי  שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי . הלחם לשתי  וכו' בעבים שירדו
דמי שפיר דעבים אבל דלא, לארץ  דחוץ  לאפוקי  רחמנא,

אינם), לארץ  חוצה גם – ארץ ֿישראל שאינם (שאף ֿעלֿפי 
ולא  לא". נמי  דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או

הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי  ה"כ, פ "ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב .21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי  מהל' פ "ז ראה
ה"ו. פ "ה ולמעלה "שני23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי "ב . פ "ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ "ח . ובתוספתא הי "ב .25)במשנה פ "ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡BÏ ÔÈÎÈˆ  ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔBOÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28 ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔBOÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÓÚ‰ Ï‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏLe ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,Án‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ ≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם
שתי שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני  הלחם, "שתי 
כיון  טעמא מאי  סאין, משלש עשרונות שתי  הלחם,
עשרונות  שתי  אתיין, דמחדש אף ֿעלֿגב  אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ "ה למעלה ראה

סאין". וארבע  מעשרים עשרונים וארבע  עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי  שם ובגמרא

מסאה". אתי  מובחר הי "ב ,30)עשרון פ "ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31Lk 32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ "ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט  אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BBOÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי  א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני רבנן: דתנו מילי , הני  מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי  שאף  מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי  אף 
פ "ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי 

ה"ז.

.ÊıeÁa  Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ  היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית
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ואחת 35) הלחם שתי  "אחת שם: מנחות משנה, בעזרה.
וראה  בפנים". ואפייתן בחוץ  ועריכתן לישתן הפנים, לחם
ו"הסיבה  ה"ז. פ "ה ולמעלה ה"י , פי "ח  אמור ב 'סיפרא'
מותר  יהא ולא לעזרה חוץ  אותן ללוש מותר שמחמתה
בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות

שם. פ "ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר
כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי  המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי "ב  למעלה

.ÁBË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38BË ÌBÈ ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dBbÏ ‡ÏÂ  'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ BcÏ ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב .37) ק , מנחות ב .38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י .39) פ "ה למעלה וראה ב . ק , פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.ËÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡  ˙aL BË ÌBÈ Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆

È‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰Bza LÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆
,ÔBOÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ Á‡ ÌB˜nÓ B‡O ‡ÈÓ≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»

B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔBOÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני  שכתב  מה על מוסב  זה אין
עצמו. בפני  דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב  נב , ובמנחות תאפינה", "חמץ 
באות  שהן הלחם, ושתי  שבתודה מחמץ  חוץ  מצה באות

פ "ט 44)חמץ ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי 
הי "ח . הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚaÓe45,ÌÈÁÙË ‰ÚL ‰lÁ Ïk C‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa‡ daÁÂ46˙BÚaˆ‡ Úa‡ d‰‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי  ה"ט . פ "ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח , מערב , (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף  וכתב  שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי  למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע  גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב 'כסף  שם למעלה וראה רש"י , כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈOk ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈOk‰ ÈL ‡ÈÓ49:Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ 52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58ÁÊna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ‡ÈÓe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ  „Á‡ „Á‡61ÈL ÈeÓ‡ ÈË˜Ó Ck Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈOk‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Oa‰ ‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB 65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙BÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ok ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף  כ) שם, (ויקרא שנאמר
כבשים". שני  על ה' לפני  תנופה שתי49)הביכורים ומניף 

(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם
להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד

טעונים  עצרת) כבשי  =) ציבור שלמי  "זבחי  במשנה שם
ושחוטין". חיים בפני51)תנופה וכבש כבש כל כלומר

להלן. וראה עצמו, בפני  ולחם לחם כל וגם  עצמו,
יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא

ואת  לאשם אותו והקריב  האחד הכבש את הכהן "ולקח  יב )
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני  תנופה אותם והניף  השמן לוג
זה  הניף  שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב  תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי  לשני  משם ללמוד שיש "ונראה והניף ",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי  ואף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה).
סב :) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף 
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי  זבחי  למעט 

מעשה 53)ספר'). מהל' פ "ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ "ט  הי "ח , וכחכמים.54)הקרבנות - א סב , שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב  זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי , כדברי 

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואף ֿעלֿפי  א. סב ,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי 

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם
ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ "ט  ה"י , פ "ז למעלה וראה

שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב  ספר' ב 'קרית וראה (כסף ֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק  כדכתיב  יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני  אחת חלה עם שוק  שהניף 
ושתי עצמו, בפני  ושוק  חזה מניף  אם אבל עצמו, בפני 
המוריה'. ב 'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני  הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב  את ה', לפניאשי  תנופה אותו להניף  '

 ֿ ואחר שמניף  הרי  המזבחה", החלב  את הכהן והקטיר ה',
הי "א. הקרבנות מעשה מהל' פ "ט  למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח '). גדול 65)('אור כהן כי  הי "ד, פ "ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי  משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי  מהל' פ "ד וראה במשנה. – ב  נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ "ו סוף  זבחים תוספתא

.(5 589 עמ '

.ÈËÁL68˙BlÁ Úa‡ ÏÚ ÌÈOk ÈL69Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ  Úa‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï  ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב .68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי 
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שתים". תנופה רבי70)"לחם לדעת מח .) (שם אמרו כן
הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי72)שתי  שם, מנחות

צריך  לרבי  כי  שם בגמ ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי יפדם, ושם לעזרה לחוץ  יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי  לחולין
זה  בעזרה, חולין אח "כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב 
על  לה' שלמים זבח  יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי  וכי  הלחם, שתי  מקדש דזביחתן עצרת לכבשי 
בשתי נמי  הכי  וניכר, ידוע  שהוא המצות סל על כתיב  נזיר
(ראה  ארבע  מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈOk ‰Úa‡ ËÁL74CLBÓ  ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈLk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני  "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי 
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף 

א. מח , מנחות עצרת. לכבשי  הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק  אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק  היה
הראשונים  ששחט  שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב  לשמן,
זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ '). (שם לשמה הנשארים את ואח "כ לשמה שלא תחילה

.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈOk‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ78B‡ Áa B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ‰ÙË ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ 81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ "ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסף ֿמשנה). טריפה נעשה או ברח  או השני ,

הסמוכה. ב 'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט  ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח '

שם. דוד' ב 'חסדי  הוא וכן (לשני ), זוג לו יקח 

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈOk‰ ˙‡ ÌÈkÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈOk‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ  ÌÈOk‰85 ÌÁl‰ „‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „‡È  ÌÈOk‰ e„‡ Ì‡Â ,ÌÈOk‰ e„‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈÁ‡ ÌÈOÎe Á‡ ÌÁÏ e‡ÈÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי  ולא עקיבא, רבי  כדברי  - ב  מה , מנחות
הס  שסוף  לפי  שמעון, כרבי  ולא עקיבא ננס  כרבי  וגיא

לא 83)(כסף ֿמשנה). – הלחם שתי  לו היו לא שאם

הכבשים. שני  את גם עקיבא.84)יקריב  כרבי  שם משנה
(ראה  הלחם שתי  מביאין כבשים, שני  היו שלא שאף  והיינו
עקיבא  שרבי  בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש
ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב 'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב  כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי  ואף  הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב  לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק  – הראב "ד) השגת (ראה ספק 
"מ "ש  לרבא אביי  שאמר ממה - ב  מו, שם נשמע  שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי  לחם, דמעכבי  כבשים ב '
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי  ולא מקדשי 

(כסף ֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי  בתנופה",

.ÊËÌÈOk ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk 87Ô˙eˆ aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰ÙO‰ ˙ÈÏ89‰MÏ ÌÈOk e‡ˆÓÈ ‡nL ‰Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈOk ‡Ïa ÌÁÏ e‡ÈÈÂ ‰‡a‰90ÈLe t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈOk‰ ˙ÚLÂ ÌÈÏÈ‡‰91ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

ÔkÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני  כי  (הט "ו) למעלה ראה
ב .87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו

שם.89)(רש"י ). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:
ידעי , לא ואינהו ניכול. נמי  עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי  להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי שם, המשנה בפירוש שכתב  ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי  של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב .

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈt ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ 97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח , (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני  פרים לה', ניחוח  לריח  עולה "והקרבתם

שנה". בני  כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני  תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח ):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף  של הפרים שני  לא כלומר,
הפרים  שני  את מעכב  הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב : מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי של את מעכבים מוסף  של הפרים אין כי  בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי  של  ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ 100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆
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קלי                 
         

שתים". תנופה רבי70)"לחם לדעת מח .) (שם אמרו כן
הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי72)שתי  שם, מנחות

צריך  לרבי  כי  שם בגמ ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי יפדם, ושם לעזרה לחוץ  יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי  לחולין
זה  בעזרה, חולין אח "כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב 
על  לה' שלמים זבח  יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי  וכי  הלחם, שתי  מקדש דזביחתן עצרת לכבשי 
בשתי נמי  הכי  וניכר, ידוע  שהוא המצות סל על כתיב  נזיר
(ראה  ארבע  מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈOk ‰Úa‡ ËÁL74CLBÓ  ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈLk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני  "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי 
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף 

א. מח , מנחות עצרת. לכבשי  הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק  אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק  היה
הראשונים  ששחט  שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב  לשמן,
זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ '). (שם לשמה הנשארים את ואח "כ לשמה שלא תחילה

.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈOk‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ78B‡ Áa B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ‰ÙË ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ 81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ "ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסף ֿמשנה). טריפה נעשה או ברח  או השני ,

הסמוכה. ב 'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט  ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח '

שם. דוד' ב 'חסדי  הוא וכן (לשני ), זוג לו יקח 

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈOk‰ ˙‡ ÌÈkÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈOk‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ  ÌÈOk‰85 ÌÁl‰ „‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „‡È  ÌÈOk‰ e„‡ Ì‡Â ,ÌÈOk‰ e„‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈÁ‡ ÌÈOÎe Á‡ ÌÁÏ e‡ÈÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי  ולא עקיבא, רבי  כדברי  - ב  מה , מנחות
הס  שסוף  לפי  שמעון, כרבי  ולא עקיבא ננס  כרבי  וגיא

לא 83)(כסף ֿמשנה). – הלחם שתי  לו היו לא שאם

הכבשים. שני  את גם עקיבא.84)יקריב  כרבי  שם משנה
(ראה  הלחם שתי  מביאין כבשים, שני  היו שלא שאף  והיינו
עקיבא  שרבי  בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש
ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב 'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב  כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי  ואף  הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב  לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק  – הראב "ד) השגת (ראה ספק 
"מ "ש  לרבא אביי  שאמר ממה - ב  מו, שם נשמע  שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי  לחם, דמעכבי  כבשים ב '
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי  ולא מקדשי 

(כסף ֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי  בתנופה",

.ÊËÌÈOk ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk 87Ô˙eˆ aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰ÙO‰ ˙ÈÏ89‰MÏ ÌÈOk e‡ˆÓÈ ‡nL ‰Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈOk ‡Ïa ÌÁÏ e‡ÈÈÂ ‰‡a‰90ÈLe t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈOk‰ ˙ÚLÂ ÌÈÏÈ‡‰91ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

ÔkÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני  כי  (הט "ו) למעלה ראה
ב .87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו

שם.89)(רש"י ). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:
ידעי , לא ואינהו ניכול. נמי  עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי  להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי שם, המשנה בפירוש שכתב  ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי  של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב .

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈt ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ 97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח , (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני  פרים לה', ניחוח  לריח  עולה "והקרבתם

שנה". בני  כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני  תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח ):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף  של הפרים שני  לא כלומר,
הפרים  שני  את מעכב  הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב : מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי של את מעכבים מוסף  של הפרים אין כי  בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי  של  ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ 100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆
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(שם).98) למעלה 99)שבמדבר ראה (שם). שבויקרא
שם.100)ה"א. מנחות האיל 101)משנה, לא כלומר,

שני ולא הלחם, של האילים שני  את מעכב  המוסף  של
שני אבל המוסף , של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈOk ‰ÚL102‰ÚLÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈOk103˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡  ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ  Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני  כשם זה, את
שני על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק  שמאותו הי "ח ),
שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב ' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסף ֿמשנה). ודלא מ "ב , ששבעת 105)פ "ב  כלומר
ז' לו היו לא אם רק  זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב . מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי  "אמר
"שאם  רש"י : ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה, את זה
כבשים  או לחם אבד ואח "כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף  הראב "ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ107.kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
 ÌÈOk ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈÈ˜Ó108 „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110‡M‰ È˜‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
ÚL eaˆ Ôa˜ Ïk ‡l‡ ,Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba˜ ÏËa  BpÓÊ111,ÌÈOk ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ eÈ˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ ÌeÈ˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L c‰ È‰  ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
 ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ Ì‡Â ,eÈ˜‰  ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט , שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב  אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או

אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב  דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה
קודם  שבמוסף  העולות הקריב  דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע "פ  כשר, – שבמוסף  לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק  זהו ה"ו), פ "ט  להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב  מוספין, מיני  שני 

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ "ט  להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי  אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח  (לענין בתורה שנאמר לפני  תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח , במדבר
לפי תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה שכתב 

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ "א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי  בעיית א. מט , מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי  קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב , שהם מקודשין הם שהרי  קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

ה'תשע"ח  אדר כ"ו  שלישי יום 

    
ואם 1) בתשרי , באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡ÈL˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó3ÏÈ‡Â t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ4˙‡hÁ ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡ ÛÒeÓ ÏÚ ˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡ ÏÎa w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰  ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף 
אחד. יום אם כי  מוסף  מקריבין היו לא - ימים שני  במקדש

לחודש 4) באחד השביעי  "ובחודש אֿב ) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח  לריח  עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
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קלב                
         

החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר
וגו'". ומנחתה

.,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙˜‰ ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ9È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆiL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È  ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי  שהקריבו לפני  חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי  שהקריבו לפני  טוב  יום מוספי  לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב  יום במוספי  הרי  תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב  ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי  חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני 

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק , הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי קודמים עולה ואברי  עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck Á‡Â ,BÈ˜Ó  ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆

Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני  המקודש לפני  כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט  אלא דמו, יזרוק  ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק  וגם המקודש את
בינתיים.

.„„Á‡k Ì‰ÈL eËÁL Ì‡Â14ÒÓÓ ‰Ê ‰È‰È  ¿ƒƒ¿¬¿≈∆¿∆»ƒ¿∆∆¿»≈
Ìca15.Lc˜Ó‰ Ì„ B‡ È„z‰ Ìc ˜fiL „Ú «»«∆ƒ»≈««»ƒ««¿À»

או 14) התדיר ושחט  עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט  אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק  כדי  ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
tÎÓ ˙‡hÁ‰17ÈeÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ ÈÈ‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡  ‰ÏBÚ ÈÈ‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22 »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

  

        

כפי הוא   הטע כי  השנה , כל בקרבנות הוא  זה  כל והנה 
לאחר  שהוא  עולה  קרב של בעניינו  אדמוה "ז שכותב 
ומנחה  דורו שולח  העונש ... לו  ונמחל תשובה  שעשה 

 שיי שלא  ומוב ,המל פני  לראות לו  שיתרצה  לפניו 
לחטאת. עולה  קרב  להקדי

וקדמו  חטאת  שהשעירי ,כ אינו  החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה "כ  לאחר מיד  בא  הסוכות חג כי  לעולה ,
מיד  מתחילי זה   ומטע והסליחה , המחילה  שלימות

עולה . בקרב
      

קודם 16) שחט  ואפילו ליזרק . ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט .
כלומר, מרצה", שהוא מפני  העולה לדם קודם החטאת

ריצוי  הצריך כריתות חייבי  על שם)."מכפר (רש"י  גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק  בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי  צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי  קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי  שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח  בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף  חטאת ואימורי 

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף  מכפר מכח  גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח  בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח 
נזרק  דמו אין שהרי  חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע  אולי  או חטאת, כדם קרנות ארבע  על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף  שסוף  קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ L‡ ˙‡ :Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»
˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ‰BL‡ƒ»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆

‰ÏBÚÏ24LÈÙÓ  ‰LÙ‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ
‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב  אמרו: צ . שם

ראשונה  שתקרב  ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני  ואת י ) שם, (שם, נאמר כבר שהרי 
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב  בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף  לעולת העוף  חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף  חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף ,25) לעולת קודמת העוף  "חטאת במשנה פט . שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי  לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי  אומר כך ואחר חטאת זו הרי  אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף  "חטאת י  פרק  שם בתוספתא
לחטאתי , וזה לעולתי  זה יאמר לא בהפרשה אף  בהקרבה,

לעולתי ". וזה לחטאתי  זה אומר אלא
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החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר
וגו'". ומנחתה

.,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙˜‰ ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ9È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆiL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È  ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי  שהקריבו לפני  חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי  שהקריבו לפני  טוב  יום מוספי  לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב  יום במוספי  הרי  תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב  ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי  חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני 

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק , הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי קודמים עולה ואברי  עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck Á‡Â ,BÈ˜Ó  ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆

Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני  המקודש לפני  כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט  אלא דמו, יזרוק  ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק  וגם המקודש את
בינתיים.

.„„Á‡k Ì‰ÈL eËÁL Ì‡Â14ÒÓÓ ‰Ê ‰È‰È  ¿ƒƒ¿¬¿≈∆¿∆»ƒ¿∆∆¿»≈
Ìca15.Lc˜Ó‰ Ì„ B‡ È„z‰ Ìc ˜fiL „Ú «»«∆ƒ»≈««»ƒ««¿À»

או 14) התדיר ושחט  עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט  אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק  כדי  ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
tÎÓ ˙‡hÁ‰17ÈeÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ ÈÈ‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡  ‰ÏBÚ ÈÈ‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22 »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

  

        

כפי הוא   הטע כי  השנה , כל בקרבנות הוא  זה  כל והנה 
לאחר  שהוא  עולה  קרב של בעניינו  אדמוה "ז שכותב 
ומנחה  דורו שולח  העונש ... לו  ונמחל תשובה  שעשה 

 שיי שלא  ומוב ,המל פני  לראות לו  שיתרצה  לפניו 
לחטאת. עולה  קרב  להקדי

וקדמו  חטאת  שהשעירי ,כ אינו  החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה "כ  לאחר מיד  בא  הסוכות חג כי  לעולה ,
מיד  מתחילי זה   ומטע והסליחה , המחילה  שלימות

עולה . בקרב
      

קודם 16) שחט  ואפילו ליזרק . ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט .
כלומר, מרצה", שהוא מפני  העולה לדם קודם החטאת

ריצוי  הצריך כריתות חייבי  על שם)."מכפר (רש"י  גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק  בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי  צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי  קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי  שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח  בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף  חטאת ואימורי 

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף  מכפר מכח  גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח  בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח 
נזרק  דמו אין שהרי  חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע  אולי  או חטאת, כדם קרנות ארבע  על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף  שסוף  קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ L‡ ˙‡ :Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»
˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ‰BL‡ƒ»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆

‰ÏBÚÏ24LÈÙÓ  ‰LÙ‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ
‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב  אמרו: צ . שם

ראשונה  שתקרב  ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני  ואת י ) שם, (שם, נאמר כבר שהרי 
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב  בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף  לעולת העוף  חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף  חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף ,25) לעולת קודמת העוף  "חטאת במשנה פט . שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי  לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי  אומר כך ואחר חטאת זו הרי  אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף  "חטאת י  פרק  שם בתוספתא
לחטאתי , וזה לעולתי  זה יאמר לא בהפרשה אף  בהקרבה,

לעולתי ". וזה לחטאתי  זה אומר אלא
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el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„BÚa eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»

˙‡hÁ ÈÚOe ‰ÏBÚ t ÔÈ‡ÈÓ Ô‰L ,‰Ê28t‰  »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k Ùe .ËtLnk :Ba Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

eaˆ ÏL c ÌÏÚ‰ ÙÏ30ÌÏÚ‰ Ùe .31ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰Ê ‰„BÚ32,dlL ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰Ê ‰„BÚ Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰Ê ‰„BÚ ÈÚO .‰Bza e˙k‰ „Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙ÈÚOÏ36‰OÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡BÏ ‰Èe‡ ‰ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙Èk‰ ÏÚ38‰Ok‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡ÈnL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰Ê ‰„BÚ ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג  לפרים ונסכיהם  "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח  לריח  לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט  כהן כי 
זרה) מעבודה (חוץ  כריתות מחייבי  אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י "ב  פרק  שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי  א,
מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק  ראה

מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  באחת בשגגה שחטא נשיא כי 
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר

ששגג 36)ציבור. הדיוט  כי  שם שגגות בהלכות ראה
בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי  מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי מלך האי  טעמא מאי  יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט ". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא  ואחד
זרה) מעבודה (חוץ  המצוות מכל באחת שגג אם כי  שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי 
מביא  זרה עבודה שגגת על כי  שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdOÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B˜41ÔÈÓ„B˜ ‰BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

LÎ‰ È„È ÏÚ43,ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,BÎÏƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁÓ B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„Ïa ÌÈ‰kÏ49OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
ÁÊ ‡e‰L52BÓc  ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈeÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .ÁÊ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ OÚn‰ ««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

OÚÓÏ55 ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ È˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח . קרנות ארבע  על ניתן
מתנות  שתי  ניתן דמו האשם ואילו המזבח  יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע , שהן

מדרשה. נלמד שני42)אלא הם: המצורע  קרבנות כי 
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ : בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני  מצורע  מאשם חוץ  לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח  שנאמר מה

מפני44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט . שם משנה
קדשים, קדשי  הוא האשם כלומר קדשים". קדשי  שהוא
קדשים  וקדשי  קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי  כי 
ושלמי חגיגה שלמי  כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני , שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי , תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב 

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני  ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש  לחם, טעונין
דומים  הם כי  עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק  נאכלין
קדשים  קדשי  שהם צבור ושלמי  ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני  ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ ,
מיני שני  רק  מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק  וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק  ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב  הלכה ב 

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי51)מעשר הוא העוף  שקרבן פי  על ואף 

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי  קדשים,
זבח . שהוא עוף 52)מפני  ואילו בסכין, שנזבח  כלומר

נעשה  הוא שהרי  יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק 
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קלד                
         

ב  אף  הקרבנות מפניבכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי 
שם  (רש"י  מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם

קדשי53)במשנה). שהם דברים שני  במעשר יש כלומר,
ממנה  למזבח  אין העוף  חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:

דמה. שם)54)אלא (רש"י  מרובה כפרתן דמים ומיני 
ודמיון  החי  נפש בו כי  וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו

האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa˜ ÔÈnÓ ‰a‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈt‰ ?ÔÈ˜ Ô‰ „ˆÈk ≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp ea˙57ÔkL ,ÌÈOÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp ea˙58ÔkL ,ÌÈÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈOÎe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈOk ÈeÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈeÓ‡a ea˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ OkÏ Ì„B˜ ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈOÎ ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ „Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי57)שהיו
שמן  ההין בחצי  בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני  לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי 

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני  מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול

הלחם.59) ושתי  העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי  עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈBÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆiL BÊ È‡  ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ

משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי  חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי  סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ . שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני 
ח  ובפרק  ב ֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי  נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰BlÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰BÏe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡ ˜  ÔBL‡ ‡a‰ Ï‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔBÁ‡ ˜  ÔBÁ‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני  לחוד יין אדם מתנדב  אם 66)שהרי 
גבי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני  שמן התנדב 

כשמ  פסק  שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני  לבונה אדם שמתנדב 

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני  מלח  התנדב  היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח  כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח  משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב , ויקרא מלח ,
העצים". קרבן "על לה) י , (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב  שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜  ‰˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני  שהם אלה כל על מוסב  וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL 74ÔpÓÊ ˜ È‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ  ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם , כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי  על אף  נותר לידי 
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי  על אף  אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי  נותר, לידי  לבוא

   1 
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח . גבי  על מים מנסכים הסוכות חג ימי  ושכל הסוכות,

.‡L‡ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈetk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ "ט  למעלה כט ,3)ראה (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי  לחודש "ובעשור זֿח )
שנה  בני  כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח , ריח 

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע :) (יומא רבי  וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחרי ֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ "א להלן כתב  וכן הם. אילים ששני  הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחרי ֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף . בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ , נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ "ח  ב , הלכה פ "ז למעלה ראה
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קלה                 
         

ב  אף  הקרבנות מפניבכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי 
שם  (רש"י  מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם

קדשי53)במשנה). שהם דברים שני  במעשר יש כלומר,
ממנה  למזבח  אין העוף  חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:

דמה. שם)54)אלא (רש"י  מרובה כפרתן דמים ומיני 
ודמיון  החי  נפש בו כי  וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו

האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa˜ ÔÈnÓ ‰a‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈt‰ ?ÔÈ˜ Ô‰ „ˆÈk ≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp ea˙57ÔkL ,ÌÈOÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp ea˙58ÔkL ,ÌÈÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈOÎe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈOk ÈeÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈeÓ‡a ea˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ OkÏ Ì„B˜ ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈOÎ ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ „Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי57)שהיו
שמן  ההין בחצי  בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני  לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי 

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני  מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול

הלחם.59) ושתי  העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי  עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈBÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆiL BÊ È‡  ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ

משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי  חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי  סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ . שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני 
ח  ובפרק  ב ֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי  נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰BlÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰BÏe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡ ˜  ÔBL‡ ‡a‰ Ï‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔBÁ‡ ˜  ÔBÁ‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני  לחוד יין אדם מתנדב  אם 66)שהרי 
גבי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני  שמן התנדב 

כשמ  פסק  שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני  לבונה אדם שמתנדב 

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני  מלח  התנדב  היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח  כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח  משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב , ויקרא מלח ,
העצים". קרבן "על לה) י , (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב  שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜  ‰˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני  שהם אלה כל על מוסב  וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL 74ÔpÓÊ ˜ È‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ  ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם , כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי  על אף  נותר לידי 
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי  על אף  אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי  נותר, לידי  לבוא

   1 
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח . גבי  על מים מנסכים הסוכות חג ימי  ושכל הסוכות,

.‡L‡ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈetk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ "ט  למעלה כט ,3)ראה (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי  לחודש "ובעשור זֿח )
שנה  בני  כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח , ריח 

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע :) (יומא רבי  וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחרי ֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ "א להלן כתב  וכן הם. אילים ששני  הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחרי ֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף . בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ , נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ "ח  ב , הלכה פ "ז למעלה ראה
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שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי  כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט : במנחות משנה

.˙‡hÁ ÈÚO eav‰ ÔÈÈ˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
ÛO10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף , של החטאת לשעיר נוסף 
עדת  "ומאת הֿט ) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב  הוא אלא נשרף ,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב : היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף ". והוא המשתלח , שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י ) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח  וגו' ה' לפני  חי 

.‚ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
OÚ ‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk13˙‡hÁ ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈÈ˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ÈÚOe ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יב ֿיג) כט , (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי  ריח  אשה עולה והקרבתם גו'

בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני  פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ "ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ "ח  ב , שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈt‰ Ï‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,OÚ ÌÈL ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰ÚL ÌÈt :ÈÚÈL ÌBÈ Ôa˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,OÚ ‰Úa‡ ÌÈOk ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ18˙‡hÁ ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני  "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני  כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח 

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח ) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני כי  יז.) וחגיגה מח . מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפני ֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני 

קרבן, הוא קש"ב , של והקו"ף  הסוכות. כחג ואינו קש"ב ",
החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24BcÏ ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח :)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב : סוכה משנה
עצרת. בשמיני  גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ "ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי 
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי 

נראה  מח : מח . סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף  יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי  כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ "ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח . מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני  אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ  ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,ÁfÏ ÌÈn‰28Ô˜e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ÚLÏ eÚÈb‰ .33 ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜z34LkÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37ÈÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈwÓ39˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב .26) מים של "עירה מח : בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי  ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי 
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי  לציין יש
יין  ונסכו שכתוב  יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי  יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי ) אתי  (ד"ה שם רש"י  של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף 
שעירב  ולא המים, של הקבוע  לספל שפך והיין היין, של
פ "ד  סוכה טוב ' יום ב 'תוספות וראה אחד, בכלי  והמים היין

כאן. המוריה והר ט , ניסוך 28)משנה "מה ב : תענית גמ '
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י  וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב 
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע "פ  בלילה,
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קלו                
         

יכול  המים ניסוך נמי  האי  ואף  בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב 
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס ' חובתו ידי  יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח , עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני  הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ "ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח 

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ "ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י , הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ "ז מעשה מהלכות פ "ב  למעלה
א. מח .31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב , (ישעיה שנאמר שם), (רש"י  לירושלים"
פירוש  לפי  מח : שם (גמרא הישועה" ממעייני  בששון מים

מילי ). הני  מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי  "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י  בחג" ניסוך אמרו 34)של מח : שם הגמרא
רש"י – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי  הני  "מנא
השילוח ) מי  דבעי  מנה"מ  מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב  אמר
שמחה). שתהיה כדי  והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח . דרך עולין למזבח  העולין כל כי  אף 

היה  העוף ) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע  כדי  לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע  עד המזבח  כל את ומקיף  לימין פונה היה
(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ז למעלה

כי37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק ", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק  היה המים, של בספל שהיה החוטם כי  שם
גם  (ראה המים מן יותר עב  היין כי  היין, בספל שהיה

שם). המשנה בפירוש
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מזבח  איסורי  מהלכות ופ "ו שם, (משנה למזבח  פסולים
בהם  והכניס  נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי  י ), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
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פותח  דחוה "מ  שני   יו של ששירו  גדול, פלא  הוא  ולכאורה 
כבר   שנמצאי ובפרט כו '",  אלקי אמר "ולרשע  בפסוק 
במילי לפתוח  ומדוע  יוה "כ , של והסליחה  הכפרה  אחרי 
 ה כיבושי דברי  המזמור "כל מבאר שרש "י  ומצינו  אלו .
החג, שמחת  ושמחי החג למצוות לעזרה   לנאספי
לבית  לבוא  ל למה  כלומר, חוקי , לספר ל מה   ומוכיח
לדברי מה  מוב אינו  ועדיי בתשובה ". חוזר אינ  א זה 

יוה "כ . אחרי  ובפרט ביו "ט, כיבושי
לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא   א בזה : והביאור
פותחי ולא  המזמור כל  שאומרי שכוונתו  רש "י  מלשו
עצמה  הגמרא  ־כ א כי  כו '",  אלקי אמר "ולרשע   במילי
הגמ ' בהמש אופ בכל בפירוש , זאת להזכיר צריכה  היתה 
," אר מוסדי  כל "ימוטו   אומרי הששי   שביו איתא   ש
א ־ל, בעדת נצב   אלקי "במזמור  ש מפרש  ורש "י 
שאמר  מה   שג לומר, יש  ועפ"ז המזמור". כל  ואומרי
כל  לאמירת כוונתו  השני ,  ליו בנוגע  המזמור" "כל

המזמור.
      

ב ,50) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף  עד מכאן כט . תהלים
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יכול  המים ניסוך נמי  האי  ואף  בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב 
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס ' חובתו ידי  יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח , עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני  הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ "ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח 

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ "ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י , הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ "ז מעשה מהלכות פ "ב  למעלה
א. מח .31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב , (ישעיה שנאמר שם), (רש"י  לירושלים"
פירוש  לפי  מח : שם (גמרא הישועה" ממעייני  בששון מים

מילי ). הני  מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי  "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י  בחג" ניסוך אמרו 34)של מח : שם הגמרא
רש"י – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי  הני  "מנא
השילוח ) מי  דבעי  מנה"מ  מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב  אמר
שמחה). שתהיה כדי  והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח . דרך עולין למזבח  העולין כל כי  אף 

היה  העוף ) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע  כדי  לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע  עד המזבח  כל את ומקיף  לימין פונה היה
(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ז למעלה

כי37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק ", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק  היה המים, של בספל שהיה החוטם כי  שם
גם  (ראה המים מן יותר עב  היין כי  היין, בספל שהיה

שם). המשנה בפירוש
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המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין
מזבח  איסורי  מהלכות ופ "ו שם, (משנה למזבח  פסולים
בהם  והכניס  נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי  י ), הלכה
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 ה כיבושי דברי  המזמור "כל מבאר שרש "י  ומצינו  אלו .
החג, שמחת  ושמחי החג למצוות לעזרה   לנאספי
לבית  לבוא  ל למה  כלומר, חוקי , לספר ל מה   ומוכיח
לדברי מה  מוב אינו  ועדיי בתשובה ". חוזר אינ  א זה 

יוה "כ . אחרי  ובפרט ביו "ט, כיבושי
לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא   א בזה : והביאור
פותחי ולא  המזמור כל  שאומרי שכוונתו  רש "י  מלשו
עצמה  הגמרא  ־כ א כי  כו '",  אלקי אמר "ולרשע   במילי
הגמ ' בהמש אופ בכל בפירוש , זאת להזכיר צריכה  היתה 
," אר מוסדי  כל "ימוטו   אומרי הששי   שביו איתא   ש
א ־ל, בעדת נצב   אלקי "במזמור  ש מפרש  ורש "י 
שאמר  מה   שג לומר, יש  ועפ"ז המזמור". כל  ואומרי
כל  לאמירת כוונתו  השני ,  ליו בנוגע  המזמור" "כל

המזמור.
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ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י  המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי53)של המזמור "כל נ. תהלים
בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי , לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי , שאר עם זה לבית

טז 54)שם) פסוק  שהוא יקום, מי  מהפסוק  צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי , יקום מי  שפרשת "מפני  הפרק . סוף  עד
ומלכי יון ומלכי  פרס  מלכי  תחת שני  בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח  נמנעים אינם ואף ֿעלֿפי ֿכן רומי ,
לולי האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי  ומתפללין
רגלי מטה אמרתי  אם נפשי , דומה שכנה כמעט  לי  עזרתה ה'
לפי אף  כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי  שרעפי  וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע  מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י  המזמור" סוף  פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי  ואף  שם), (סוכה ספרא וכרב  טז.
הוא  מרעים" עם לי  יקום ו"מי  המזמור, של הראשון החלק 
את  ומאחרים השני  החלק  את מקדימים – השני  החלק 
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני  הראשון, החלק 
ימים  וכשמגיעין עני , ומעשר ופאה שכחה לקט  זמן אסיף ,
קורין  לבתיהם, ולשוב  לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואף ֿעלֿפי  כראוי , שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי  רואנו מי  יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע  מעשינו, יגיד מי  בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט , הלא עין יוצר אם ישמע , הלא

שם). (רש"י  לי " יקום מי  עד "דברי56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי  על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק  בוחנך שאני  מה לפי  בחג,
אלקיך  ה' אנכי  זה במזמור וכתיב  להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח  ואמלאהו, פיך הרחב  מצרים, מארץ  המעלך
שם). (רש"י  וגו'" חטה מחלב  ויאכילהו המזמור וסוף  ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב  אֿלקים במזמור, פב . תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני  בו שכתוב  שם על המזמור כל
בפ ' לו, ותן משלך צדק  בחולין, נדרש הוא  שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי  יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע 
(פ "ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי  כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט ) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני  שנה שבכל

שם). (רש"י  ארץ " אפסי  כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני  נדחה יום אותו של שיר הרי  בשבת,
מפני נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי  יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי  שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני  השיר, סדר  מדלגין

שם). (רש"י  נדחה האחרון

.Èe‡a k59ÌÈOÚ ‰p‰k ˙BÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚a ‰ÂLa ÔÈ„BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa‡Â60˙Bkq‰ ‚Áe . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ t È˜Ó ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
È˜nL ÓLÓ LÈ  ÌÈOk‰ Ï‡ .˙‡hÁ‰ ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ Ok È˜nL ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈOk ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ62È˜Ó ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ‰ML .˙BÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈt OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰MÓÁ .˙BÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙BÓLÓ ‰OÚÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ e‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈa .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈÈ˜Ó ‰LÏL .ÓLÓ OÚ „Á‡Ï ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .ÓLÓ OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈt ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.ÓLÓ OÚ ‰LÏLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
OÚ ÌÈLe ,ÌÈOk ÈL È˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»
‰ÚL ÌL eÈ‰ ÈÚÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a È˜Ó ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙BÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע  עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק 
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף  ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי  ד,

.‚ÈÈ˜Ó ‰È‰ ‡Ï  ÌBi‰ t È˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
ÁÓÏ t64‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚‰ ‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י  אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב  כד) (א, הימים בדברי 
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני 

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני 
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי  בין רק  ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס  חזרו "בשמיני  במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי  הסובר (שם) כרבי  רבינו
שתי בין מפיסין בשמיני  הבא פר כי  האומרים כחכמים ולא
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קלח                
         

הוא  בפיס  העולה ומשמר החג, בפרי  שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי  מהלכות ופ "ד יב , הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי  שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי 

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי  סולת, עשרונים ותשע  בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני  ד). הלכה הקרבנות
שני מביא איל לכל שהרי  עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע  שם). (מעה"ק  עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי  שם), (מעה"ק  וכבש
טעון  אין שהרי  נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב ), שם מעה"ק  (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני  על עשרונים שני  מביא לזה ונוסף 
שני לזה נוסף  ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי  התמידין, כבשי  לשני  עשרונים
פי "ב . שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
מהלכות  בפי "ז למעלה ראה אחד, בכלי  נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסף ֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈOk ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈt‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÌcÏ76„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט :74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ "ב  למעלה (ראה והסולת
אף ֿעלֿפי76)א). לערב , אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי  שוה, שבלילתם
לוגין  שני  הרי  שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי  על
עליהם  מביא שהרי  כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני 
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני  הרי  לוגין,
זה  של חלביו יערב  שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט : (מנחות בזה
גבי על נקטר שלהם הקומץ  הם, שאף  מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי  יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח .
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי  פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני  נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י  יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי  רבינו, מדברי  [ונראה קג:).
מדברי נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים

רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי 
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ב  שיתין גבי  על אלא  האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק  יד), הלכה פט "ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט :) (מנחות ושמן סולת לערב  יבוא שמא יין
בשני יש שהרי  וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט "ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט :) (שם אביי  שאמר ומה א, ס "ק  צא
נסכי אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין פט .) (שם  במשנה
סלתן  נתערב  אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי  כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב  לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב , כבר אם אלא
ועיין  יט . הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני  אפילו

המוריה]. נסכי77)בהר "מערבין פט . שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי  כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים
דין  כי  בגמרא פט : שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק  דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח ), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו
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BÓˆÚ ÈÙa Ôa˜Â Ôa˜ Ïk ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
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טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט : ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י , הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב  שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות במנחות 80)פ "א מבואר כן
הרי אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ  ממה שם,
– נדחה הזה התירוץ  כי  ואף  ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81Á‡ BÊa BÊ eÚ˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙BLk  BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏpL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני  שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני  עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי  זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי מערבין "אין (פט :) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני  אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי  כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו
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הוא  בפיס  העולה ומשמר החג, בפרי  שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי  מהלכות ופ "ד יב , הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי  שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי 

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי  סולת, עשרונים ותשע  בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני  ד). הלכה הקרבנות
שני מביא איל לכל שהרי  עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע  שם). (מעה"ק  עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי  שם), (מעה"ק  וכבש
טעון  אין שהרי  נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב ), שם מעה"ק  (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני  על עשרונים שני  מביא לזה ונוסף 
שני לזה נוסף  ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי  התמידין, כבשי  לשני  עשרונים
פי "ב . שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
מהלכות  בפי "ז למעלה ראה אחד, בכלי  נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסף ֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈOk ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈt‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÌcÏ76„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט :74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ "ב  למעלה (ראה והסולת
אף ֿעלֿפי76)א). לערב , אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי  שוה, שבלילתם
לוגין  שני  הרי  שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי  על
עליהם  מביא שהרי  כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני 
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני  הרי  לוגין,
זה  של חלביו יערב  שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט : (מנחות בזה
גבי על נקטר שלהם הקומץ  הם, שאף  מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי  יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח .
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי  פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני  נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י  יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי  רבינו, מדברי  [ונראה קג:).
מדברי נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים

רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי 
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ב  שיתין גבי  על אלא  האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק  יד), הלכה פט "ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט :) (מנחות ושמן סולת לערב  יבוא שמא יין
בשני יש שהרי  וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט "ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט :) (שם אביי  שאמר ומה א, ס "ק  צא
נסכי אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין פט .) (שם  במשנה
סלתן  נתערב  אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי  כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב  לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב , כבר אם אלא
ועיין  יט . הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני  אפילו

המוריה]. נסכי77)בהר "מערבין פט . שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי  כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים
דין  כי  בגמרא פט : שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק  דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח ), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa eaˆ ˙Ba˜ ÔÈa ,˙Ba˜ ÏL ÌÈÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
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BÓˆÚ ÈÙa Ôa˜Â Ôa˜ Ïk ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ÈË˜Ó  eÚ˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט : ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י , הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב  שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות במנחות 80)פ "א מבואר כן
הרי אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ  ממה שם,
– נדחה הזה התירוץ  כי  ואף  ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81Á‡ BÊa BÊ eÚ˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙BLk  BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏpL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני  שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני  עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי  זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי מערבין "אין (פט :) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני  אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי  כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו
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‰ ‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ÚÏ zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ
ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈

dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ÚÏ zÓ ‰Ê È‰ 87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי 
יט . הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל

היין  לערב  אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי  אביי , "אמר פט : במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב  אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי  אביי ,
ושמנן  סלתן נתערב  אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי  מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי 

.ËÈÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ÌÈÚnLk88ÔÈÈ ÚÏ BÏ LÈ  ¿∆¿»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ≈¿»≈≈
eaˆ ÏLa „ÈÁÈ ÏLÂ ,ÌBÈ ÏLa LÓ‡ ÏL ÌÈÎÒ89. ¿»ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ¿∆ƒ

ÚnLÎe90ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈt ÈkÒ ÔÈÈ ÚÓ  ¿∆¿»≈¿»≈≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌÈÏ‡91ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈ ,92Ï‡ ;ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈa ≈ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¬»

ÌÈt ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈ ÔÈÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÌÈÏÈ‡Â93. ¿≈ƒ

בפני88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב  כלומר,
יח . הלכה למעלה ראה פט .89)עצמן, שם משנה

בנסכי כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט : (שם אביי  שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי  יב , הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני  אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם  שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני  אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי  אולם יערבו.
נסכי ביין אילים, נסכי  ביין פרים נסכי  "מערב  וויניציאה
ביין  פרים נסכי  (יין) "מערב  תיקן: והכסף ֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי  ביין כבשים) נסכי  (יין אילים נסכי 
אילים  נסכי  ביין פרים נסכי  (יין) "מערב  אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי  ביין כבשים) נסכי  יין לומר צורך (ואין
בלא  אף  מותר כבשים, נסכי  ביין כבשים נסכי  שיין לפי 

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י  הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני  "והא וז"ל:

להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי  כבשים [נסכי 
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני אף  יין לערב  מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב ' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב  אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב  מותר וסולת שמן נתערבו

.ÎÌÏBÚÏe94Á‡ ‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ÔÈi‰ ÔÈÚÓ ÔÈ‡ ¿»≈¿»¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ»∆»««
e‡aL BÓk ,eÈË˜‰L Á‡ B‡ ˙Ïq‰ ‰Ú˙pL95. ∆ƒ¿»¿»«…∆««∆ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח ,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה

‡zÚiÒa ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

 
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין


LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…
‡lL ( .ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿¿∆«»∆∆…
(„ .ÌpÓÊ Á‡Ï ÌÈL„˜ È˙BÈ ‡lL (‚ .Ïebt ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆…ƒ»»ƒ¿««¿«»
.e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .˙B ÏÎ‡È ‡lL∆……«»∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿
ÛOÏ (Ê .ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……«»»∆ƒ¿»«√»ƒƒ¿…

.‡Óh‰ ÛOÏ (Á .˙Bp‰«»ƒ¿…«»≈
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
קדשים 1) לשחוט  מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„BÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈzÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
‰lÁzÎÏ5ÌÈL„˜ ÈL„˜ elÙ‡Â ,6,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿«¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»»ƒƒ«»≈

ıeÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ ËÁBL BÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ»¿««ƒ∆
‰ÊÚÏ7ÂÈ„È ËLÙe8ÚbÈ ‡nL ‰Êb ,‰ÊÚa ËÁLÂ »¬»»»«»»¿»«»¬»»¿≈»∆»ƒ«

Oaa9. «»»

ב .2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע  (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ "ט  טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט "ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק  טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ "ז "ששחטו", כתוב : אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט , לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק 
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב .) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט  אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני  היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב  ולצד שממנה ישראל,
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קמ                
         

התורה. מן לה להכנס  אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי "ג פסק  רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף  חלק  הכנסת אסרו שחכמים הי "ח , המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס  דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס  לפני  גם אגב , היד. הוצאת אגב  אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ "ג מקדש
הוא  הרי  במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י  בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט  כשהקרבן לנגוע , לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי  אבל ממש, השער
צפונה") המזבח  ירך על אותו "ושחט  יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח  מכותל רחוק  והמזבח 
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט  בבשר? יגע 
בית  מהל' בפ "ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק  מטמאה
שכל  שם, כתב  רבינו זו. לקושיה מקום אין הט "ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני  בחלק  הנמצא העזרה חלק 
המזבח , צפון נקרא הצפוני  והכותל המזבח  שבין המרחק 

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח  ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי  שם
אמות  שתי  במרחק  נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח , של מצפונו

להגיע ).

.ÏB„b Ô‰k t ÔÎÂ .Lk Áf‰  ËÁLÂ Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô‰‡11‰n„‡ ‰t Û‡ .Lk  Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰Lk  Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»

Êa13. ¿»

שהלכה 10) כרב  ופסק  ושמואל, רב  מחלוקת א. מב , יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי  וגם והיתר, איסור בדיני  כמותו

והקריב 11)כרב . למעלה: הכתוב  על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי  כשמואל

כרבי הלכה יוחנן, ורבי  רב  - בידינו כלל רב . דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב 'תורת

בן  את ושחט  תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף 
– הדם את הכהנים אהרן בני  והקריבו ה' לפני  הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי  הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט ", סתם נאמר שבשחיטה מפני  כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע  אהרן", "בני  כתוב 

לב .). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק  אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י  ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈLk el‡ È‰  ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני17)בסכין "השוחט  ב : ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי  בקדשים, שמדובר אמרו - א כט , ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰LÁÓ ÔÈÎÈˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙k BzLÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰LÁÓ dÈ‡  ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
k ÂÈOÚnÓ È‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ BzLÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב  יב , בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע 

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידי ֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק  שכוונתו ויאמר ישחוט  הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח  בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק  נשחטת ועולה המזבח , של

.ÊÌBc eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt  ÌBca22. «»¿ƒ

בכלי22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח , שם  ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌBc „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט  מהכתוב : זה דין למדו - ב  מח , שם
ראה  בצפון. שוחט  ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌBca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ 24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח , לו – הכהן" "ולקח  א: מח , שם
לצפון. יקח  עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È‰  ÔBÙvÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,
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קמי                 
         

התורה. מן לה להכנס  אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי "ג פסק  רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף  חלק  הכנסת אסרו שחכמים הי "ח , המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס  דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס  לפני  גם אגב , היד. הוצאת אגב  אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ "ג מקדש
הוא  הרי  במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י  בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט  כשהקרבן לנגוע , לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי  אבל ממש, השער
צפונה") המזבח  ירך על אותו "ושחט  יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח  מכותל רחוק  והמזבח 
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט  בבשר? יגע 
בית  מהל' בפ "ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק  מטמאה
שכל  שם, כתב  רבינו זו. לקושיה מקום אין הט "ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני  בחלק  הנמצא העזרה חלק 
המזבח , צפון נקרא הצפוני  והכותל המזבח  שבין המרחק 

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח  ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי  שם
אמות  שתי  במרחק  נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח , של מצפונו

להגיע ).

.ÏB„b Ô‰k t ÔÎÂ .Lk Áf‰  ËÁLÂ Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô‰‡11‰n„‡ ‰t Û‡ .Lk  Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰Lk  Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»

Êa13. ¿»

שהלכה 10) כרב  ופסק  ושמואל, רב  מחלוקת א. מב , יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי  וגם והיתר, איסור בדיני  כמותו

והקריב 11)כרב . למעלה: הכתוב  על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי  כשמואל

כרבי הלכה יוחנן, ורבי  רב  - בידינו כלל רב . דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב 'תורת

בן  את ושחט  תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף 
– הדם את הכהנים אהרן בני  והקריבו ה' לפני  הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי  הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט ", סתם נאמר שבשחיטה מפני  כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע  אהרן", "בני  כתוב 

לב .). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק  אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י  ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈLk el‡ È‰  ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני17)בסכין "השוחט  ב : ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי  בקדשים, שמדובר אמרו - א כט , ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰LÁÓ ÔÈÎÈˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙k BzLÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰LÁÓ dÈ‡  ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
k ÂÈOÚnÓ È‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ BzLÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב  יב , בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע 

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידי ֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק  שכוונתו ויאמר ישחוט  הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח  בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק  נשחטת ועולה המזבח , של

.ÊÌBc eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt  ÌBca22. «»¿ƒ

בכלי22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח , שם  ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌBc „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט  מהכתוב : זה דין למדו - ב  מח , שם
ראה  בצפון. שוחט  ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌBca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ 24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח , לו – הכהן" "ולקח  א: מח , שם
לצפון. יקח  עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È‰  ÔBÙvÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,
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.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰ÒkÙe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰Lk  ÌBcÏ d‡ÈˆB‰28ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òkt . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰Lk  ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰ÊÚÏ32B˙ËÈÁL  ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰Lk33. ¿≈»

ב .27)שם.26) צב , לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי ביוצא, נפסל לא שהזבח  ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי  העזרה לחומת מחוץ  ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ  רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע "פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי  הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י  (כסף ֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ ,30)פירש הוא כן יב . הלכה מתחילה כאן
ר"מ . רומי  בדפוס  גם נראה יחיד,31)וכן שלמי  תודה,

ופסח . בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ 
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח  "ושחטו ב ) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח  היא ישראל עזרת ורק  מועד",

לחומותיה. שמחוץ  המקדש בבית לב ,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט  ב :

ה'. לפני 

.È‰ÏeÒt B˙Ïa˜  Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
BaÂ BL‡35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡a :Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„BÚ  ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡BiL „Ú  „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני  "לעמוד ח ) י , (דברים מהכתוב 
העזרה, בפנים היינו ה', לפני  להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי  כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט ). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס  בברייתא: שם
נכנס ". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי . בציצת ויקחני  ג): מובא 37)ח , שם בגמרא
ולפלא  מג). כח , (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק :

המאוחר. המקרא את להביא העדיף  שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òkt38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰Lk 41Oa‰Â ÔÈeÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,Lk Áf‰  ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜ÈÊ Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ 
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני  כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי "א למעלה מדבריו משמע  וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני  פסולה, – לחוץ  יצאה שאם ומשמע 
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב "א הבשר את מקדשת
כדי גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי  שהיא אע "פ 
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני  ביוצא, ליפסול
לפני לחוץ  יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים

הזריקה  כי  כשרה, ולפיכך זריקה לפני  בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני  קדשים, קדשי  האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב 'קרית (מבי "ט  ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב : הדין", "הוא ד"ה פט : שם רש"י 

קדשים. קדשי  הל"ב ֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»
ÏeÒt Áf‰ 43„Ú  '‰Ï Ìe‡È‰Â :Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««

ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת  א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח  יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י  הפסוק . את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק  למה וצ "ע  פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק  שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי  "וזבחו מסתיים: הכתוב 

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי 

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú Oa‰ C˙BÁ  ıeÁÏ dÏ‚46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck Á‡Â47 C˙Á Ck Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜e .ıeÁaL Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚ ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‰˜ÈÊ Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»

.Lk »≈

אבימי .45) לדעת אלעזר רבי  של מימרא א. כו, ב . כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי  הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ  שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי  שיצא, הבשר את קבלה לפני  מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי  המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח , על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ "ו (רבינו אכילתו
שהרי היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסף ֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י  לה'" "והביאום שהכתוב  אע "פ 
לפני הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי קלים קדשים שהרי  יוצא, פסול מפני  ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני  אלא לעזרה, חוץ  כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב : לקמן רבינו שכתב 
שהכוונה  לפרש נדחק  אמנם (בכסף ֿמשנה לאכלו". לא אבל
 ֿ בכסף  הובא קורקוס , הר"י  אבל לירושלים, חוץ  ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי  מפרש ה"ג פי "ט  לקמן משנה

ולג). לב  בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב . פט , שם יוחנן כרבי  כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב "ד העיר. בכל נאכל שהרי  שכשר, פשוט  זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ  נשאר
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קמב                
         

בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב , לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt  ‰ÊÚ‰ ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı‡a ËBÁLiL „Ú  ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
ÈÂ‡a52 ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt  ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף  כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי 
קדשים  בקדשי  כתוב  ירך" ש"על מפני  והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני  לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי  שירות, אינה ששחיטה משום בהי "ט , וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa ÔÓ‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva ÔÓ‚e ÌBca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt  ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע "פ 55)בקדשי 
אין  הסימנים, רוב  שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי  השחיטה הוא האחרון המעשה שרק  אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט :). יוחנן (כרבי  כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt  Ú˜wa57.CÎa ˙eL Cc ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי  בין
לפני שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני  קלים.

נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜Ên‰ ‰Ï˙Â ‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
ÈÂ‡a59 ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ÈÂ‡L ;Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח  והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע  על המזרק 
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי  ט "ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜ÊÓ CB˙Ï ˜ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;Lk  »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk ÏeÏÁ Èq‰L ÈtÓ ;63CB˙Ï „BÈ Ìc‰ È‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt  Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק  הכהן יד בין חוצץ  החיצון והמזרק 
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי  של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח , יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב  לאוגדו שהתיר בלולב  לא.) (סוכה רבא על

כסף ֿמשנה. חוצץ . אינו במינו שמין חוט 62)מפני  כעין
הדקל. סביב  ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי ,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.ÎÔÎÂ ,B˙˜ÈÊe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰66LkÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk  »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰Lk68e‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓe ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח .66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי 
מגיע  והשני  הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב 
המזבח . לראש בו עולים והכהנים המזבח , לראש

ב .68) יד, הי "ב :69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ 71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Áf‰ ÏÒÙ  ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק  הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח . לקיר א.71)והגיע  טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ÈÊÁÈ  BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ÈÊÁÈ  ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח  נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב , שם שם.75)משנה,

.‰ÎLk  BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈
BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‡evÓ CtL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»

Áf‰ ÏÒÙ  ˙M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי  קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני  שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח ... ה) ד, (ויקרא הכתוב  מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
Lk ‰Ê È‰  ‰Ó‰a ‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „Ïe79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק 
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק  זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע , פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם
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קמג                 
         

בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב , לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt  ‰ÊÚ‰ ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı‡a ËBÁLiL „Ú  ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
ÈÂ‡a52 ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt  ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף  כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי 
קדשים  בקדשי  כתוב  ירך" ש"על מפני  והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני  לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי  שירות, אינה ששחיטה משום בהי "ט , וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa ÔÓ‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva ÔÓ‚e ÌBca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt  ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע "פ 55)בקדשי 
אין  הסימנים, רוב  שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי  השחיטה הוא האחרון המעשה שרק  אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט :). יוחנן (כרבי  כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt  Ú˜wa57.CÎa ˙eL Cc ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי  בין
לפני שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני  קלים.

נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜Ên‰ ‰Ï˙Â ‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
ÈÂ‡a59 ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ÈÂ‡L ;Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח  והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע  על המזרק 
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי  ט "ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜ÊÓ CB˙Ï ˜ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;Lk  »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk ÏeÏÁ Èq‰L ÈtÓ ;63CB˙Ï „BÈ Ìc‰ È‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt  Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק  הכהן יד בין חוצץ  החיצון והמזרק 
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי  של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח , יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב  לאוגדו שהתיר בלולב  לא.) (סוכה רבא על

כסף ֿמשנה. חוצץ . אינו במינו שמין חוט 62)מפני  כעין
הדקל. סביב  ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי ,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.ÎÔÎÂ ,B˙˜ÈÊe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰66LkÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk  »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰Lk68e‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓe ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח .66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי 
מגיע  והשני  הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב 
המזבח . לראש בו עולים והכהנים המזבח , לראש

ב .68) יד, הי "ב :69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ 71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Áf‰ ÏÒÙ  ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק  הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח . לקיר א.71)והגיע  טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ÈÊÁÈ  BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ÈÊÁÈ  ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח  נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב , שם שם.75)משנה,

.‰ÎLk  BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈
BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‡evÓ CtL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»

Áf‰ ÏÒÙ  ˙M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי  קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני  שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח ... ה) ד, (ויקרא הכתוב  מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
Lk ‰Ê È‰  ‰Ó‰a ‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „Ïe79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק 
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק  זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע , פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם
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ה"ג). פ "ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון
שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁf‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„BÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â Lk‰ Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
 BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

LkÏ ÈÊÁÈ84‰„BÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â LkÏ BÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e BÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È‰L ,Áf‰ ÏÒÙ  ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê c Ôw˙Ï LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב .81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח . הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי  מפני  המזבח , על לזרקו אסור במזרק ,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק  הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע "פ  המזבח . על הדם שיירי 
שנשאר  בדם רק  נאמר זה הכ"ח ), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק  שממנו במזרק , שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב . שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי  כהלכתו שלא זרק  אם אבל כהלכתו, כשזרק  אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב  פי "ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק 
התכוון  השני  שבפירושו ומסתבר, כאן. כסף ֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני  לזרקו, כשר יכול במזרק 
זריקה). בלי  כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע "י  הקרבן בני85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק  ינאי , ורבי  חמא שם.86)רבי  רבא, דעת
הכשר. ע "י  הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואף ֿעלֿפי 
להוליכו, צריך המזבח  מן רחוק  שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, אי ֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88ÊBÁ  LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈÈL ‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„BÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa˜a ‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈÈL ‰OBÚ  e‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰BÁ‡a Lk‰ ÏawL ‰fL ;Áf‰ ÏÒÙ  B˜Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי  וזרק , קיבל פירוש
(כסף ֿמשנה). א.89)שיריים לב , שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי  נקרא כשרה זריקה אחרי  שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי  ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי  שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה

אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל
פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰ÈÈ‡Ó ÒÁL ‰Ó‰a93Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ìˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ  Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL  t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È‰  ˜ÊÂ ‰ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום
ב . כה, שם זירא רבי  המומים). דיני  פרטי  פ "ז המקדש

ב . לט , בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰Ïa˜ Á‡ ‰ÒÁ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
izL Ì‡ :ÛO B‡ Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ „‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜BÊ  ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜BÊ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡  ‰ÏBÚe . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע  "רבי 
פסחים  תוספתא הדם", את זורק  – חלב  כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי  ה"ל פ "ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ "ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב . נח , זבחים ובבבלי 
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב , (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי  בשר זית חצי  נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי  כזית, יש וביחד חלב ,

למזבח . כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט . פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח  לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜ÊÈ ‡Ï  ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ‡L97 ˜Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰ ‡Ï98Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ‰  ˜Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜ÊÈ ‡Ï  ‰ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני  לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק  שאם יהושע  רבי  ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע  שרבי  אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי  והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק  נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב  על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב ,
לכל  מתכוון שהוא אע "פ  ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט  קדשים, קדשי 

הגמרא. רבי100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי  סובר יהושע 
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי  להוציא
 ֿ ולחם הל"ב , לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.ÏÌ„˜ ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa Oa‰Â Ìc‰ ˜ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«
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Lk Áf‰ 101˙‡ˆÏ Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰Â103BÙOÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב . פט , זבחים יוחנן, כרבי  אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ 

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי  הזריקה, אחרי 

הדם. זריקת בשעת בחוץ  נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע  הכלל: "זה ה"ו) פ "ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף  הקרבן) (בגוף  בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי  אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי  דעת זוהי  הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י  (ראה ז: שם שנתפרשה כפי  ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט  ורבינו כאן) וכסף ֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני  באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י  דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסף ֿמשנה אולם בהט "ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜ÈÊ ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï  ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜ÊÂ ÌÈÓc106Áf‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«

ÔÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  ÔÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי106) היינו למחיצתו, חוץ  יוצא א. יוצא: סוגי  שני  יש
לחומת  מחוץ  קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ  קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ  שיצא מה וכל ירושלים.
ב . נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי  בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני  לעזרה חוץ  שיצאו קלים קדשים
המזבח  על הקרבים האימורים כי  לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי  חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי  רק  עליהם
(מבי "ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני  אבל המזבח ,
רש"י דעת וכן המוקדשין, פסולי  מהל' פ "א ספר' ב 'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב  הואֿהדין, ד"ה פט . זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי 
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ  כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי  למדים
לגמרי , כשר משמע  כשר", "הזבח  כתב  שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח ", נפסל "לא כתב  וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי כך, תפרש לא אם א). השגה סוף  הט "ו למעלה ראב "ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני נימק  בשר דין ועוד, הלכות? לשתי  רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי  לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי  נבין זה בירור אחרי  כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי  יצאו והבעלים

הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים
חלה  הרי  להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ  הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי  לקדשם, הועילה לפני108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח ' ('אור זריקה
כאן). כסף ֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי  קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע "פ  כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ , זבחים פפא, כרב  אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי  לדעת -

.„ÏÏÁ‰Â Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜ÊÈ ‡Ï  Ô‰ÈL e‡ÓË .111 ˜Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰112ıÈv‰L ;113‰vÓ114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰  ÔÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ ÈÈ‡ B‡ ÔÈeÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e‡aL BÓk ,‰vÓ115‡ÓËpL eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ‰Ê È‰  Blk ÏÁ‰Â Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב .110) עז, פסחים יהושע  כרבי  גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח  שעל הזהב  ציץ 

אהרן 114) מצח  על "והיה לח ) כח , (שמות בתורה כתוב 
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ "ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע  רבי  לדעת במסקנה א. עח , שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק  ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ  כתב  שם שרבינו ואע "פ  לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע  וכן מרצה. – ציבור בקרבנות  אבל
 ֿ (לחם בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Áf‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«
‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚ B˜Êe BÒÈÎ‰Â ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…

‰ˆ118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ )118)בהערות. "שאינו ב : פב , זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı‡‰ ÏÚ :Ìca Ó‡pL120Ìc  ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי  "העיד מ "ד: פ "ח  עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי  הוא זה שדין כתב  הט "ז, פ "י  אוכלין טומאת
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קמה                 
         

Lk Áf‰ 101˙‡ˆÏ Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰Â103BÙOÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב . פט , זבחים יוחנן, כרבי  אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ 

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי  הזריקה, אחרי 

הדם. זריקת בשעת בחוץ  נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע  הכלל: "זה ה"ו) פ "ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף  הקרבן) (בגוף  בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי  אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי  דעת זוהי  הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י  (ראה ז: שם שנתפרשה כפי  ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט  ורבינו כאן) וכסף ֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני  באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י  דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסף ֿמשנה אולם בהט "ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜ÈÊ ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï  ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜ÊÂ ÌÈÓc106Áf‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«

ÔÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  ÔÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי106) היינו למחיצתו, חוץ  יוצא א. יוצא: סוגי  שני  יש
לחומת  מחוץ  קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ  קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ  שיצא מה וכל ירושלים.
ב . נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי  בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני  לעזרה חוץ  שיצאו קלים קדשים
המזבח  על הקרבים האימורים כי  לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי  חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי  רק  עליהם
(מבי "ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני  אבל המזבח ,
רש"י דעת וכן המוקדשין, פסולי  מהל' פ "א ספר' ב 'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב  הואֿהדין, ד"ה פט . זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי 
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ  כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי  למדים
לגמרי , כשר משמע  כשר", "הזבח  כתב  שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח ", נפסל "לא כתב  וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי כך, תפרש לא אם א). השגה סוף  הט "ו למעלה ראב "ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני נימק  בשר דין ועוד, הלכות? לשתי  רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי  לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי  נבין זה בירור אחרי  כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי  יצאו והבעלים

הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים
חלה  הרי  להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ  הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי  לקדשם, הועילה לפני108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח ' ('אור זריקה
כאן). כסף ֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי  קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע "פ  כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ , זבחים פפא, כרב  אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי  לדעת -

.„ÏÏÁ‰Â Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜ÊÈ ‡Ï  Ô‰ÈL e‡ÓË .111 ˜Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰112ıÈv‰L ;113‰vÓ114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰  ÔÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ ÈÈ‡ B‡ ÔÈeÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e‡aL BÓk ,‰vÓ115‡ÓËpL eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ‰Ê È‰  Blk ÏÁ‰Â Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב .110) עז, פסחים יהושע  כרבי  גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח  שעל הזהב  ציץ 

אהרן 114) מצח  על "והיה לח ) כח , (שמות בתורה כתוב 
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ "ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע  רבי  לדעת במסקנה א. עח , שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק  ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ  כתב  שם שרבינו ואע "פ  לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע  וכן מרצה. – ציבור בקרבנות  אבל
 ֿ (לחם בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Áf‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«
‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚ B˜Êe BÒÈÎ‰Â ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…

‰ˆ118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ )118)בהערות. "שאינו ב : פב , זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı‡‰ ÏÚ :Ìca Ó‡pL120Ìc  ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי  "העיד מ "ד: פ "ח  עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי  הוא זה שדין כתב  הט "ז, פ "י  אוכלין טומאת
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היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור
לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ  ˜Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ‰ ‡Ï  B˜Ê Ì‡Â ,Áf‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים

ה'תשע"ח  אדר כ"ז רביעי יום 

   1 
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח  על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .tk  „Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ  «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa‡‰ ‡Le ,wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
 EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח 
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי חטאת בדיני  בתורה כתוב  כי  נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע  ואו בלי  קרנת פעמים
שלוש  ארבע , וביחד שתיים עוד הרי  וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני  לעכב  ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק  נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב , אינו
זריקת  בלי  לכפרה אפשר שאי  מפני  עיכוב ), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי  מהארבע  שנשתייר

.‰˜ÈÊa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ  ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

  

        
 

רבי בי מחלוקת את הגמ ' תלתה   פסחי מסכת  בסיו
של  את פוטרת הפסח  ברכת  הא עקיבא , ורבי  ישמעאל
זו  את פוטרת זו  ולא  זו  את פוטרת זו  שלא  או  (ר"י ) זבח 
הזבח ) (מעשה  זריקה  ישמעאל רבי  שלדעת וקבעה  (ר"ע ),
זו  בכלל זו  לא  ר"ע  ולדעת הפסח ), (מעשה  שפיכה  בכלל
" הרמב כא שהרי  משנה '  ב 'כס והקשה  זו . בכלל זו  ולא 
בהלכות  אבל זריקה , בכלל ששפיכה  ישמעאל כרבי  פסק 
הפסח  ברכת שאי כר"ע  פסק  ה "ז) (פ"ח  ומצה   חמ
ותיר פסח . של את פוטרת זבח  של ולא  זבח  של פוטרת
שהביאו  ,כה  חיי רבינו  כפירוש  סובר  " שהרמב הצל"ח 
טפל, והזבח  עיקר שהפסח  הוא  ר"י  של שטעמו  התוספות,
,להבי צרי אבל זבח . של את פוטרת הפסח  ברכת ולכ
אינה  הפסח  שברכת  " והרמב ר"ע  סברת מהי  זה  לפי 

שהזבח  כירושלמי  לכו "ע  פשוט והרי  זבח , של את פוטרת
לפסח . טפל

במצוות   הא  חלוקי ור"ע  ישמעאל רבי  בזה : הביאור וי "ל
או  הנות בגדרי  לפרש יש  ,גדר התפרש  שלא  התורה 
בפירוש  במכילתא   מחלוקת ולדוגמא  המקבל. בגדרי 
ר"י לאמר", האלה   הדברי כל את  אלקי "וידבר הפסוק 
אומר  ר"ע  לאו , לאו  ועל ה ה על עוני שהיו  מלמד  אומר:
הבדל  ישנו  המקבל גדרי  מצד  כי  .ה לאו  ועל ה ה על
ואת  עושה  הוא  אלה  שאת ללא ־תעשה , מצוות־עשה  בי
לאו  ועל ה ה על אמרו  לר"י  ולכ עושה , אינו  הוא  אלה 
ומצד ,הנות בגדרי   מתחשבי ר"ע  לשיטת אבל לאו ,
שהוא  או  מצוות־עשה  הוא  בי ציווי  כל הרי  הקב "ה 
על  ענו  ולכ הקב "ה , של רצונו   קיו הוא  עניינו  לא ־תעשה ,
מכוונת   תשובת היתה  בלאו   שג היינו  ,ה לאו  ועל ה ה
מחלוקות  חמש  בעוד   ־שועיי) הקב "ה . של רצונו   לקיו

זו ). בשיטה  המתבארות  שביניה
ר"י לדעת והזבח , הפסח  בעניי  מחלוקת תוב ומעתה 
ומתחשבי המקבל, בגדרי   מתחשבי אנו  הרשות בענייני 
בענייני אבל טפל. ומה  אצלו  עיקר מה  להחליט ברצונו 
מחויב שהוא   כי ־א ברצונו  תלויות שאינ המצוות
התורה  אותה  שעשתה  במה  רק  טפלה  היא  הרי  ,לעשות
אינו   שלפעמי בזה  רק  טפל הזבח   ג כ לא . ותו  טפל
נעשה  כשקרב  אבל ובמועט, בטהרה  בחול רק  ובא  קרב 
פסח , של על ביר" לר"י   ג ולכ לפסח , טפל ואינו  חשוב 

בדיעבד . רק  זבח " של את פטר
       

בכוח 5) וזורק  מהמזבח  רחוק  עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק . הדם את למזבח 

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח  למים
באצבע . ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח  מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰tk‰ wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,tk ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
ÚL :Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ e˙k‰ È‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב  מזבח 
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר

נשרף .

.„ ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ Á‡Ï ˙BzÓ Úa‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני  והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,
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קמו                
         

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï  ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני 

.ÂiÁ  ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי 
מועד  אוהל פתח  "ואל ט ) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ . מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי  חוץ , לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב  אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ 

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף  בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב  הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק . ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח  נוגע  כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16 ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈLk  ÌÈL„˜ ‡La Ï‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב  מזבח  ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ  שהיא שבעזרה, המזבח  על נזרק  שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ôw‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

.ÏeÒt  ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח  שבפינות הקרנות ארבע 
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי  וכן המזבח .
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח  הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח .
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי . ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

Lk‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Áf‰ Oa È‰  ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ etk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È‰  BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na26Lk ˜Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„BÚÏ27Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï  „BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,Áf‰ Oa30ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ Lk‰31Ìc‰ ˜ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף .19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ . ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ  הדשן בבית נשרף  ובשרם

ממש.22) המזבח  על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק  מדות במשנה ממש. במזבח  היסוד
פני ועל הצפון כל פני  על מהלך היה החיצון) מזבח  (של
אמה  ובמזרח  אחת אמה בדרום (תופס ) ואוכל המערב . כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח  מחצי  למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק 
ז) ד, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח  יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב  נפסל 26)ואינו הזבח  שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי  פסול כהן קבלת שהרי  הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי31)בצוואר על אף  הראשונה הדם קבלת
מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי  שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈
˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ

ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««
Úa‡35.Úa‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«

Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈
˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡36ÔÈzp‰ eÚ˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ

‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»
˙‡hÁ‰ ÈÈL eÚ˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁf‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ

Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…
‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני  של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי  בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע ,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי  של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח  על הניתנים הדמים
כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף ", "לא על במעשה יעבור שלא
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קמז                 
         

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï  ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני 

.ÂiÁ  ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי 
מועד  אוהל פתח  "ואל ט ) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ . מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי  חוץ , לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב  אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ 

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף  בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב  הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק . ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח  נוגע  כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16 ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈLk  ÌÈL„˜ ‡La Ï‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב  מזבח  ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ  שהיא שבעזרה, המזבח  על נזרק  שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ôw‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

.ÏeÒt  ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח  שבפינות הקרנות ארבע 
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי  וכן המזבח .
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח  הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח .
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי . ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

Lk‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Áf‰ Oa È‰  ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ etk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È‰  BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na26Lk ˜Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„BÚÏ27Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï  „BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,Áf‰ Oa30ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ Lk‰31Ìc‰ ˜ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף .19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ . ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ  הדשן בבית נשרף  ובשרם

ממש.22) המזבח  על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק  מדות במשנה ממש. במזבח  היסוד
פני ועל הצפון כל פני  על מהלך היה החיצון) מזבח  (של
אמה  ובמזרח  אחת אמה בדרום (תופס ) ואוכל המערב . כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח  מחצי  למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק 
ז) ד, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח  יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב  נפסל 26)ואינו הזבח  שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי  פסול כהן קבלת שהרי  הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי31)בצוואר על אף  הראשונה הדם קבלת
מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי  שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈
˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ

ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««
Úa‡35.Úa‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«

Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈
˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡36ÔÈzp‰ eÚ˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ

‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»
˙‡hÁ‰ ÈÈL eÚ˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁf‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ

Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…
‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני  של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי  בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע ,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי  של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח  על הניתנים הדמים
כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף ", "לא על במעשה יעבור שלא
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מעשה. עושה אינו הרי  תגרע " "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ  ופתוח  העזרה רצפת כל פני  על עובר היה מרזב 

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע  שנתן
למטה. שהוא המזבח  יסוד על פי39)שפיכה על אף 

על  זריקה טעון העולה שדם מפני  למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי  המזבח  קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי  הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב 

.È‰ÏÚÓÏ ˙BBÚz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
ÔzÈ  Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .Lk ‰Ê È‰  ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈

‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ  ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁe ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

Lk41ÌÈÓc ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

Lk  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt  ıeÁa Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL ;‰eÒ‡  «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .ÓB‚Â dÓcÓ ‡eÈ44ÚL C„ ‡BiL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa Cc  ‡eÈ :Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡  ‚‚ B‡ ÔBlÁ C„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי  דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב  בפירוש היא
תשרף ". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי  בכך, נפסלים
פב .). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי 
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ t47ÒÎ ÌÓcL ,‰Ê ‰„BÚ ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ  ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ  ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ÓB‚ BÈ‡  ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב  והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי  על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב 
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח ),
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם

ההיכל.50) מן לפני  הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף  יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי  מחוץ 
הזיותיו. גמר לפני  פי54)הקדשים על ואף  ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי .56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
Lk ÈÓÈt‰  ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡  ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ  L„wa tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב  זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס ) שלא מה (גם פוסל הנכנס  תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק  את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב  את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,Lk ‰Ê È‰  ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt  „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa tk ‡Ï È‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰Lk  ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.dOa ‡ÏÂ  dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב : שם

.ÁÈ ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰ÒktL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני  שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ‰  d‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk eLÁ ‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי  על אף  שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני  אבין, ר' שואל העוף  בחטאת אבל נכנס ,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי  קבלה טעון

בכלי . הדם הכניס  כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È‰  ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
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קמח                
         

˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»
ÛOz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי .64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי  טעון אינו

בכלי . להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב 
שלא  כדי  אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט .

בעזרה. חולין יקריב 

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa‡ ÈÈL  ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ ÈÈL  „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע  שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח . ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב  את להעמיד מחייב 

אחת. בכוס  דמו" "ואת והכתוב 

.Î ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt  ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .Lk  Ì„ ‰‡Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜ÊnaL Ìc ÏhÏ ÔÈÈe‡ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È‰  Ì„ ‰‡Ó ÂÈ‡Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ  ÂÈ‡Ó ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆

"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב 
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי ". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ  ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ  „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁf‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ 74 Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע  רובע  מומים, בעלי  כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי  על ואף 

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי  הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי  כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני כב ), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח  שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח . וגזרו שכיח  כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈeÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰Bl‰Â78˙BÙOp‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È‰  Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ ¿≈ƒ

המזבח .75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי 
כול  שעולה המזבח .איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ  והכהן הקמח  מן באה
למנחת 78)המזבח . חוץ  מנחה, כל רוחני . סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ . נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי  שהוציאם
המזבח .

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙M‰ ÈÏk ‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈLk  ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt  B„Èa¿»¿ƒ

  

         
       

 עניי הוא  היי ניסו הרי  ,להבי צרי  הענייני ובפנימיות
 לניסו בשלמה  החכמה . עניי הוא   המי וניסו הבינה ,
השכל  המשכת  הבינה  של עניינה  הוא  כי  כלי , צרי  המי
מה  חכמה , בחינת –  המי לניסו בנוגע  אבל , בכלי
בידו  ש "ניסכ אלא  עוד  ולא  דווקא , בכלי  שתבוא  ההכרח 

."פסולי
שוני ,והב  ענייני  אמנ  ה ובינה  חכמה  בזה : יאור

ביטול, עניינה  חכמה  כי  מזה , זה   הפכי  ג  ולפעמי
הנהר  (רחובות הרחבה  עניינה  ובינה  (מיצר), בלבד  נקודה 
כי , ביניה ושייכות קשר ישנו  זאת,  ע יחד  מרחב ). –
 ניסו ולכ בינה , ללא  אמיתית להתגלות באה  אינה  החכמה 
אור  המשכת כלומר דווקא , בכלי  להיות צרי  המי

הבינה . בכלי  החכמה 
      

המזבח .82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי 
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ cÒÂ ,BcqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,ÔcqL ÌÈÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ ÔcqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰Ë˜‰ Cc Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 86Cc ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ‰  ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק  נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ ,
שתאחז  כדי  לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם
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קמט                 
         

˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»
ÛOz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי .64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי  טעון אינו

בכלי . להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב 
שלא  כדי  אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט .

בעזרה. חולין יקריב 

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa‡ ÈÈL  ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ ÈÈL  „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע  שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח . ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב  את להעמיד מחייב 

אחת. בכוס  דמו" "ואת והכתוב 

.Î ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt  ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .Lk  Ì„ ‰‡Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜ÊnaL Ìc ÏhÏ ÔÈÈe‡ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È‰  Ì„ ‰‡Ó ÂÈ‡Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ  ÂÈ‡Ó ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆

"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב 
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי ". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ  ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ  „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁf‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ 74 Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע  רובע  מומים, בעלי  כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי  על ואף 

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי  הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי  כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני כב ), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח  שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח . וגזרו שכיח  כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈeÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰Bl‰Â78˙BÙOp‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È‰  Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ ¿≈ƒ

המזבח .75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי 
כול  שעולה המזבח .איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ  והכהן הקמח  מן באה
למנחת 78)המזבח . חוץ  מנחה, כל רוחני . סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ . נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי  שהוציאם
המזבח .

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙M‰ ÈÏk ‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈLk  ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt  B„Èa¿»¿ƒ

  

         
       

 עניי הוא  היי ניסו הרי  ,להבי צרי  הענייני ובפנימיות
 לניסו בשלמה  החכמה . עניי הוא   המי וניסו הבינה ,
השכל  המשכת  הבינה  של עניינה  הוא  כי  כלי , צרי  המי
מה  חכמה , בחינת –  המי לניסו בנוגע  אבל , בכלי
בידו  ש "ניסכ אלא  עוד  ולא  דווקא , בכלי  שתבוא  ההכרח 

."פסולי
שוני ,והב  ענייני  אמנ  ה ובינה  חכמה  בזה : יאור

ביטול, עניינה  חכמה  כי  מזה , זה   הפכי  ג  ולפעמי
הנהר  (רחובות הרחבה  עניינה  ובינה  (מיצר), בלבד  נקודה 
כי , ביניה ושייכות קשר ישנו  זאת,  ע יחד  מרחב ). –
 ניסו ולכ בינה , ללא  אמיתית להתגלות באה  אינה  החכמה 
אור  המשכת כלומר דווקא , בכלי  להיות צרי  המי

הבינה . בכלי  החכמה 
      

המזבח .82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי 
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ cÒÂ ,BcqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,ÔcqL ÌÈÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ ÔcqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰Ë˜‰ Cc Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 86Cc ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ‰  ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק  נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ ,
שתאחז  כדי  לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם
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   1 
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי  המזבח  כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡ ÁaÊn‰ L‡a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ  EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי .2) כר' ופסק  נח . זבחים במשנה תנאים מחלוקת

.‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ  ÁaÊn‰ L‡Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ BÚ‰ „ÈBÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח  של בראשו וניתוח  הפשט  יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח  מפשיט  לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט  כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב  וכן המזבח . בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח  עלה אם למזבח 

שם.5) מדיח  אינו המזבח  של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח ) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי 

קדשים  קדשי  עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב  אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁÊ ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8 ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â BÚ‰ ˙‡ „ÈBÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.‡M‰ ˙‡ ÈË˜Óe ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»

È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „ÈB ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««
ÌÈM‡Ï Èe‡‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»

„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï11Ú‚p‰ Ïk :Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«
?Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»

,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»
ÌÈM‡Ï ‰Èe‡ ‡È‰L13Û‡ ;„z ‡Ï  ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«

.„È ‡Ï  ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח .8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח .9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב  את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח  על שבשעה 11)להקטירו אע "פ 
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי ". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע  ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח  הראוי  "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח , ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„z  ÁaÊn‰ L‡Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ Èeq‡17ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„È  eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי 
ונרבע . רובע  טריפה, שעה 18)כאליל, אף  ראויים היו לא
המזבח . על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰ÊÚÏ ıeÁ20„z  ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ "ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב  וכן מקומות), ובכמה סח : שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ  שיצא וזבח  ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈeÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙LÁÓa29˙‡ e˜ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa˜ ˙„BÚa ÔÈÈe‡e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌBca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ "ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ "א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב ). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט 

זמנו. אחרי  הדם את את 28)לזרוק  לזרוק  בשחיטה חישב 
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב .) (שם ששנינו ופסח , חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסף ֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב : במעילה שהרי 
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק  ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק 
"קדשי שם: התוספות כגירסת וגרס  קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ 33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡ Ck ,e„È ‡Ï  eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י  לעזרה שנכנס  אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי  זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח  הנוגע  "כל הכתוב :
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יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק  חולק  יהודה ור'
היא  "זאת... ב ) ו, (ויקרא מהכתוב  שנתמעטו מפני  דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36 e„iL Èt ÏÚ Û‡ ,e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח  בפרק  לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב  וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י  כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח .37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ  e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב  קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח  החלק  אם ואפילו

אחאי רב  שלם. כדבר חשוב  הקומץ  שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי  שם

.‡ÈÏL BL‡a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈÏÁÂ ÌÈÈ‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰ÊÚa eÏ el‡k  ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  e„È ‡Ï Ì‡ Ï‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק  בלינה, ונפסלו
מזבח ". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע  לא שהרי 

למזבח .

.ÈÁaÊÓ ÈÂ‡Â43ÁaÊnk 44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„È ‡Ï 46eOÚ È‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח .43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
את  בידו ואוחז המזבח  על עומד אדם שאם אשי , רב 
והבעיא  כמזבח . שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
אם  בספק  שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח . של

ירד. לא אימורי45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה
זריקה  לפני  אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים

להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא
בגופם.47)פג: מעשה כל בלי  להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈÙ‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈÁ‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈeÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜ÈÊ51e„È el‡ È‰ 52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני . יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק  ואחרֿכך

כאן). ראב "ד וראה שם, (רש"י  של 52)השני  דמו שזריקת
השני . של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Áf‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,e‡aL BÓk ,„È ‡Ï Áf‰ «∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„È  eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ "ב  ור' יהושע  כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא  שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע , כר' פסק  פד.

.ÂËÛBÚ57„È ‡Ï  ‰ÏÚÂ Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„È  ‰ÏÚÂ Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê  ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ‡L „Á‡Â f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט .57) (לפני58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני 
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב 

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע "פ 
היתה  לא שרת בכלי  קמיצה כי  למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק 

כסף ֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk :e„È  eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ ÈÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk ÈL‡aL ÓˆÂ ,˙Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈaÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„È  eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ , את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק  עומר דיני  ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי  שני  עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי  מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67 ÌˆÚ‰ „ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
BÈÊÁÈ68˜ÙÒ c‰L ;69ÔÈÏBÚ ÈeaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈeLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב "ד (רש"י  שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ , מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני  שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ 

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï‡ ;BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„È ‡Ï  eÏÒÙpL ÌÈÁÊ BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰Ê ˙Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰Ê ˙Ëw‰ ÔÈ‡L ,„z 72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
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קני                 
         

יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק  חולק  יהודה ור'
היא  "זאת... ב ) ו, (ויקרא מהכתוב  שנתמעטו מפני  דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36 e„iL Èt ÏÚ Û‡ ,e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח  בפרק  לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב  וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י  כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח .37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ  e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב  קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח  החלק  אם ואפילו

אחאי רב  שלם. כדבר חשוב  הקומץ  שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי  שם

.‡ÈÏL BL‡a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈÏÁÂ ÌÈÈ‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰ÊÚa eÏ el‡k  ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  e„È ‡Ï Ì‡ Ï‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק  בלינה, ונפסלו
מזבח ". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע  לא שהרי 

למזבח .

.ÈÁaÊÓ ÈÂ‡Â43ÁaÊnk 44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„È ‡Ï 46eOÚ È‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח .43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
את  בידו ואוחז המזבח  על עומד אדם שאם אשי , רב 
והבעיא  כמזבח . שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
אם  בספק  שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח . של

ירד. לא אימורי45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה
זריקה  לפני  אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים

להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא
בגופם.47)פג: מעשה כל בלי  להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈÙ‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈÁ‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈeÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜ÈÊ51e„È el‡ È‰ 52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני . יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק  ואחרֿכך

כאן). ראב "ד וראה שם, (רש"י  של 52)השני  דמו שזריקת
השני . של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Áf‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,e‡aL BÓk ,„È ‡Ï Áf‰ «∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„È  eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ "ב  ור' יהושע  כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא  שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע , כר' פסק  פד.

.ÂËÛBÚ57„È ‡Ï  ‰ÏÚÂ Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„È  ‰ÏÚÂ Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê  ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ‡L „Á‡Â f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט .57) (לפני58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני 
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב 

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע "פ 
היתה  לא שרת בכלי  קמיצה כי  למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק 

כסף ֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk :e„È  eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ ÈÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk ÈL‡aL ÓˆÂ ,˙Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈaÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„È  eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ , את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק  עומר דיני  ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי  שני  עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי  מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67 ÌˆÚ‰ „ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
BÈÊÁÈ68˜ÙÒ c‰L ;69ÔÈÏBÚ ÈeaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈeLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב "ד (רש"י  שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ , מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני  שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ 

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï‡ ;BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„È ‡Ï  eÏÒÙpL ÌÈÁÊ BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰Ê ˙Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰Ê ˙Ëw‰ ÔÈ‡L ,„z 72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
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ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»
„È ‡Ï  ÏeÒt ÔÈa Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈

,BÏ Èe‡‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»
Lk‰ Ck75˙M‰ ÈÏk ‡Le76Èe‡‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»

.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka Ó‡ È‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„È ‡Ï  BÏ Èe‡‰ c LkÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡‰ c Ïk ˙L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó 77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

קטורת 71) מקטירים אין שהרי  החיצון, למזבח  זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח  כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח  על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי  במזבח  אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני  ציבור, קטורת אפילו ומשמע  ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי  המזבח 
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י  זה. למזבח  זרה היינו
הפנימי . במזבח  שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי74) שמזבח  מפני  שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי  ואע "פ  שרת. כלי  בקדושת ונתקדש נמשח 
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי  את מקדשים
כלי ושל מזבח  של קדושות, שתי  בו שיש מפני  עדיף , מזבח 

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק  (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב  ולפיכך שרת. כלי  שהוא הפנימי , מזבח  דין רבינו

השרת. כלי  ק :77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק 
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,Li‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó Li‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L Li ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜Ên‰ Ï‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

Li‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
wÏ85. ƒ»≈

פח .79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש  כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי  שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי  ללח  מדות הלכה 82)שבע  א פרק 
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני  והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח  מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י  יוחנן 85)יבשים וכר' כח : בכריתות יוסי  כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק : יט  הלכה רביעי  בפרק  עצמו דברי  את

שם). ראה ישרף . והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,ew .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó  ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙BÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó  Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92wÏ ‡Ï Ï‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח .86) זבחים משנה לעזרה. חוץ  לא שהכהן 87)אבל
יוחנן  כר' שרת. לכלי  שנותן הדבר את לקדש מתכוון

ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק  עד הגדיש אם אבל
הגודש  נתקדש לא הכלי , מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק  הי "ט  המקדש כלי  מהלכות בפ "א פח .). (זבחים
את  מקדשים הלח  שכלי  ופסק  לח , לכלי  יבש כלי  בין
וכאן  מבחוץ , הכלי  דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי  כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני  או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי  אחרי92)ר' רק  חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי , קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק  רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב , מקדשים שרת שכלי  יט , בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙L ÈÏk94Ï‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL c ?„ˆÈk .w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ  ‰ÏÈla ˙L ÈÏÎa95.˜ BÈ‡ Ï‡ ,ÛOÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈
 ˙L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈

˙ÙO BÊ È‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק .94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי  בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ "ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ  ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È‰L ;ÌÓc ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט .97) והיה 98)זבחים המזבח , שנפגם לפני  שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק  ראוי  דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע  שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי  שזה מפני  נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני  הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï 100;e˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ
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להקריב אי ־אפשר כי  המזבח   ע קשור שהקרב כלומר,
תמי להיות צרי שהקרב  וכש מזבח , ללא  קרב
 כ , מו בעל שיהיה  אסור המקריב  שהכה  וכש ומובחר,
שהיו   חיי  קדשי אבל . פגו שיהיה  אסור המזבח   ג
חיי בעלי  אי" כי  נפסלו , לא   המזבח   כשנפג בעזרה 

."נידחי
 קרב להיות היא  עבודתו  שכללות , האד בעבודת ועניינו 
 חיסרו איזה  יש  כאשר  שג נפלאה  הוראה  ישנה  וכא לה ',
'בעלי הוא  מישראל אחר כל ."נידחי  חיי בעלי  אי"
 ומוב ממש ", ממעל אלקה  "חלק  היא  נשמתו  כי  ,' חיי
ע קשור היותו   בתוק  החיי עניי מהות את בו  שיש 
,"נידחי  אינ" ומצב  מעמד  בכל ולכ , החיי מקור הקב "ה 
במחשבה   אד של מציאותו  כל את  ג חודר זה  ועניי
ומקיי תורה  לומד  מתפלל, יהודי  כאשר ומעשה  דיבור
ממעל" אלקה  ה "חלק  פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי  התוכ וזהו  ממשות. של באופ שבו ,
ואת" נאמר ישראל על כי  ,"נידחי אינ  חיי "בעלי 
ג מצב  ובכל ," היו  כולכ  חיי , אלקיכ בה '  הדבקי

."נידחי אינ"  פגו כשהמזבח 
      

הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב  פסק 
מפני יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב  הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב , מסייעת שהמשנה רבא אמר סח : שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,

.„Î ÁaÊn‰ ‰ ‡lL „Ú ˙BÓ‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿»«ƒ¿≈«
BwÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי102) למזבח , מעולם ראוי  היה לא הזה הקרבן
ראוי . פעם שהיה במה רק  הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק  היה ומספיק  זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט  אלא נדחים, חיים בעלי  שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLeÈa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס .104) בזמן 105)זבחים "המזבח ", דורש: שם אלעזר ר'
חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע "פ 

שם. אביי  המזבח ". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל

   1 
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È‰  ÌÈÏÚa‰ etkL Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  dÓc ˜fiL Ì„˜ LÈÙ‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Úz Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8eaˆ ˙‡hÁ Ï‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰tk Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L9‰Èe‡ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz 12eÏtÈÂ În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰„Ï ‰ÈÓ„13ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰eÓz B‡ „ÏÂ eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰eÓz ÔÈOBÚ eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎÊ eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב .2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק  שהוא מפני  המתות, החטאות  בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח  לקמן ראה א. כב , בעיה 4)שם ב . כב , שם
מאי ? בכוס , אבודה פפא, רב  ספק 5)של להקריב  שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב . יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי  הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח .10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי  על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח  ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ "ו: פ "ו בשקלים שנינו פנוי .

וכו'. עולות בהם ילקח  אשם ומשום חטאת רבי14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ "א תמורה בהל'

.ÈÚOÂ t16LÈÙ‰Â e„‡L ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡17e„‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó eav‰18,‰„ ÔÓˆÚ e˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï ‰Êb ?Ì‰ ÌÈÎÊ È‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰tk«»»

כרבים.16) ופסק  תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי "ב  לפר 18)שגגות עצמה בפני  הלכה קבע  רבינו

שכל  מפני  הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע "פ  ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ  החטאות
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להקריב אי ־אפשר כי  המזבח   ע קשור שהקרב כלומר,
תמי להיות צרי שהקרב  וכש מזבח , ללא  קרב
 כ , מו בעל שיהיה  אסור המקריב  שהכה  וכש ומובחר,
שהיו   חיי  קדשי אבל . פגו שיהיה  אסור המזבח   ג
חיי בעלי  אי" כי  נפסלו , לא   המזבח   כשנפג בעזרה 

."נידחי
 קרב להיות היא  עבודתו  שכללות , האד בעבודת ועניינו 
 חיסרו איזה  יש  כאשר  שג נפלאה  הוראה  ישנה  וכא לה ',
'בעלי הוא  מישראל אחר כל ."נידחי  חיי בעלי  אי"
 ומוב ממש ", ממעל אלקה  "חלק  היא  נשמתו  כי  ,' חיי
ע קשור היותו   בתוק  החיי עניי מהות את בו  שיש 
,"נידחי  אינ" ומצב  מעמד  בכל ולכ , החיי מקור הקב "ה 
במחשבה   אד של מציאותו  כל את  ג חודר זה  ועניי
ומקיי תורה  לומד  מתפלל, יהודי  כאשר ומעשה  דיבור
ממעל" אלקה  ה "חלק  פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי  התוכ וזהו  ממשות. של באופ שבו ,
ואת" נאמר ישראל על כי  ,"נידחי אינ  חיי "בעלי 
ג מצב  ובכל ," היו  כולכ  חיי , אלקיכ בה '  הדבקי

."נידחי אינ"  פגו כשהמזבח 
      

הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב  פסק 
מפני יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב  הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב , מסייעת שהמשנה רבא אמר סח : שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,

.„Î ÁaÊn‰ ‰ ‡lL „Ú ˙BÓ‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿»«ƒ¿≈«
BwÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי102) למזבח , מעולם ראוי  היה לא הזה הקרבן
ראוי . פעם שהיה במה רק  הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק  היה ומספיק  זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט  אלא נדחים, חיים בעלי  שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLeÈa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס .104) בזמן 105)זבחים "המזבח ", דורש: שם אלעזר ר'
חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע "פ 

שם. אביי  המזבח ". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל

   1 
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È‰  ÌÈÏÚa‰ etkL Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  dÓc ˜fiL Ì„˜ LÈÙ‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Úz Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8eaˆ ˙‡hÁ Ï‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰tk Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L9‰Èe‡ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz 12eÏtÈÂ În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰„Ï ‰ÈÓ„13ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰eÓz B‡ „ÏÂ eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰eÓz ÔÈOBÚ eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎÊ eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב .2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק  שהוא מפני  המתות, החטאות  בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח  לקמן ראה א. כב , בעיה 4)שם ב . כב , שם
מאי ? בכוס , אבודה פפא, רב  ספק 5)של להקריב  שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב . יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי  הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח .10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי  על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח  ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ "ו: פ "ו בשקלים שנינו פנוי .

וכו'. עולות בהם ילקח  אשם ומשום חטאת רבי14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ "א תמורה בהל'

.ÈÚOÂ t16LÈÙ‰Â e„‡L ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡17e„‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó eav‰18,‰„ ÔÓˆÚ e˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï ‰Êb ?Ì‰ ÌÈÎÊ È‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰tk«»»

כרבים.16) ופסק  תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי "ב  לפר 18)שגגות עצמה בפני  הלכה קבע  רבינו

שכל  מפני  הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע "פ  ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ  החטאות
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ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע "י  אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב 
טעונים  למה ההלכה בסוף  ומנמק  שנית, דינם כתב  ולפיכך

רעייה.

.‚LÈÙn‰19˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È‰Â ‰BL‡‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙Á‡‰  da tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈÙ‰L BÊa tk˙iL BÏ ÔÈÓB‡  »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡a22‰Úz ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚe ,˜z ‰ÓÈÓz  ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆

‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26 ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰27 ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ

ÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡ÈÈÂ Ô‰ÈzL eÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…
‰„Ï28. ƒ¿»»»

ב .19) כב , א:20)תמורה כג, שם רב , בשם הונא כרב 
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע "י  השניה את בידים דחו שהבעלים מפני  והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי , על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב :), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ "ל כאן, יש חסרון

רבי מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק  אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסף ֿמשנה כרבים ופסק  שם, ורבנן אלעזר
הרי התמימה של הדם נזרק  שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב .27)ע "י  כב , שם ראה 28)משנה,
יב . הערה למעלה

.„LÈÙ‰29‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È‰Â ˙B„B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL  ‰BL‡a tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL  ˙ÈLÈÏMa tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB ‰BL‡Â31Ì‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב .29) פ , אביי30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי 
שהשלישית  מפני  דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי  מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק 

.‰LÈÙn‰32È‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz ‰iM‰Â ,‰ˆiL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי  של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈÙ‰33d„ÏÂe ‡È‰ È‰  ‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈÁ‡Ï eLt˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי  של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰ÚÂ B˙‡hÁ LÈÙn‰34„Ú ‰Úz  ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈÙ‰35‰ÈÓ„a ‡ÈÈ  ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב , כב ,35)שם שם משנה,
ב .

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«
Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpLÁ‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««

ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  (d˙L ‰ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰tk Á‡ ˙‡ˆÓ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È‰  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב  שם, רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י  שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי  לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי  רש"י 
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי  הקרבן אם שהרי  ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי , זה הרי  הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי  לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י  לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי  בה שיש מפני  לרבנן,
לפני נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט  מוחק  משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע "פ " מן המשפט , כל
לשיטת  שהרי  וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט  הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע "פ " לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי  תרעה,
– רש"י  מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע  שאולי 
במקרה  שגם רבינו וקובע  תמות. – כפרה לפני  שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני  למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰e‚ ‰˙È‰39Ck Á‡Â ‰tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e‡ ‡l‡ ea40‰ÏÈla d˙„‡ wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Úz ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי .39) של מימרא ב . סב , מדעתנו 40)שם להוסיף  ואין
מסיני . למשה שנאמר מה א.41)על כב , שם רבא,
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קנד                
         

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי 
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„‡43epnÓ44‰ÚB‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÈÏÚaÓ ‰„e‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB»

שם.43) פפא, רב  של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע  הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני  למשה שההלכה מפני 
ואחרים  הבהמה מקום יודע  אינו זה או שזה למקרה לא אבל

ודעים.י

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB  ˙BÚBL el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב .47) יט , ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.ÈdÈkÓ Á‡Â ‰ÚB‰ ÔÓe epnÓ ‰„e‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב .49) כב , שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב  שאין
פסולים. ספק  המזבח 

.‚È˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚„n‰52‰‡B Ì„‡ ÔÈ‡ È‰L ,‰„e‡ BÊ È‰  ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰tk ˙ÚLa d˙B‡53È‰  »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא  לשון
מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב , השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי  כמו וזה נראית, ואינה אותה

העיר.53) מן רחוק  מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
 ֿ כסף  ראה אחרת, פירש ורש"י  "אבראי ". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈÈ˜Ó  «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰ÚÈ  ÂÈÏÚa etkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰ÚÈ ÌL‡a  ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .55) כח , גיטין חי56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני  בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ "ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ "ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי בלי  כשר שבדיעבד ואע "פ  כסף ֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי "ב , המקדש ביאת מהל' פי "ב 

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח 
שני על כאן דילג שהמעתיק  להניח , (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ "ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי 
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ ) רומא ובדפוס  וכו'".

לפירושנו). סיוע  ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי  חטא
תלוי , אשם ונקרא הספק , על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ "ח . שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב . יח , שם

.ÂË‰iÚÏ ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ BÈ˜‰ Ì‡ ,66 »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב . ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי 

בלשון 66)ב . עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע  "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט ): ה, (ויקרא מהכתוב  דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע "פ  שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈÙn‰67BÓL‡Ï ‰˜68ÏtiL „Ú ‰Úz  ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
È˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ  BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי  מחלוקת ב . יט , תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי  מודה חנינא, בן יוסי  רבי 
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב  בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈÙ‰70„Ú ‰ÚÈ  ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי  ורבנן, אליעזר רבי  מחלוקת - ב  יח , שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב  עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני  והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח  שקדושתו הולד גם עולה, להקרב  ראויה

כרבנן. ופסק  עולה. קרב 

.ÁÈËBÈ„‰ Ï‡71˙‡hÁÏ ÎÊ LÈÙ‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰ÈÚO LÈÙ‰L73LÈÙ‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È‰ 75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL eÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט , אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב  ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני  כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק  רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ "א
נקבה  שהמפריש פסק , טז בהלכה למעלה שהרי  לאשמות,
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קנה                 
         

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי 
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„‡43epnÓ44‰ÚB‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÈÏÚaÓ ‰„e‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB»

שם.43) פפא, רב  של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע  הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני  למשה שההלכה מפני 
ואחרים  הבהמה מקום יודע  אינו זה או שזה למקרה לא אבל

ודעים.י

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB  ˙BÚBL el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב .47) יט , ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.ÈdÈkÓ Á‡Â ‰ÚB‰ ÔÓe epnÓ ‰„e‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב .49) כב , שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב  שאין
פסולים. ספק  המזבח 

.‚È˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚„n‰52‰‡B Ì„‡ ÔÈ‡ È‰L ,‰„e‡ BÊ È‰  ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰tk ˙ÚLa d˙B‡53È‰  »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא  לשון
מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב , השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי  כמו וזה נראית, ואינה אותה

העיר.53) מן רחוק  מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
 ֿ כסף  ראה אחרת, פירש ורש"י  "אבראי ". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈÈ˜Ó  «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰ÚÈ  ÂÈÏÚa etkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰ÚÈ ÌL‡a  ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .55) כח , גיטין חי56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני  בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ "ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ "ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי בלי  כשר שבדיעבד ואע "פ  כסף ֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי "ב , המקדש ביאת מהל' פי "ב 

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח 
שני על כאן דילג שהמעתיק  להניח , (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ "ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי 
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ ) רומא ובדפוס  וכו'".

לפירושנו). סיוע  ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי  חטא
תלוי , אשם ונקרא הספק , על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ "ח . שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב . יח , שם

.ÂË‰iÚÏ ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ BÈ˜‰ Ì‡ ,66 »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב . ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי 

בלשון 66)ב . עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע  "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט ): ה, (ויקרא מהכתוב  דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע "פ  שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈÙn‰67BÓL‡Ï ‰˜68ÏtiL „Ú ‰Úz  ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
È˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ  BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי  מחלוקת ב . יט , תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי  מודה חנינא, בן יוסי  רבי 
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב  בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈÙ‰70„Ú ‰ÚÈ  ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי  ורבנן, אליעזר רבי  מחלוקת - ב  יח , שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב  עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני  והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח  שקדושתו הולד גם עולה, להקרב  ראויה

כרבנן. ופסק  עולה. קרב 

.ÁÈËBÈ„‰ Ï‡71˙‡hÁÏ ÎÊ LÈÙ‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰ÈÚO LÈÙ‰L73LÈÙ‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È‰ 75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL eÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט , אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב  ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני  כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק  רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ "א
נקבה  שהמפריש פסק , טז בהלכה למעלה שהרי  לאשמות,
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מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט  ומשמע  כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסף ֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰ÚÈ  ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
Ób  BLÈÙ‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈÙ‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL Á‡ Ì‡Â .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ  ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ‡Lk ,ÛOÈ Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰  BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב .76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב  שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי  אי ֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי . חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק . מפני 

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע  אינו עצמו והוא חלב , ספק  שאכל

ורבי82)איסור. רב  נגד יוחנן כרבי  פוסק  א. כד, שם
בפי "ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק  על בא שהרי 
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ‡Lk „Ú ‰ÚÈÂ ‡ˆÈ  ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È‰  ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
wÈ87˙ÈÏ ‡ˆÈ Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈

‰ÙO‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב .85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי  באשם
שלא  כשנודע  ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי  באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי  חטא

הספק . על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף  אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני  תלוי ,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק  כיון
כד, אשי , רב  של סברא שיישרף . חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב .

.‡ÎÌÈL LÈÙ‰Â ÈeÏz ÌL‡a iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰ÚÈ ÈM‰Â ,„Á‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב  "אמר ב : כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע  מאיר רבי  מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני  במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב  עד ירעה השני  מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט  ודאי  באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי . מבאשם זה

.ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ

ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,ÈÊ ÌL‡Â ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי  בין איל
ב . צ , זבחים משנה, ומעלה. שני93)מלאים שמחירו

כסף , דינרי  ארבעה = המשנה בזמן סלע  = שקל שקלים,
המקרא. מן זה דין למדו - ב  כב , כריתות ובגמרא שם.

שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע  נזיר
פ "א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך

בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס 
מן  שהוא בפירוש תלוי  "אשם הגירסה: (ר"מ ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי  הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב  ודאי  באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני  פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי באשם
השמועה. מפי  למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני  דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי  תלמיד
והרי98) השמועה, לפי  זה דין מייחס  שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב  מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡ÈÈÂ e˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ È‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ ): רומא בדפוס 

.„ÎLÈÙ‰101‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
Lk  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

BwÚÓ103‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡  »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ ÁLa tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È‰  ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙eLÎÏ ÊÁÈ  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e‡aL BÓk ,108c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי  היה לא
ראוי . להיות ראוי .104)חוזר היה מפני105)לא לא

אם  כתב  ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי  על שהרויח  הסלע  את להקדש להחזיר מחויב  הוא
 ֿ ולחם שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע  ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני 
רבי107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי  מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי  סד.) (יומא סובר רב  אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני , למשה הלכה המתות
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קנו                
         

הלכה  - יוחנן ורבי  שרב  ואע "פ  כרב , רבינו ופסק  אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני  יוחנן, כרבי 
ישמעאל  שרבי  אמרו - א נט , ובזבחים רב , כדעת מוכיחה

רב . של בשיטתו נוקט  יוסי  מהל'108)ברבי  בפט "ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈÙ‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ

‰ÚÈ ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ˜È 110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎiÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È‰Â ÌÈzL Ôa¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙eˆ aÚ˙e ,ÏeÒt 113˙ÈÏ ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÙO‰114ÏeÒt  ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
Lk ‡e‰L116‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב .111) מח , מנחות וגמרא פ "א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב  הבעלים של זמנם הגיע  שטרם

יום  לפני  מצורע  או טומאתו ימי  שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי  על לטהרתו השמיני 

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני  אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי 
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף 
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף  פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט "ו לקמן

.ÊÎÈÊ ˙ÏBÚ118,ÚˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
ÈqÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈLk  ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡  ‰„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ "א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום 

   1 
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ  ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿
‰tk Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ È˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ 3. ≈¿¿»«∆«

בני2) בהם ייכשלו שלא וכדי  בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח . לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.BÚÓ LÈÙ‰˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú dÈ˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ LÈÙ‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈÙ‰5tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙BÚÓ Èeaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל
ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר ב ֿד שבהלכות לדינים

הלכה 6) ד פרק  למעלה לאחריות, חטאות שתי  בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L eÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈÙn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È‰  iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

eÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈÙ‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
 ˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

‡M‰Â ,˙Á‡ ‡ÈÈ8‰„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף  ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני 

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ˙Bn‰  È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È‡ el‡12‰‡È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Baw‰ ‡La ÓÁÂ Ï˜ c‰L ,ÈÏ13˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח  מצרף 
גדול. סכום שנתלקט  עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני  חולין, הוא הרי  מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי  אלא כולם הקדיש לא חטאתי , מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל
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קנז                 
         

הלכה  - יוחנן ורבי  שרב  ואע "פ  כרב , רבינו ופסק  אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני  יוחנן, כרבי 
ישמעאל  שרבי  אמרו - א נט , ובזבחים רב , כדעת מוכיחה

רב . של בשיטתו נוקט  יוסי  מהל'108)ברבי  בפט "ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈÙ‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ

‰ÚÈ ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ˜È 110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎiÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È‰Â ÌÈzL Ôa¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙eˆ aÚ˙e ,ÏeÒt 113˙ÈÏ ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÙO‰114ÏeÒt  ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
Lk ‡e‰L116‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב .111) מח , מנחות וגמרא פ "א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב  הבעלים של זמנם הגיע  שטרם

יום  לפני  מצורע  או טומאתו ימי  שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי  על לטהרתו השמיני 

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני  אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי 
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף 
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף  פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט "ו לקמן

.ÊÎÈÊ ˙ÏBÚ118,ÚˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
ÈqÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈLk  ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡  ‰„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ "א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום 

   1 
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ  ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿
‰tk Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ È˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ 3. ≈¿¿»«∆«

בני2) בהם ייכשלו שלא וכדי  בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח . לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.BÚÓ LÈÙ‰˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú dÈ˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ LÈÙ‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈÙ‰5tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙BÚÓ Èeaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל
ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר ב ֿד שבהלכות לדינים

הלכה 6) ד פרק  למעלה לאחריות, חטאות שתי  בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L eÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈÙn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È‰  iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

eÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈÙ‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
 ˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

‡M‰Â ,˙Á‡ ‡ÈÈ8‰„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף  ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני 

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ˙Bn‰  È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È‡ el‡12‰‡È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Baw‰ ‡La ÓÁÂ Ï˜ c‰L ,ÈÏ13˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח  מצרף 
גדול. סכום שנתלקט  עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני  חולין, הוא הרי  מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי  אלא כולם הקדיש לא חטאתי , מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל

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

                
         

כולן. שהקדיש מפני  נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי  חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈÙ‰L B‡ ,15 ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»

‰„ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ˙Bn‰16˙ÈÈOÚ ˙BÓ Ï‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈzÁ‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.˜È  »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

 ÈÊ ÏL BÓÁÏ ˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e˜È18‰„Ï eÏtÈ  ÂÈÎÒ ÈÓc ˙BÓe .19k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ  ÌÈÏ˜M‰ ˙BnL ,ÌÈÏ˜La e‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף .14) חלק  שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח  הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב  חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע  דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק  שקלים
עולות. בהם יקח  אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב  שהחוטא משמע  רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח  לקיץ  הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי 

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב  גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני  קרב  לחם מצאנו שלא מפני 
הנזיר  כי  אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף  ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי  להביא חייב  האחר
כי ירקבו, תודה לחמי  גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף  יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי  נסכים
ואשם. חטאת

.ËÌÈÊ Èp˜ ˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙BÊ Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰„Ï eÏtÈ Ì‰È˙BÓ  ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ˙BÓ .e‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e˜ÈÂ22 ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ  ÌÈÓÏL ˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ  ÁÒt ˙BÓ .‰ÁÓÏ 23˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈÈÊ24ÈÊ B˙B‡Ï  ÈÊ ˙BÓ .ÌÈÈÊÏ 25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰„Ï ˙‡hÁ ˙BnL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
‰Úe˜ ˙‡hÁa26Ôa˜a iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»

„BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»
ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡ÈÓ 29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«

Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡ÈÓ  ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב 
טו, (ויקרא יונה בני  שני  או תורים שתי  קרבן להביא חייב 

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב  זה דין למדו שם בירושלמי 
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח  קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח . זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי  נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף 
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב  במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני  בין
הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב  חטאת מביא עשיר

מדוכא  עני  הוא ואם יונה בני  שני  או תורים שתי  מביא ועני 
"דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס  טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב  קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי  ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח ). יב , מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי31)כמכסף 

דלות.

.È‡ÈÈÂ Înz  ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈÙ‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡ÈÈ ‡Ï  ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈÙ‰ Ì‡ Ï‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף  בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט . בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ ÈiÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈÙ‰L ‰BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È‰Ï ‰ˆ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡ÈÈ  dcÏ34dcÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È‰Ï ‰ˆ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :Ó‡ elÙ‡ .‡ÈÈ »ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ  È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BLt˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני  פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף  לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים
ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף  לחטאת זה עוף 
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב  רשאי  הכהן
בין  שקבעו פי  על ואף  לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.ÈCÎÈÙÏ39 ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈÙ‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡BÏ ÔÈÈe‡¿ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל לקנות רשאי  שהוא ואין 40)מפני 
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי  דינם

המלח .

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙BÁÏ el‡ :Ó‡Â ˙BÚÓ LÈÙ‰Â42‡È‰Ï ‰ˆ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡ÈÈ  ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡ÈÈ  ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ  ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«
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קנח                
         

עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי  לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני  אין יב ? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב  בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק  ומפני  לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח ,
מגלה  הוא הרי  עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי " באמירתו כוונתו את

   1 
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב  הזבחים כל יבאר

מזבח . מאיסורי 

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk  ‡Baa „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈeLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰  È˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע :2) זבחים שלפי3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב  אם נדחים, אינם חיים שבעלי  השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע "פ  הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי  כד הלכה ד בפרק 

.ÁaÊn‰ Èeq‡Ó „Á‡ Ô‰a Ú˙4Ìlk eÚÈ  ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,eÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈

קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח , להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח . באיסורי 
או  אחד עד עלֿפי  אשה שרבע  או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני  עלֿפי  אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי 

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב  – עולה היתה אם

המכירה  מדמי  לוקח  עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף . על בזה עוברת הקרבן וקדושת  זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚eÚ˙7ÔÈlÁ‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ˙ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa‡a eÚ˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa‡‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz9CÈˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È‰L ,c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב , הזבח  מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע  את
ב . שבהלכה מזו

.„Ú˙10ÏB„b  ÏÁ ÏL ÌÈÂLa Lc˜‰ BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11eÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙13BÈÓa ÔÈÓ14˜È ‰Ê  ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈc ‰na .Ba˜ ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba˜a ?ÌÈeÓ‡16Ï‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e˜È ‡Ï el‡ È‰  Ba˜ L‡…»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

BÁÏ B˜ÏÁ17,eÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡ÈÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב .10) הלכה פי "ג מנחות את 11)תוספתא יקריב  כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב  יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב 
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב  שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח : מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים  בעד
בו  שאין קרבן כי  הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י  (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני14) שני  של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי  פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי  אבל בעלים, ממון שהם
פסק  רבינו שהרי  לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח , הלכה מעילה מהלכות ד בפרק 
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ eÚ˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰eÓÁk elÙ‡ e˜È ‡Ï  ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב 
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי 
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי אכילתם, זמן צמצום ידי  על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק  כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות ה בפרק  רבינו שהרי  הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח  קלים קדשים בשר שהמעלה פסק  ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם אי ֿאפשר כן
"מין  המונח  את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי  כל כוללת עצמה ההלכה
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עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי  לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני  אין יב ? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב  בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק  ומפני  לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח ,
מגלה  הוא הרי  עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי " באמירתו כוונתו את

   1 
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב  הזבחים כל יבאר

מזבח . מאיסורי 

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk  ‡Baa „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈeLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰  È˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע :2) זבחים שלפי3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב  אם נדחים, אינם חיים שבעלי  השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע "פ  הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי  כד הלכה ד בפרק 

.ÁaÊn‰ Èeq‡Ó „Á‡ Ô‰a Ú˙4Ìlk eÚÈ  ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,eÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈

קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח , להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח . באיסורי 
או  אחד עד עלֿפי  אשה שרבע  או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני  עלֿפי  אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי 

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב  – עולה היתה אם

המכירה  מדמי  לוקח  עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף . על בזה עוברת הקרבן וקדושת  זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚eÚ˙7ÔÈlÁ‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ˙ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa‡a eÚ˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa‡‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz9CÈˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È‰L ,c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב , הזבח  מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע  את
ב . שבהלכה מזו

.„Ú˙10ÏB„b  ÏÁ ÏL ÌÈÂLa Lc˜‰ BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11eÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙13BÈÓa ÔÈÓ14˜È ‰Ê  ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈc ‰na .Ba˜ ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba˜a ?ÌÈeÓ‡16Ï‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e˜È ‡Ï el‡ È‰  Ba˜ L‡…»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

BÁÏ B˜ÏÁ17,eÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡ÈÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב .10) הלכה פי "ג מנחות את 11)תוספתא יקריב  כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב  יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב 
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב  שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח : מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים  בעד
בו  שאין קרבן כי  הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י  (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני14) שני  של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי  פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי  אבל בעלים, ממון שהם
פסק  רבינו שהרי  לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח , הלכה מעילה מהלכות ד בפרק 
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ eÚ˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰eÓÁk elÙ‡ e˜È ‡Ï  ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב 
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי 
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי אכילתם, זמן צמצום ידי  על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק  כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות ה בפרק  רבינו שהרי  הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח  קלים קדשים בשר שהמעלה פסק  ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם אי ֿאפשר כן
"מין  המונח  את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי  כל כוללת עצמה ההלכה
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בפני תערובת סוג כל דיני  מפורטים הבאות ובהלכות מינו,
עצמו.

.ÂÔÈ‡ Ck ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊa ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ»»»≈
Ô‰ÈÏÎB‡a ÔÈËÚÓÓ20Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡ÏÂ21‡l‡ . ¿«¬ƒ¿¿≈∆¿…ƒ¿¬ƒ»»∆»

?‰OÚÈ „ˆÈk22,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚÈ ≈««¬∆ƒ¿«…«∆ƒ…»∆
BcÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÎnÈÂ23‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , ¿ƒ»≈»∆»≈∆¿«¿»ƒƒ¿≈«»∆

,Á‡‰ ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„e ,‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ»«≈
˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ24.B˙ÈaÓ ¿«¿ƒ«»ƒ≈

ימים 20) לשני  נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
נאכל  ובכור מישראל, אדם לכל מותר שהמעשר אלא ולילה,

לכהנים. במקום 21)רק  צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא
אכילתו, בזמן או באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא זה 22)ולפיכך
הקודמת. להלכה גם יחד,23)נמשך שניהם ימכור שאם

שבהם. היפה מחיר כמה ידע  דמי24)לא שבין ההפרש,
גרועה. דמי  ובין יפה

.ÊÁL ‰ÏBÚ È˜‰ kL Èt ÏÚ Û‡B‡ da i ««ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»∆«»»
ÔÈ˜‰Ï iÁ ‰È‰L ÌÈÓÏL25È˜Ó ‰Ê È‰ 26 ¿»ƒ∆»»«»¿«¿ƒ»¬≈∆«¿ƒ

.ÌÈÁ‡ ÌÈÓÏLe ˙Á‡ ‰ÏBÚ ˙Úz‰ ÈÓcÓƒ¿≈««¬…∆»«∆∆¿»ƒ¬≈ƒ

נדרו.25) קיום יאחר שלא פרק 26)כדי  זבחים תוספתא
ב . הלכה ח 

.Á˙‡hÁ27„Ú Ïk‰ eÚÈ  ÌÈÓÏLa ‰Ú˙pL «»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒƒ¿«…«
,ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆¿»ƒ
˙‡hÁ È˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»

e˙eÓÈ Ôlk  BÏ dLÈÙ‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק  (למעלה שנמצאה לפני 

ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29 ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ eÚ˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»

B˙‡hÁ ‰˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ 31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«
BÓL‡ ‰˜ k Ì‡Â32‰„Ï Ïk‰ eÏtÈ 33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי30)תוספתא כאן והרי  הכסף , שחילל לפני 
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני  בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי  הלכה ב  בפרק  והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי  שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙eÓ˙a ‰Ú˙pL35,‰˜z Ô‰ÈzL  »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37‡La ‰„Bz ‰Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚÈ  B˙„Bz ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁÊ¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.Á‡ ÁÊ ‰Ùi‰ ÈÓ„eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי  חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי  חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח , הלכה יב  פרק  לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסף ֿמשנה  ראב "ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡ÈÈÊ ÏÈ‡a ‰Ú˙38‰˜z Ì‰ÈzL 39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע "פ 
חששו  שלא מפני  באוכליו, וממעט  קדשים כקדשי  נאכל

(כסף ֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק  הערה ראה

.ÈBÎa41„Ú eÚÈ Ì‰ÈL  ÁÒÙa Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42BÎk eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ

.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח :41) פסחים ד, הלכה ח  פרק  זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי  כאן השמיט  רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח  של לתקנתו
פסח . מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח  את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע , באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
 ֿ וכסף  שם, רש"י  (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚ÈOÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È  eÚ˙pL OÚn‰Â BÎa‰ .OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח  את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי 

בעלי מעשר לדיני  בכור דיני  בין הבדל כל אין שהרי  תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ‡L ÔÎÂ46 OÚÓe BÎa eÚ˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL BÎk eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚÈƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
 ÏÎ‡ Oa‰ Ï‡ ÔÈeÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e˜È ‡Ï48‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL  BÓL‡ È˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»
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קס                
         

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני 
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח  הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ eÚ˙iL LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÈÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰˜ ‡l‡ ÌÈOk‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈOk¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈÚ˙n‰ el‡ ÏÎÂ51 È˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLeÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55 ‡È‰ d˙L ˙a ‰˜ Ì‡ :Áe ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡ÈÈ 58ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡  ÌÈL ÈzL Ôa ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa etk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ  »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê  ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê  ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ È˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»

‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»
OÚÓ B‡ BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa  ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«

ÌÈÓÏL ‰Ê È‰  ‡e‰ BpÓÊ Á‡67Ïk‰  BpÓÊe ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…
Ba ÔÈ‰Ê68ÌL‡ B‡ ÈÊ ÌL‡ ‡nL :Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«

ÚˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡  ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»
.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק  שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק 

הם. קרבנות זבחי  רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות
שם. אביי  דברי  תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה

בת  כשהיתה רב  זמן לפני  נאבדה שמא חוששים אנו ואין
ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"

לה.59) והערה י , הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו
שתודה  ואף ֿעלֿפי  הבהמה, אותה רק  שמקריב  משמע  רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני  ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב ), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי  כדיעבד, שזה מפני 
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק  (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי 
שלמים. ספק  עולה עם 64)ספק  שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי  על אין שהרי 

שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם
בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח  שהרי  נט ,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני  נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני  באים שניהם

.ËÈeËÁLpL Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙70 ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa eÚ˙ .Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙eˆ aÚz  ‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰ÙO‰ ˙ÈÏ¿≈«¿≈»

ד.70) ח , פרק  שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי  אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף  שאסור

.Î˙‡hÁ ÈÈ‡73‰ÏBÚ ÈÈ‡a eÚ˙pL74 ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙBOÂ ,Ô˙eˆ aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח , על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי 

הם  חשובים שאיברים מפני  ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק  הקרבנות מעשה

.‡Î‡77ÈÈ‡a Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙ÈÏ Ïk‰ e‡ˆÈ  ÌÈÈ‡ ÛÏ‡a ‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e˜ elÙ‡Â .‰ÙO‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆
ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa ÛOÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È  ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,‰B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È‰  B‰h‰ ÌÈt‰80e‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי . וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק  תרומות בהלכות

.„ÎÏ‡82a ‰Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
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קסי                 
         

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני 
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח  הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ eÚ˙iL LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÈÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰˜ ‡l‡ ÌÈOk‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈOk¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈÚ˙n‰ el‡ ÏÎÂ51 È˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLeÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55 ‡È‰ d˙L ˙a ‰˜ Ì‡ :Áe ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡ÈÈ 58ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡  ÌÈL ÈzL Ôa ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa etk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ  »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê  ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê  ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ È˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»

‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»
OÚÓ B‡ BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa  ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«

ÌÈÓÏL ‰Ê È‰  ‡e‰ BpÓÊ Á‡67Ïk‰  BpÓÊe ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…
Ba ÔÈ‰Ê68ÌL‡ B‡ ÈÊ ÌL‡ ‡nL :Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«

ÚˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡  ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»
.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק  שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק 

הם. קרבנות זבחי  רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות
שם. אביי  דברי  תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה

בת  כשהיתה רב  זמן לפני  נאבדה שמא חוששים אנו ואין
ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"

לה.59) והערה י , הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו
שתודה  ואף ֿעלֿפי  הבהמה, אותה רק  שמקריב  משמע  רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני  ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב ), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי  כדיעבד, שזה מפני 
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק  (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי 
שלמים. ספק  עולה עם 64)ספק  שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי  על אין שהרי 

שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם
בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח  שהרי  נט ,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני  נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני  באים שניהם

.ËÈeËÁLpL Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙70 ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa eÚ˙ .Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙eˆ aÚz  ‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰ÙO‰ ˙ÈÏ¿≈«¿≈»

ד.70) ח , פרק  שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי  אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף  שאסור

.Î˙‡hÁ ÈÈ‡73‰ÏBÚ ÈÈ‡a eÚ˙pL74 ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙBOÂ ,Ô˙eˆ aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח , על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי 

הם  חשובים שאיברים מפני  ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק  הקרבנות מעשה

.‡Î‡77ÈÈ‡a Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙ÈÏ Ïk‰ e‡ˆÈ  ÌÈÈ‡ ÛÏ‡a ‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e˜ elÙ‡Â .‰ÙO‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆
ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa ÛOÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È  ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,‰B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È‰  B‰h‰ ÌÈt‰80e‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי . וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק  תרומות בהלכות

.„ÎÏ‡82a ‰Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
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È‰  ÔÈlÁ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL B‰h‰«»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆Àƒ¬≈
ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡l‡ ,eÏÚÈ ‡Ï el‡83ÏÎk ≈…«¬∆»≈»≈«…«…¬ƒ¿»

˙BÚn„Ó‰84. «¿À»

מפני83)שם.82) מתבטלת, אינה  למה הנימוק  זהו
בהלכה  מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר

וחולין.84)הקודמת. קודש של תערובת

   1 
וכל 1) בלילה, והמולק  שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר

בקודש. פסולו שהיה

.‡ÔÈÏeÒt‰ Ïk2e˜ÏnL ‰„BÚÏ3Ô˙˜ÈÏÓ  »«¿ƒ»¬»∆»¿¿ƒ»»
‰ÏeÒt4BÈ‡  ÏeÒt ÛBÚ‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»»≈

‰‡ÓËÏ B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ïk5,‰ÏÈla ˜ÏÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«»«»¿À¿»¿≈ƒ»«««¿»
ËÁML B‡6ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ7ÌÈ‡  ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«≈»

.‰Ïpk«¿≈»

א.2) סח , זבחים נשחטים 3)משנה, אינם העוף  קרבנות
שנאמר  בציפרנו, העורף  מן מולקם הכהן אלא בסכין,

ראשו". את "ומלק  טו): א, טעונה 4)(ויקרא שמליקה
ומלק ". וגו' הכהן "והקריבו (שם): שנאמר כשר, כהן

פסול 5) כשמלק  אבל טמא. – טהור עוף  נבילת האוכל
להוציא  המליקה מועילה נפסל, שהקרבן אע "פ  קדשים,

נבילה. קדשים 7)עופות.6)מטומאת לשחט  והואֿהדין
א. סט , שם ברייתא בפנים,

.ÌÈBz ˜ÏÓ8ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL9ÚL ‰BÈ Èe »«ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿≈»∆»«
dtb LiLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»

Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .c ÏÎÏ ‰Ï BÊ È‰  dÏ‚«¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…
L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï dÈ‡Â ‰ÏeÒt  ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…

.c ÏÎÏ ‰Ï BÊ È‰  L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק  באים יונה ובני  נוצותיהם,
איסורי (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ "ב  אבל 11)כנפה.10)מזבח  העין, שנחטטה
מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף  פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף 
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף ), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף " "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב  כד, קידושין (ברייתא העוף "

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י  לעזרה שהביאו אחרי  שנפסל
שחיטה). אחרי  שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰ÙË ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
 ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï BÊ È‰15˙zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ Lk ‡e‰L „ ‡l‡ ˙‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב .13) סט , שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ "ג (שם א.15)למזבח  סח , שם משנה,

.„Úap‰ Ï‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
ÈÁn‰Â20È‰  e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙Èa ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,c ÏÎÏ ‰Ï el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב , מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב  כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב 
אלקיך". ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט ):

.‰˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡a k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt  ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ "ז ה"כ, התחתון 22)פ "ו בחציו דמה את מזים
ונקרא  באמצעו, המזבח  את חוגר היה אדום קו המזבח . של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט 

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי  מיצוי 
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף , מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק ... ט ): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»
ÔÈa .‰ÏeÒt  ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈

‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈
ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈

.‰ÏBÚ»

  

        
       

 

לעולה , חטאת שבי החילוק  ידוע  , האד בעבודת ומשמעו 
"פרקליט  על־דר ,דורו היא  ועולה  לכפר, באה  שחטאת
שסרח   כאד" אחריו , דורו נכנס  פרקליט ריצה  שנכנס ,
מביא  פניו  להקביל וכשבא  ,פרקליטי על־ידי  וריצהו  במל

בידו ". דורו
ועולת  למטה , נעשית ש "חטאת במה  הפנימי  הפירוש  וזהו 
תשובה  עשה  שכבר הכפרה  אחרי  שאפילו  למעלה ",  העו
המזבח , גבי  על הקריבוהו  וכבר לבית־המקדש  קרב והביא 
תתאה ' 'תשובה  בבחינת והוא  למטה " "נעשית זאת בכל
זה  עניי למעלה . יתעלה  ואז לרצות, כדי  עולה  שיביא  עד 
 דרכ ש "בעלי ־תשובה   " הרמב שכתב  במה   ג מתבטא 
לומר  הוא  גמור "חטא  ולכ ביותר",  וענווי  שפלי להיות
האיסור  בכלל והוא  , הראשוני מעשי זכור לבעל־תשובה 

אחיו ". את איש  תונו  "ולא  של
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הגוף .26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt  ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף  פוסל השם שינוי 
ה"א. פט "ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
 ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰Lk  ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „Ïe31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע "פ 
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ïk ÔÈ‡  ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡  ˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙Èa35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ïk ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני 
יג. א.34)פרק  סט , שם טהור 35)ברייתא, עוף  נבלת

שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ  ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk ÛOz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡Bz „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÈ  ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט , שמביאות 37)נזיר עד לגמרי  נטהרות שאינן
אבל  מספק , קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף , חטאת להביא חייב  שהוא חוטא

ה"ב ). פי "א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ "ח 

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
 dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ÓB‚ ‰Ê È‰ 41ÛO˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :eÓ‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב .39) כו, שם וגמרא ב . כב , כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב .42)מיצוי  כו, שם

יוחנן. כרבי  ופסק  יוחנן, ורבי  רב  וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.È ‰˜ÏÓpL Á‡Ó da ˙iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
wz BÊ È‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב  כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי  בהנאה, מותרת התורה
פ "ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי . אשם בדין ה"כ

ה'תשע"ח  אדר כ"ט  שישי יום 

   1 
או 1) מפורשות העוף  בעולת שנתערבה העוף  חטאת יבאר

סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Baa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk 4eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BLÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ Lt ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ  ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈÁ‡6. ¬≈ƒ

פעמים 2) כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
תורים  שתי  משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
"חובה" ב ) המזבח . על להקריבם שהופרשו יונה בני  שני  או
מחוייב  שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא.
"קן  ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף  איזה הבעלים קבעו
עופות  שני  מביא "קן" להקריב  שהתנדב  אדם - נדבה"

אחד. עוף  - "פרידה" ה) עולות. ושניהם אפילו 3)כאמור,
בריבוא. של 4)אחת התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני 

פסול. שינה ואם בעליון, ועולה היינו 5)המזבח  שלם, קן
לעולה. ואחד לחטאת אחד ביד 6)זוג, שהרשות מפני 

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב  הבעלים

.‰BÁa ˙‡hÁ ‰Ú˙ Ì‡ ?Ô‰ÈÈc „ˆÈÎÂ7BÊ ¿≈«ƒ≈∆ƒƒ¿»¿»«»¿»
‰BÁaL ˙B‡hÁ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰«¿»≈»≈∆»ƒ¿««»∆«»

„Ïa8˙‡hÁ‰ ÌÚ ‰BÁaL ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ Ï‡ ; ƒ¿«¬»ƒ¿«»∆«»ƒ««»
ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL9˙‡hÁ ‰Ú˙ È‰L , ∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿»«»

.˙BÏBÚa¿

עני7) חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב , של קן כגון
על  שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס 

כבשה. במקום קן שמביא הביא 8)שבועה, אם לדוגמא:
שתי מהם להקריב  יכול עופות ארבעה שהם קינים שני 
מתוך  חטאות שתי  למטה להקריב  הוא רשאי  שהרי  חטאות,
של  חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני 
כי להקריב , לו אסור חטאות שלוש אבל עולה , תערובת
ואין  החובה קיני  מן הם שהקריב  העופות שלושת כל שמא

חטאות. שתי  רק  חטאות 9)בהם שתי  שהקריב  אחרי 
ספק  הוא עוף  וכל אחת וחטאת עולות שתי  בתערובת נשארו
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק  שנתערבה, חטאת
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קסג                 
         

הגוף .26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt  ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף  פוסל השם שינוי 
ה"א. פט "ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
 ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰Lk  ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „Ïe31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע "פ 
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ïk ÔÈ‡  ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡  ˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙Èa35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ïk ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני 
יג. א.34)פרק  סט , שם טהור 35)ברייתא, עוף  נבלת

שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ  ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk ÛOz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡Bz „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÈ  ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט , שמביאות 37)נזיר עד לגמרי  נטהרות שאינן
אבל  מספק , קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף , חטאת להביא חייב  שהוא חוטא

ה"ב ). פי "א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ "ח 

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
 dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ÓB‚ ‰Ê È‰ 41ÛO˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :eÓ‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב .39) כו, שם וגמרא ב . כב , כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב .42)מיצוי  כו, שם

יוחנן. כרבי  ופסק  יוחנן, ורבי  רב  וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.È ‰˜ÏÓpL Á‡Ó da ˙iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
wz BÊ È‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב  כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי  בהנאה, מותרת התורה
פ "ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי . אשם בדין ה"כ

ה'תשע"ח  אדר כ"ט  שישי יום 

   1 
או 1) מפורשות העוף  בעולת שנתערבה העוף  חטאת יבאר

סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Baa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk 4eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BLÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ Lt ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ  ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈÁ‡6. ¬≈ƒ

פעמים 2) כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
תורים  שתי  משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
"חובה" ב ) המזבח . על להקריבם שהופרשו יונה בני  שני  או
מחוייב  שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא.
"קן  ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף  איזה הבעלים קבעו
עופות  שני  מביא "קן" להקריב  שהתנדב  אדם - נדבה"

אחד. עוף  - "פרידה" ה) עולות. ושניהם אפילו 3)כאמור,
בריבוא. של 4)אחת התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני 

פסול. שינה ואם בעליון, ועולה היינו 5)המזבח  שלם, קן
לעולה. ואחד לחטאת אחד ביד 6)זוג, שהרשות מפני 

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב  הבעלים

.‰BÁa ˙‡hÁ ‰Ú˙ Ì‡ ?Ô‰ÈÈc „ˆÈÎÂ7BÊ ¿≈«ƒ≈∆ƒƒ¿»¿»«»¿»
‰BÁaL ˙B‡hÁ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰«¿»≈»≈∆»ƒ¿««»∆«»

„Ïa8˙‡hÁ‰ ÌÚ ‰BÁaL ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ Ï‡ ; ƒ¿«¬»ƒ¿«»∆«»ƒ««»
ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL9˙‡hÁ ‰Ú˙ È‰L , ∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿»«»

.˙BÏBÚa¿

עני7) חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב , של קן כגון
על  שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס 

כבשה. במקום קן שמביא הביא 8)שבועה, אם לדוגמא:
שתי מהם להקריב  יכול עופות ארבעה שהם קינים שני 
מתוך  חטאות שתי  למטה להקריב  הוא רשאי  שהרי  חטאות,
של  חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני 
כי להקריב , לו אסור חטאות שלוש אבל עולה , תערובת
ואין  החובה קיני  מן הם שהקריב  העופות שלושת כל שמא

חטאות. שתי  רק  חטאות 9)בהם שתי  שהקריב  אחרי 
ספק  הוא עוף  וכל אחת וחטאת עולות שתי  בתערובת נשארו
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק  שנתערבה, חטאת
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עופות  ושלושת עולות, שתי  מקריב  חובה, קיני  בשני 
פסולים. - שנשארו

.‚˙‡hÁa ÌÈzL ‰BÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈˆÁ  ¿ƒ»ƒ»¿»«»¿«ƒ¿«»¬ƒ
Lk ‰BÁ‰11‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ , «»»≈¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆

.˙‡hÁ ‰OÚÓk ,ÔhÓÏ Ôlk ‰OBÚ∆À»¿«»¿«¬≈«»

שמספר 10) והרא"ש, הראב "ד ופירשום שם. המשנה לשון
החטאות  ממספר שניים פי  היה החובה שבקיני  העופות

ק  בשני  חטאות שתי  שנתערבו כגון סתומים.שנתערבו, ינים
למטה והמדובר וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב 

וחצי כשר חצי  ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם
כי פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול,
שנתערבו  החטאות שתי  למעלה הקריב  שמא חוששים אנו
העוף  ורק  החטאות שתי  ונפסלו מהסתומות אחד ועוף 
חטאות  שתי  הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי 
והעולה  כשרות השתיים כן ואם השנייה ועולה חובה מקיני 

חצי11)פסולה. ועשה חטאות של זוגי  מספר כשנתערב 
אם  אבל התערובת, חצי  כשר למטה וחצי  למעלה התערובת
אפשרות  אין אחת, חטאת כגון זוגי , בלתי  מספר נתערב 
מניין  את אלא לחצאים, התערובת כל את לחלק  מציאותית
שזה  כשר" החובה "חצי  וכתב : רבינו דייק  ולפיכך החובה,

שהיא. תערובת בכל שייך

.„ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰ BÊ ‰BÁa ‰ÏBÚ ‰Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»¿»»¿»«¿»≈
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓ Ï‡ ;‰BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ Lk»≈∆»ƒ¿«∆«»¬»ƒ¿«««»
È‰L ,ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL ‰ÏBÚ‰ ÌÚ ‰BÁaL∆«»ƒ»»∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈
‰Óe˙q‰ ‰BÁ‰ ‰˙È‰L ÔÈa .˙‡hÁa ‰ÏBÚ ‰Ú˙ƒ¿»¿»»¿«»≈∆»¿»«»«¿»
˙BÏBÚ‰ eÈ‰L ÔÈa ,da Ú˙pL ˙BÏBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰BÁ‰ ÏÚ ÔÈaÓ¿Àƒ««»«¿»≈∆»¿≈∆»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡ ≈»≈∆»ƒ¿«∆«»¿ƒ»ƒ
,Lk ‰BÁ‰ ÈˆÁ  ˙BÏBÚa ÌÈzL ‰BÁ‰ ‰˙È‰»¿»«»¿«ƒ¿¬ƒ«»»≈
,‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OBÚ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆∆À»¿«¿»

.‰ÏBÚ ‰OÚÓk¿«¬≈»

.‰,eÚ˙pL ‰Óe˙Ò ˙Á‡ ‰BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈÊ Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈÊ Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈÊ»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12Lk ‰ˆÁÓ  ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆»∆¡»»≈
ÏeÒt ‰ˆÁÓe13Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚL ÔÈa . ∆¡»»≈∆»»«…¿«¿»«…

 ‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ B‡ ,‰hÓÏ¿«»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»
ÔÈˆÁ Ïk‰L ÈtÓ .ÏeÒt ‰ˆÁÓe Lk ‰ˆÁÓ ÌÏBÚÏ¿»∆¡»»≈∆¡»»ƒ¿≈∆«…∆¿»
‰ÏBÚ‰Â ‰hÓÏ ˙‡hÁ‰Â ,˙‡hÁ ÔÈˆÁÂ ‰ÏBÚ»¿∆¿»«»¿««»¿«»¿»»

ÚÓÏÔ‰Â ˙BLk ÔÈˆÁ  ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙BLk ÔÈˆÁ  ‰hÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡Â ,˙BÏBÚ¿ƒ»»À»¿«»∆¿»¿≈¿≈
ÈˆÁ  ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .˙B‡hÁ«»»»∆¿»¿«»¿∆¿»¿«¿»¬ƒ

˙Úz‰ ÈtÓ Lk ‰ÏÚÓÏ ‰OÚpL ÈˆÁ‰14‡e‰Â «≈ƒ∆«¬»¿«¿»»≈ƒ¿≈««¬…∆¿
.˙B‡hÁ ‡e‰Â Lk ‰hÓ ÏL ÈˆÁ‰ ÈˆÁÂ ,˙BÏBÚ«¬ƒ«≈ƒ∆«»»≈¿«»

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים מספר
ושתיים 13) לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו,
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך פירוש,14)ורבינו

לחשוש, ויש אדם. בני  שני  של קרבנותיהם שמעורבים מפני 
חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו

.Â‰ÏB„‚ BÊ eÚ˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙BBÁ‰ ÈzL eÈ‰»¿≈««¿∆ƒ¿»¿¿»
:LL ‰iM‰Â ˙BÙBÚ Úa‡ ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,BfÓƒ¿∆»¿»«««¿«¿«¿ƒ»≈
‰ˆÁÓ  ‰hÓÏ Ïk‰ ‰OÚ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ƒ»»«…¿«¿»»»«…¿«»∆¡»
ÔÈˆÁ ‰OÚ .e‡aL ÌÚhÓe ,Lk ‰ˆÁÓe ÏeÒt»∆¡»»≈ƒ««∆≈«¿»»∆¿»
 Ôk ‰OÚ Ï‡ML Á‡ Ì‡ :‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ¿«»¿∆¿»¿«¿»ƒ««∆»«»»≈
.Lk ‰aÓ‰  ‰OÚ BzÚcÓ Ì‡Â ,Lk ËÚen‰«»»≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆»≈

.Ê‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ BzÚcÓ Ô‰k‰ ‰OÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆»»«…≈ƒ«¿∆¿»¿«¿»
„Á‡ ÏMÓ ‰È‰È ‡lL LÙ‡ È‡Â ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ¿∆¿»¿«»¿ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ∆∆»
„Â ÏÈ‡B‰ ;Lk ‰aÓ‰ ‰Ê È‰  ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈLk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,eÚa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ È˜È Ô‰k‰ ‰ˆiL ‰ÊÈ‡Ï  Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈLt˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ È˜È ‰ˆiL ‰ÊÈ‡Ïe¿≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆≈«ƒƒƒ¿»¿ƒ
BÓk ,Ô‰k‰ ˙iOÚa B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¬ƒ««…≈¿

.e‡aL∆≈«¿

.ËÔ‰ÈzL ‰OÚ ,˙BÏBÚÂ ˙B‡hÁ Ô‰k‰ ÈÙÏ eÈ‰16 »ƒ¿≈«…≈«»¿»»¿≈∆
Lk ‰ˆÁÓ  ‰hÓÏ Ô‰ÈzL B‡ ‰ÏÚÓÏ17‰ˆÁÓe ¿«¿»¿≈∆¿«»∆¡»»≈∆¡»

Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .ÏeÒt»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»¿…»«
È‰  ˙BÏBÚ‰ B‡ ‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙B‡hÁ‰ Ì‡ƒ««»≈∆»»¿«»»¬≈
‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙BÏBÚ‰ :ÓB‡ È‡L ;ÏeÒt Ïk‰«…»∆¬ƒ≈»≈∆»»¿«»

.‰ÏÚÓÏ ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿«¿»

כולן.16) או 17)כלומר, החטאות - אחד שמין מפני 
כמצוותו. כולו נעשה - העולות

.È˙B‡hÁ „Á‡ ,˙BÙBÚ Èeaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :Lt ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

Lk ‰ˆÁÓ 18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי 

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19Lk‰ ÔÈ‡  »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
„Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿

ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆
Ô‰ÈLÏ22Lt Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈

ÔÈLÙÓ‰ ÔÈeav‰ ÈLe .Ìe˙q‰ ‰È‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡Ïe¿≈∆≈∆»»«»¿≈«ƒƒ«¿…»ƒ
‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡ Ú„È ‡Ï È‰L ;ÔÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈…»«≈∆»»¿«¿»¿≈∆
˙‡hÁ‰Â ‰hÓÏ ˙ÈOÚ ‰ÏBÚ‰ ‡nLÂ ,‰hÓÏ ‰OÚ»»¿«»¿∆»»»«¬≈¿«»¿««»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»
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למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב  פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי  והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי 
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני21)והעולות שני  של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק  הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

   1 
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח  סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ ÁtL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈÏ ÁtL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק  קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח . בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט 
בין  ראוי  היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני  בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין  לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח , לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק  עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק 
לנשאר  זוג ליקח  שיכול דבוודאי  הגוזלות, שני  בין הקשר

ג). יכין ישראל (תפארת

.Át5˙Bw‰ ÔÈÏ6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt 7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt  ˙Bw‰ ÔÈÏ ‰Óe˙Ò ÔwÓ ÁBt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Át ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»

˙BLk ˙BÏBÚ LÓÁ È‰  ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙BLk ˙B‡hÁ Úa‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ ÁBt‰11‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . «≈«∆»≈¬ƒ»∆«»¿≈ƒ»»

Lk‰ ‡ˆÓ  ‰ÏÚÓÏ ‰MÓÁÂ ‰hÓÏ ‰ML Ì‰Ó≈∆ƒ»¿«»«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿»«»≈
‡nL :ÓB‡ È‡L ;˙BÏBÚ Úa‡Â ˙B‡hÁ LÓÁ»≈«»¿«¿«∆¬ƒ≈∆»
‰OÚ‰Ó Lk‰ ‡ˆÓ .‰ÏÚÓ ÏL ‰MÓÁÓ ÏÊBb‰«»≈¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»«»≈≈»¬»»

„Á‡ ÏÒt È‰ .‰ÚLz12. ƒ¿»¬≈»«∆»

שעומדות 6)שם.5) אחרים, בעלים של סתומות קנים
פסולים.7)להקרבה. שבתערובת גוזלות לשון 8)שני 

אולם  האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה.
הדין  על מילולית חזרה אלא נימוק  כל כאן אין למעשה

בזה). שמרגיש ישראל תפארת נעשו 9)(ראה שהרי 
כמצוותם. אלה 10)למעלה בין הוא שפרח  זה אם בין

התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה שקרבו
כשרות. עולות חמש כאן ארבע 11)יש רק  והוקרבו

כשרים  גוזלות תשעה הרי  התערובת, בעלת משל חטאות
פסולים. לשון 12)ושנים פסול". כן גם בעצמו "והפורח 

שם  המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה. בפירושו רבינו
שבתערובת  שהסבירו פרח , ד"ה וברטנורא ב , ובועז יכין
של  חבירו והשני  במקומו, אחר או הפורח  – אחד נפסל

לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו אי ֿאפשר שהרי  הפורח ,
מקריבים  ולפירושם קרבן. לאותו הפורח  הוקרב  שמא
מהם  ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה,

הנשאר. הגוזל של דינו פירש ולא פסולים.

.‚˙BiL ˙BÙBÚ ‰Úa‡Â ˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰Úa‡«¿»»¿¿«¿»»¿ƒ
ÏÒt  ˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ „Á‡ Át ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ÊÁ eÚ˙pL Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt  ˙BBL‡Ï ÁÙe ˙BiM‰«¿ƒ»«»ƒ»«∆»ƒ

˙BBL‡‰15ÌÈzL ˙BBL‡‰ ÔÓ Lk‰ ‡ˆÓÂ . »ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
„Ïa16. ƒ¿«

כתוב 13) דינה שהרי  נאמרה, עצמה בשביל לא זו, בבא כל
הקדמה  כעין היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר

השני . אין 14)לדין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל
כל  אין זה במקרה שהרי  שפרח , עוף  אותו שחזר הכוונה
לומר, מתכוון אלא שפרח . לפני  שהיה כמו והכל בעיה
ואפשר  הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח 
בפירושו  (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל אותו שחזר

כאן). בפריחה 15)למשנה כמו פסול החוזר שגם ומובן
אחד  פוסל לזו, מזו פרח  אמרו: שם במשנה הראשונה.
גם  המקרים, ובשני  בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו.

נפסל. – במקומו אחר או עצמו מן 16)הפורח  וכן
בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב  יכול השניות,
שחזר  אותו שמא לחשוש יש חטאות שתי  יקריב  שאם
לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות
היו  לא והרי  הקנים, משתי  חטאות שלוש תהיינה וביחד

חטאות. משתי  יותר בשניות

.„ÊÁ17elÙ‡ ,˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ ÁÙe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ
ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ 19;‰Ê ÏÚ ˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆

Lk ‰ˆÁÓ  BÊa BÊ Ôlk ˙BÚÓ Ô‰ elÙ‡L∆¬ƒ≈¿…»À»»∆¡»»≈
e‡aL BÓk ,ÏeÒt ‰ˆÁÓe20. ∆¡»»¿∆≈«¿

הקנים 17) את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,
לשניות. ופרח  הראשונות מן אחד חזר הראשונות,

וכמה 18) כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד פרח 
כאן,19)פעמים. ושנים כאן משנים יותר מפסיד אינו

פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי 
כאן. רבינו שמסיים ה.20)כמו הלכה ח  פרק  למעלה

.‰„Á‡ eaˆ21,‰Úa‡ ÈMe ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰OÚ ÈLÈÓÁe ,‰BÓL ÈÚÈe ,‰ML ÈLÈÏMe«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
ÁÙe ,OÚ ‰Úa‡ ÈÚÈMe ,OÚ ÌÈL ÈMMe«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈÓe ,˙ÈÚÈÏ ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈLÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡Ï ÊÁL „Ú eaˆÏ eavÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ ÁtL„Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  ‰BL‡ ∆»«ƒ∆»ƒ»≈∆»«¬ƒ»¿∆»
B˙ÈÊÁa22ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰iM‰Â ‰BL‡‰ .23, «¬ƒ»»ƒ»¿«¿ƒ»≈»∆¿

dÏ LÈ ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BÙBÚ ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈»¿≈¿»¿ƒƒ≈»
dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,‰ML dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,‰Úa‡«¿»»¿«¬ƒƒ≈»ƒ»¿«ƒƒ≈»
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למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב  פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי  והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי 
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני21)והעולות שני  של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק  הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

   1 
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח  סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ ÁtL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈÏ ÁtL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק  קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח . בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט 
בין  ראוי  היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני  בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין  לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח , לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק  עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק 
לנשאר  זוג ליקח  שיכול דבוודאי  הגוזלות, שני  בין הקשר

ג). יכין ישראל (תפארת

.Át5˙Bw‰ ÔÈÏ6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt 7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt  ˙Bw‰ ÔÈÏ ‰Óe˙Ò ÔwÓ ÁBt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Át ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»

˙BLk ˙BÏBÚ LÓÁ È‰  ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙BLk ˙B‡hÁ Úa‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ ÁBt‰11‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . «≈«∆»≈¬ƒ»∆«»¿≈ƒ»»

Lk‰ ‡ˆÓ  ‰ÏÚÓÏ ‰MÓÁÂ ‰hÓÏ ‰ML Ì‰Ó≈∆ƒ»¿«»«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿»«»≈
‡nL :ÓB‡ È‡L ;˙BÏBÚ Úa‡Â ˙B‡hÁ LÓÁ»≈«»¿«¿«∆¬ƒ≈∆»
‰OÚ‰Ó Lk‰ ‡ˆÓ .‰ÏÚÓ ÏL ‰MÓÁÓ ÏÊBb‰«»≈¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»«»≈≈»¬»»

„Á‡ ÏÒt È‰ .‰ÚLz12. ƒ¿»¬≈»«∆»

שעומדות 6)שם.5) אחרים, בעלים של סתומות קנים
פסולים.7)להקרבה. שבתערובת גוזלות לשון 8)שני 

אולם  האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה.
הדין  על מילולית חזרה אלא נימוק  כל כאן אין למעשה

בזה). שמרגיש ישראל תפארת נעשו 9)(ראה שהרי 
כמצוותם. אלה 10)למעלה בין הוא שפרח  זה אם בין

התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה שקרבו
כשרות. עולות חמש כאן ארבע 11)יש רק  והוקרבו

כשרים  גוזלות תשעה הרי  התערובת, בעלת משל חטאות
פסולים. לשון 12)ושנים פסול". כן גם בעצמו "והפורח 

שם  המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה. בפירושו רבינו
שבתערובת  שהסבירו פרח , ד"ה וברטנורא ב , ובועז יכין
של  חבירו והשני  במקומו, אחר או הפורח  – אחד נפסל

לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו אי ֿאפשר שהרי  הפורח ,
מקריבים  ולפירושם קרבן. לאותו הפורח  הוקרב  שמא
מהם  ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה,

הנשאר. הגוזל של דינו פירש ולא פסולים.

.‚˙BiL ˙BÙBÚ ‰Úa‡Â ˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰Úa‡«¿»»¿¿«¿»»¿ƒ
ÏÒt  ˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ „Á‡ Át ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ÊÁ eÚ˙pL Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt  ˙BBL‡Ï ÁÙe ˙BiM‰«¿ƒ»«»ƒ»«∆»ƒ

˙BBL‡‰15ÌÈzL ˙BBL‡‰ ÔÓ Lk‰ ‡ˆÓÂ . »ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
„Ïa16. ƒ¿«

כתוב 13) דינה שהרי  נאמרה, עצמה בשביל לא זו, בבא כל
הקדמה  כעין היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר

השני . אין 14)לדין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל
כל  אין זה במקרה שהרי  שפרח , עוף  אותו שחזר הכוונה
לומר, מתכוון אלא שפרח . לפני  שהיה כמו והכל בעיה
ואפשר  הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח 
בפירושו  (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל אותו שחזר

כאן). בפריחה 15)למשנה כמו פסול החוזר שגם ומובן
אחד  פוסל לזו, מזו פרח  אמרו: שם במשנה הראשונה.
גם  המקרים, ובשני  בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו.

נפסל. – במקומו אחר או עצמו מן 16)הפורח  וכן
בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב  יכול השניות,
שחזר  אותו שמא לחשוש יש חטאות שתי  יקריב  שאם
לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות
היו  לא והרי  הקנים, משתי  חטאות שלוש תהיינה וביחד

חטאות. משתי  יותר בשניות

.„ÊÁ17elÙ‡ ,˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ ÁÙe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ
ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ 19;‰Ê ÏÚ ˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆

Lk ‰ˆÁÓ  BÊa BÊ Ôlk ˙BÚÓ Ô‰ elÙ‡L∆¬ƒ≈¿…»À»»∆¡»»≈
e‡aL BÓk ,ÏeÒt ‰ˆÁÓe20. ∆¡»»¿∆≈«¿

הקנים 17) את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,
לשניות. ופרח  הראשונות מן אחד חזר הראשונות,

וכמה 18) כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד פרח 
כאן,19)פעמים. ושנים כאן משנים יותר מפסיד אינו

פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי 
כאן. רבינו שמסיים ה.20)כמו הלכה ח  פרק  למעלה

.‰„Á‡ eaˆ21,‰Úa‡ ÈMe ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰OÚ ÈLÈÓÁe ,‰BÓL ÈÚÈe ,‰ML ÈLÈÏMe«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
ÁÙe ,OÚ ‰Úa‡ ÈÚÈMe ,OÚ ÌÈL ÈMMe«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈÓe ,˙ÈÚÈÏ ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈLÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡Ï ÊÁL „Ú eaˆÏ eavÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ ÁtL„Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  ‰BL‡ ∆»«ƒ∆»ƒ»≈∆»«¬ƒ»¿∆»
B˙ÈÊÁa22ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰iM‰Â ‰BL‡‰ .23, «¬ƒ»»ƒ»¿«¿ƒ»≈»∆¿

dÏ LÈ ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BÙBÚ ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈»¿≈¿»¿ƒƒ≈»
dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,‰ML dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,‰Úa‡«¿»»¿«¬ƒƒ≈»ƒ»¿«ƒƒ≈»
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OÚ ÌÈL dÏ LÈ ˙ÈÚÈM‰Â ,‰BÓL24„Á‡ ÊÁ . ¿»¿«¿ƒƒ≈»¿≈»»»«∆»
‰iL ÌÚt ÁÙe25ÔÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ ,BÊÏ BfÓ »«««¿ƒ»ƒ»¿»«∆»»«ƒ

 ‰BL‡Ï ÊÁL „Ú ‰pnÓ ‰ÏÚÓlLÏ ‰BÁ‡‰»«¬»¿∆¿«¿»ƒ∆»«∆»«»ƒ»
˙ÈLÈÏM‰ .B˙ÈÊÁa „Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt≈∆»«¬ƒ»¿∆»«¬ƒ»«¿ƒƒ

ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ‰Â26ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â , ¿»¿ƒƒ≈»∆¿¿«¬ƒƒ≈»¿≈
˙ÈÚÈM‰Â ,‰Úa‡ dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,ÌÈLk ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿«ƒƒ≈»«¿»»¿«¿ƒƒ

‰OÚ dÏ LÈ27˙ÈLÈÏL ÌÚt Át .28,BÊÏ BfÓ ÏÊBb ≈»¬»»»«««¿ƒƒ»ƒ»
˙ÈÚÈ ÌÚt ÊÁÂ29B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  BÊÏ BfÓ ¿»«««¿ƒƒƒ»≈∆»«¬ƒ»

,Ôlk eÏÒÙ ˙ÈMM‰Â ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,B˙ÈÊÁa „Á‡Â¿∆»«¬ƒ»¿«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ¿¿À»
.ÔÈLk ˙BÙBÚ ‰BÓL dÏ e‡L ˙ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿≈ƒ
 ‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ÚL OÚ ‰Úa‡ ‰OÚiLk¿∆«¬∆«¿»»»»∆«¿«¿»¿∆«¿«»

ÔÈÏeÒt ‰MM‰Â ,ÔÈLk Ô‰Ó ‰BÓL eÈ‰È30ÈtÓ ƒ¿¿»≈∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈
.‰ÊÁe ‰ÎÈÏ‰a eÁtL el‡ ˙BÏÊBb ˙Úz«¬…∆»≈∆»¿«¬ƒ»«¬»»

ג.21) שם שכל 22)משנה נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
בחזרה. והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה

כמו 23) הראשונה, בפעם ממנה כשפרח  נפסלת הראשונה
לשלישית  אחד עוף  ממנה כשפרח  והשניה למעלה, שביארנו
רק  אצלה ונשארו הוא משלה שפרח  זה שמא חוששים,
חטאת  אחד רק  להקריב  אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה
שפרח  העוף  יוקבע  חטאות שתי  תקריב  שאם עולה, ואחד

יקריב  ושמא לעולה ותהיינה לשלישית חטאת, שם והו
יצא  כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה חטאות שלוש
עולות  רק  אחת חטאת אף  מהשלישית להקריב  יהיה שאסור
מהשניה  אחד ופרח  חזר וכאשר גדול, יותר הפסד ויהיה
ואם  שנים, רק  ונשארו פרח  משלה שמא חוששים לראשונה
שני לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת חטאת אפילו תקריב 
משלה  חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות
עולה. תוקרב  אם הדבר וכן חייבת, שהיא שתים במקום
(המפרש  זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי 
למה  כלום, לה אין השניה אם מתפלא, שם המשנה על
עופות  ששני  חשש כל אין הרי  שנים, רק  השלישית מקריבה
שפרח  שזה מכיון לעולות, או לחטאות יוקרבו משלה
לה  אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב  לא לשניה
ממנה  שפרח  העוף  הרי  כלום? לה אין השניה למה כלום,
הכלל  שנקבע  שמפני  בדוחק , ותירץ  יוקרב . לא לראשונה
החששות  שם שאין במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל
לסוף  ירדתי  ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו.

מפני24)דעתו). שלפניה, מאלו פחות מפסידה השביעית
מהאחרות  ואילו לששית, – בלבד אחד עוף  פרח  שממנה
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו

אחד 25) פרח  שאם השלישית, מן אחד פרח  פירוש,
עומד  הוא הרי  כלום, להם שאין השניה או מהראשונה
המתות  חטאות של תערובת מפני  כולם ונפסלו למיתה
מקינים, ב  פרק  בסוף  הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת

בעוף ). נוהג המתות חטאות דין אם אחת 26)בענין כל
וכפי הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה מפסידה

החשבון. בדין 27)אותו שביארנו כפי  שניים, רק  מפסידה
ראשונה. שלמעלה,28)פריחה והדינים החשבונות

זו. בבא גם  רבינו 29)מסבירים השלישית. החזרה כלומר,
בפני מספר חזרה וקבע  הפריחות, מנין סדר את כאן שינה

הקודמים. המניינים כדרך שלא יש 30)עצמו, שמא
שכולם  ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת
מכאן  שלושה פוסלים אנו ולפיכך למטה, כולם או למעלה
כשרות  עולות וארבע  חטאות ארבע  ונשארו מכאן, ושלושה

חובה. לשם לבעליהן שעלו

.Â‰Óe˙Ò Ô˜31‰Óe˙q‰ ÔÓ Át ,˙LÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ˙LÙÓÏ32ÊÁ .33ÁtL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ ÁtL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙LÙÓ‰ ÔÓƒ«¿…∆∆«¿»¿…»«∆∆»«ƒ»»
;‰Óe˙qaL ˙BÙBÚ‰ Ïk e˙eÓÈ  ˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ»«»»»»∆«¿»
daL ˙B‡hÁ‰ Ïk  ‰ÏBÚ Ô‰a ‰Ú˙ Ì‡L∆ƒƒ¿»¿»»∆»»««»∆»

˙BÏeÒt35daL ˙BÏBÚ‰ Ïk  ‰Ú˙ ˙‡hÁ Ì‡Â , ¿¿ƒ«»ƒ¿»¿»»»∆»
Ôlk e˙eÓÈ CÎÈÙÏ ,˙BÏeÒt36. ¿¿ƒ»»À»

ד.31) שם לעולה.32)משנה ואיזה לחטאת איזה ויקבע 
חטאת  איזו יודע  ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר
לכאן  שפרח  העוף  אלא נתערבו, לא שאם עולה. ואיזו
הראשון  הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב 
עמו. שנתערב  קרבן לאותו ולהקריבו אחד עוף  חזרה לקחת
חטאת  כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם

ישראל). ותפארת (ברטנורא בעולה אחד 33)שנתערבה
ג. הלכה למעלה ראה השלושה. פרח 34)מן שלא פירוש,

במשנה  לתוכה. פרח  המפורשת מן אלא הסתומה, מן כלום
"ראשון". המפורשת מן שפרח  או מפני35)כתוב :

שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב  שאי ֿאפשר
העולה. נתערבה 36)היא חטאת אם יודעים אנו אין שהרי 

החטאות. ונפסלו נתערבה עולה או העולות, ונפסלו

.ÊÔ‡kÓ ˙‡hÁ37,ÚˆÓ‡a ‰Óe˙Òe Ô‡kÓ ‰ÏBÚÂ «»ƒ»¿»ƒ»¿»»∆¿«
 „Á‡ CÏÈ‡Â „Á‡ CÏÈ‡ ÔÈ„„vÏ ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Át»«ƒ»∆¿««¿»ƒ≈«∆»¿≈«∆»
Ïˆ‡ CÏ‰L ‰Ê :Ó‡È ‡l‡ ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿∆»…«∆∆»«≈∆
.‰ÏBÚ ˙BÏBÚ‰ Ïˆ‡ CÏ‰L ‰ÊÂ ,˙‡hÁ ˙B‡hÁ‰««»«»¿∆∆»«≈∆»»
Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ ÁÙe eÚ˙pL Á‡ ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰  »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡  ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Át . «»¿≈ƒ¿¿»¿∆»»«ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰41ÔÈ„„vÏ42BÚ ‡nL ,e˙eÓÈ Ôlk ‰Ï »∆¿»ƒ«¿»ƒÀ»»∆»»

.˙BÏBÚa ˙‡hÁÂ ˙B‡hÁa ‰Ú˙ƒ¿»¿»««»¿«»»

ה.37) שם שפרחו 38)משנה אותם חזרו אם יודע  ואינו
בתחילה. שם שהיו אלה או מתחילה 39)לשם, ההלכה

חטאות  הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם
כך. חטאת 40)הדין של תערובת חשש אין בצדדים

הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה,
עולה. ובין חטאת בין להקריבה שפרחו 41)אפשר אחר

מכאן. ואחד מכאן אחד ואחד 42)לתוכה, זה לצד אחד
מן  שפרח  או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד

ופרח ". "חזר גורס : רבינו אולם לצדדין", האמצע 
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קסו                
         

   1 
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי  שאמרה האשה יבאר

לחובתי . ואלו לנדרי  אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È‰ :‰Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa‡ ‰‡ÈÓ  ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈˆÔÈ„È5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„ÈÙe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„Èt „BÚ ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ 10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰pÈ˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈBz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈBz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ôe Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈBz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ Bz ‰ÎÈˆ 14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙BÁ ‡ÈÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈBz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ "ו. פ "ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י  אולם זו. למשנה

שקיני3) במפורש תורה' ב 'משנה מקום בשום מצאתי  לא
בפירוש  כן כתב  אמנם עולות. כולם הם ונדבה נדר
על  בפירושו מקומות ובכמה קדשים לסדר בהקדמתו
מתכוון  שביארנו" "כמו סתם: אומר כשרבינו אבל המשנה,
שכתב  למה שכוונתו להניח  יש ולפיכך הגדול, לספרו הוא
תודה), (כולל שלמים בא עוף  שאין הי "א, בפ "א למעלה
שכולן  מזה יוצא חטא, על אלא באים אינם ואשם וחטאת

כבש 4)עולות. מביאה עשירה אבל עניה, ביולדת מדובר
ח ). ו, יב , (ויקרא לחטאת ועוף  עופות.5)לעולה שלושה

עולה.6) חובה.7)כדין שאל 9)הכהן.8)חטאת לא
קובע  הוא כן ואם עולה, ואיזו חטאת איזו האשה את

ה"ח ). פ "ז והן 10)(למעלה כשרות שלמעלה השתים
פסולה  והשניה כשרה, – חטאת והיא – אחת ולמטה עולות,

שלישית. עולה להביא מביאה 11)ועליה עניה, יולדת
יונה. בני  שני  או תורים אחד 12)שתי  מין שעשה פירוש,

ואיזה  למטה מין איזה יודע  ואינו למטה, אחד ומין למעלה
וכן  רבינו, דברי  פירש אלא השיג לא ראב "ד, (ראה למעלה

למשנה). בפירושו עצמו רבינו הקריבה 13)פירש כן ואם
כמו  יונה, בן ולא לעולה תור להביא ומחויבת לחטאת, תור

זו. בהלכה רבינו הלידה.14)שמסיים כמו 15)קרבנות
בתורים. תור 16)שביארנו אחד "גוזל ר"מ : רומא בדפוס 

נכונה. זו וגירסה יונה", בן צריכה 17)ואחד ולפיכך
סתם: שנינו מ "ה, פ "ב  שם, במשנה יונה. ובני  תור להביא
ורבינו  תורין". נגד יונה ובני  יונה בני  נגד תורין מביאין "אין
קן  שרק  לך לומר חובתו", מביא אדם "שאין וכתב : הוסיף 
להביא  מותר נדבה אבל אחד, ממין להיות צריכה חובה

כהנים' ב 'תורת למדו זה שדין מפני  והטעם, מינים . משני 
האחד  ואת חטאת האחד "את הכתוב  מן פ "ד) (תזריע 
לעולה  "אחד כ): יב , (שם הכתוב  ומן ז) ה, (ויקרא עולה"

חובה. בקיני  נאמרו ושניהם לחטאת", ואחד

.d„ ‰Lt18el‡Â È„Ï el‡ :Ô‰kÏ ‰Ó‡Â ≈¿»ƒ¿»¿»¿»«…≈≈¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙BÁÏ19ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL Ô‰k‰ Ì‡OÚÂ , ¿»ƒ«¬»»«…≈¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ

‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ¿«»¿…»«≈∆≈∆»»¿«¿»¿≈∆
:˙BÙBÚ ‰LÏL ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó≈∆»»¿«»¿ƒ»¿»ƒ¿»

d„Ï ÌÈL20ÌÈM‰ eOÚÈÂ .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï „Á‡Â ¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈»«¿«ƒ
d„ ÏL ÌÈL ‡nLÂ ,d„ ‰Lt È‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d„ ‰LtL ‰Úa‡‰ ‰‡È‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ

„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;22‰Úa‡ ‡Èz  ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»
eOÚÈ d„ Ba ‰LtL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»

d„Ï23,d˙BÁÏ eÈ‰È ‰ˆzL ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó ÌÈLe , ¿ƒ¿»¿«ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿»»
.‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ eOÚÈÂ¿≈»∆»¿«¿»¿∆»¿«»

לפירוש 18) בהתאם מתבארת זו הלכה גם  מ "ו. פ "ג קנים
זו. למשנה הכהן.19)רבינו ביד  שלוש 20)ונתערבו

(למעלה  סתומה בקן שנתערבה עולה כדין נפסלו, עופות
החובה  שבקיני  העולות מנין אלא כשר שאין ה"ד), פ "ח 
עולות  שתי  להביא עליה כן ואם ההערות), שם (ראה
נפסלה  שהביאה החטאת שהרי  לחובתה, חטאת וגם לנדרה,

כן. ושנים 21)גם אחד, ממין היו הארבעה כל פירוש,
לנדרה. שהם פירשה אחד 22)מהם מין קבעה ואשה

למטה. ומה למעלה עשה מה זוכר אינו והכהן לנדרה,
(ראה 23) עולות ושתיהן תורים שתי  נדרה האשה דוגמה:

כדין  ונפסלו, למטה התורים שתי  הכהן עשה ושמא ה"א),
אחרות, שתים להביא עליה ואםֿכן למטה, שעשאה עולה
שלה, החובה חטאת את האשה הקריבה לא זה ובמקרה

ונפסלה. למעלה נעשתה שהביאה החטאת שהרי 

.‚d„ ‰Ú˜24È‰  ÎÊ „Ï‡ Ì‡ :‰Ó‡Â »¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈≈»»¬≈
ÌÈBz ÈzL ÈÏÚ25‰Úa‡ ‰‡È‰Â ‰„ÏÈÂ , »«¿≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ»«¿»»

˙BÙBÚ26‰OÚÂ ,d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ÌÈL ,27 ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿»»
‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿…»«≈∆

‰hÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ28‡È‰ Ì‚Â , «¬»¿«¿»¿≈∆«¬»¿«»¿«ƒ
Ì‡ d„ ‰Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

‰Bi‰ Èa B‡ ÌÈB˙a29‡È‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙BÁ32ÌÈL ‰OÚ kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .(˙‡hÁ Ì‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈«»«∆¿»ƒ¬ƒ

‰lÁz ‰Úa‡‰ ‰‡È‰Lk33Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ ÔÈnÓ ¿∆≈ƒ»»«¿»»¿ƒ»ƒƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰34:˙BÙBÚ ‰ML ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL35‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL d˙BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆

Ô‰kÏ Ì˙˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡∆»¿«¿»¿∆»¿«»¿≈ƒ¿»»««…≈
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קסז                 
         

   1 
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי  שאמרה האשה יבאר

לחובתי . ואלו לנדרי  אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È‰ :‰Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa‡ ‰‡ÈÓ  ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈˆÔÈ„È5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„ÈÙe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„Èt „BÚ ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ 10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰pÈ˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈBz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈBz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ôe Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈBz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ Bz ‰ÎÈˆ 14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙BÁ ‡ÈÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈBz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ "ו. פ "ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י  אולם זו. למשנה

שקיני3) במפורש תורה' ב 'משנה מקום בשום מצאתי  לא
בפירוש  כן כתב  אמנם עולות. כולם הם ונדבה נדר
על  בפירושו מקומות ובכמה קדשים לסדר בהקדמתו
מתכוון  שביארנו" "כמו סתם: אומר כשרבינו אבל המשנה,
שכתב  למה שכוונתו להניח  יש ולפיכך הגדול, לספרו הוא
תודה), (כולל שלמים בא עוף  שאין הי "א, בפ "א למעלה
שכולן  מזה יוצא חטא, על אלא באים אינם ואשם וחטאת

כבש 4)עולות. מביאה עשירה אבל עניה, ביולדת מדובר
ח ). ו, יב , (ויקרא לחטאת ועוף  עופות.5)לעולה שלושה

עולה.6) חובה.7)כדין שאל 9)הכהן.8)חטאת לא
קובע  הוא כן ואם עולה, ואיזו חטאת איזו האשה את

ה"ח ). פ "ז והן 10)(למעלה כשרות שלמעלה השתים
פסולה  והשניה כשרה, – חטאת והיא – אחת ולמטה עולות,

שלישית. עולה להביא מביאה 11)ועליה עניה, יולדת
יונה. בני  שני  או תורים אחד 12)שתי  מין שעשה פירוש,

ואיזה  למטה מין איזה יודע  ואינו למטה, אחד ומין למעלה
וכן  רבינו, דברי  פירש אלא השיג לא ראב "ד, (ראה למעלה

למשנה). בפירושו עצמו רבינו הקריבה 13)פירש כן ואם
כמו  יונה, בן ולא לעולה תור להביא ומחויבת לחטאת, תור

זו. בהלכה רבינו הלידה.14)שמסיים כמו 15)קרבנות
בתורים. תור 16)שביארנו אחד "גוזל ר"מ : רומא בדפוס 

נכונה. זו וגירסה יונה", בן צריכה 17)ואחד ולפיכך
סתם: שנינו מ "ה, פ "ב  שם, במשנה יונה. ובני  תור להביא
ורבינו  תורין". נגד יונה ובני  יונה בני  נגד תורין מביאין "אין
קן  שרק  לך לומר חובתו", מביא אדם "שאין וכתב : הוסיף 
להביא  מותר נדבה אבל אחד, ממין להיות צריכה חובה

כהנים' ב 'תורת למדו זה שדין מפני  והטעם, מינים . משני 
האחד  ואת חטאת האחד "את הכתוב  מן פ "ד) (תזריע 
לעולה  "אחד כ): יב , (שם הכתוב  ומן ז) ה, (ויקרא עולה"

חובה. בקיני  נאמרו ושניהם לחטאת", ואחד

.d„ ‰Lt18el‡Â È„Ï el‡ :Ô‰kÏ ‰Ó‡Â ≈¿»ƒ¿»¿»¿»«…≈≈¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙BÁÏ19ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL Ô‰k‰ Ì‡OÚÂ , ¿»ƒ«¬»»«…≈¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ

‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ¿«»¿…»«≈∆≈∆»»¿«¿»¿≈∆
:˙BÙBÚ ‰LÏL ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó≈∆»»¿«»¿ƒ»¿»ƒ¿»

d„Ï ÌÈL20ÌÈM‰ eOÚÈÂ .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï „Á‡Â ¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈»«¿«ƒ
d„ ÏL ÌÈL ‡nLÂ ,d„ ‰Lt È‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d„ ‰LtL ‰Úa‡‰ ‰‡È‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ

„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;22‰Úa‡ ‡Èz  ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»
eOÚÈ d„ Ba ‰LtL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»

d„Ï23,d˙BÁÏ eÈ‰È ‰ˆzL ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó ÌÈLe , ¿ƒ¿»¿«ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿»»
.‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ eOÚÈÂ¿≈»∆»¿«¿»¿∆»¿«»

לפירוש 18) בהתאם מתבארת זו הלכה גם  מ "ו. פ "ג קנים
זו. למשנה הכהן.19)רבינו ביד  שלוש 20)ונתערבו

(למעלה  סתומה בקן שנתערבה עולה כדין נפסלו, עופות
החובה  שבקיני  העולות מנין אלא כשר שאין ה"ד), פ "ח 
עולות  שתי  להביא עליה כן ואם ההערות), שם (ראה
נפסלה  שהביאה החטאת שהרי  לחובתה, חטאת וגם לנדרה,

כן. ושנים 21)גם אחד, ממין היו הארבעה כל פירוש,
לנדרה. שהם פירשה אחד 22)מהם מין קבעה ואשה

למטה. ומה למעלה עשה מה זוכר אינו והכהן לנדרה,
(ראה 23) עולות ושתיהן תורים שתי  נדרה האשה דוגמה:

כדין  ונפסלו, למטה התורים שתי  הכהן עשה ושמא ה"א),
אחרות, שתים להביא עליה ואםֿכן למטה, שעשאה עולה
שלה, החובה חטאת את האשה הקריבה לא זה ובמקרה

ונפסלה. למעלה נעשתה שהביאה החטאת שהרי 

.‚d„ ‰Ú˜24È‰  ÎÊ „Ï‡ Ì‡ :‰Ó‡Â »¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈≈»»¬≈
ÌÈBz ÈzL ÈÏÚ25‰Úa‡ ‰‡È‰Â ‰„ÏÈÂ , »«¿≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ»«¿»»

˙BÙBÚ26‰OÚÂ ,d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ÌÈL ,27 ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿»»
‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿…»«≈∆

‰hÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ28‡È‰ Ì‚Â , «¬»¿«¿»¿≈∆«¬»¿«»¿«ƒ
Ì‡ d„ ‰Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

‰Bi‰ Èa B‡ ÌÈB˙a29‡È‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙BÁ32ÌÈL ‰OÚ kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .(˙‡hÁ Ì‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈«»«∆¿»ƒ¬ƒ

‰lÁz ‰Úa‡‰ ‰‡È‰Lk33Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ ÔÈnÓ ¿∆≈ƒ»»«¿»»¿ƒ»ƒƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰34:˙BÙBÚ ‰ML ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL35‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL d˙BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆
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‰hÓÏ Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ Ì‡ ,‰OÚ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ≈«≈»»»ƒ«…¿«¿»«…¿«»
‡Èz BÊ È‰  ‰hÓÏ ‰ˆÁÓe ‰ÏÚÓÏ ‰ˆÁÓ B‡∆¡»¿«¿»∆¡»¿«»¬≈»ƒ

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL38‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
d˙BÁÏ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL39. ¿≈ƒ¿≈¿≈»¿»»

עלי24) הרי  ואמרה המין, את קבעה כשנדרה פירוש, שם.
חובתה. ידי  יצאה לא שני  מין הביאה ואם פלוני , מין להביא

מין 25) איזה בשכחה מדובר שהרי  "תורים". נקט  לדוגמה
ואיזו 26)קבעה. לנדרה מהם איזו ופירשה אחד, ממין

יוםֿטוב '). 'תוספות וראה (כסף ֿמשנה, לחובתה
את 28)הכהן.27) למעלה עשה אם יודע  שאינו כלומר,

לנדרה. האשה שקבעה היא 29)העופות יודעת כלומר,
אם  יודעת אינה אבל לנדרה, להקריבו לכהן נתנה מין איזה

(כסף ֿמשנה). שנדרה בשעה שקבעה המין הוא יש 30)זה
אינם  שנתנה העופות שמא א. לחומרא: ספקות שני  כאן
שני עוד להביא אותה מחייב  זה וספק  שנדרה, המין מאותו
שני תביא תורים היו הראשונים אם כגון השני , ממין עופות
הראשונים  מארבעת תורים שני  כי  יותר, ולא לנדרה יונה בני 
שני את למטה הכהן עשה שמא ב . ספק  לידתה. לחובת עלו

לנדר  שפירשה נפסלו העופות זה במקרה למעלה, שדינם ה
ומפני נדרה, לתשלום כלום הקריבה לא כן ואם שניהם.
צריכה  – יונה בני  או תורים – נדרה מה יודעת שאינה
למעלה, וכולם עופות ארבעה היינו מזה, וקן מזה קן להביא

עולות. כולם על 31)שהרי  נוסף  שתרצה, מין מאיזה
השנים  שמא ללידתה, חטאת יוקרב  זה וגוזל הארבעה.
לעולות. לנדרה שפירשה אלה היו למטה שהוקרבו

(כסף ֿמשנה).32) המוקפות התיבות ולמחוק  למטה. צ "ל:
הראשונים.33) הקינים מין 34)שני  איזה זוכר אינו והכהן

למטה. ואיזה למעלה אחד.35)עשה במין כמו
היתה 36) מין מאיזה יודעים אנו אין מינים, שני  כשהביאה

ממין  להיות צריכות והעולה שהחטאת ומפני  הלידה, עולת
החטאת  את להשלים יכולה אינה ה"א), למעלה (ראה אחד
לעולה. ואחד לחטאת אחד שני  זוג להביא צריכה אלא

נתנה 37) אם יודעת אינה אבל לנדרה, קבעה מה יודעת
שנדרה. המין אותו שילמה 38)לכהן אם ידוע  לא שהרי 

נדרה. שפירשה 39)את העופות את למטה עשה שמא
אנו  שאין ומפני  כלל. חטאת הקריבה ולא ונפסלו, לנדרה
מחויבת  לחובתה, שעלתה העולה היתה מין מאיזה יודעים
מעיר, (הכסף ֿמשנה שתרצה מאיזה אחד ממין עולה להביא
שם  שנאמר מה כי  במשנה, נמצא אינו הזה האחרון שדין

בה"ד). למטה מתפרש וכו'" לכהן "נתנתם

.„d˙BÁ ‰Ú˜40‰na ‰ÁÎLÂ d„ ‰Ú˜Â »¿»»»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»«∆
‰Ú˜41˙Á‡ ‰„ÈÙe ‰ÏBÚÏ Ok d˙BÁL LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡Èz CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„Èt42d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ‰Úa‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

Ok ÌÚ Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡Èz44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[OÎÂ] ˙BÙBÚ ‰ÚL ‰‡È‰L ˙‡ˆÓƒ¿≈∆≈ƒ»ƒ¿»»∆∆

קרבנות 40) ללידתה, תביא קרבנות של סוג איזה קבעה
קבעה  לא אבל כג), הערה למעלה (ראה עניה או עשירה
פירוש  וראה (כסף ֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה

זו). למשנה מה 41)רבינו שכחה וגם ולנדרה, ללידתה
הכל  או למעלה הכל עשה אם זוכר אינו והכהן לכהן, נתנה

למטה. ומחצה למעלה מחצה או עופות.42)למטה
הקודמת.43) שבהלכה בדין קרבנות 44)כמו קבעה שמא

הכבש  עם ביחד העוף  חטאת להביא ומחויבת עשירה,
עוף  חטאת עם ביחד עוף  עולת כבר שהקריבה אע "פ  לעולה
למשניות  רבינו פירוש על מיוסדות זה שבפרק  (ההלכות
אלא: כבש, הוזכר לא שם עצמה במשנה אמנם  קנים.
כבש, הוסיף  רבינו אבל אחת". וחטאת לחובתה "ושתים
חטאת  עוד להביא חייבת היא למה לו היה שקשה מפני 
ואחד  לחטאת אחד עופות שני  שהקריבה אחרי  אחת,
ללידתה  קבעה שאולי  פירש זו, קושיה לסלק  וכדי לעולה.
העוף  חטאת ועמו כבש, גם להביא ועליה עשירה, קרבנות

כסף ֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק  על הבא העוף  חטאת תמורה: סוף  משנה,
תשרף .

ה'תשע"ח  ניסן  א' ש "ק יום 

   1 
ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר

הלבונה. לקט 

.‡‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»
ÏÒt  ‰Bl‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È‰ 2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«

.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט  הקומץ  הקטרת אחרי 
ומקטירה. המנחה

.Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«
L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆

.ÏÒt  ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë˜ B‡ ÁÏÓ Èb‚ B‡ Bˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt  ‰BÏ3. ¿»»

חסר 3) וקומץ  הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ  מפני 
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4ÊÁÈ  ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ 

.‰epÙÒ‡ÈÂ ÊÁÈ  ‰tˆ‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי  שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני  נתפזר

בכלי . שנתקבל לפני 

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
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ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ
‰ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙L6,‰ÏeÒt  »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ .6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי  על ואף 

.Ê,‰„BÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙BLk 8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ÊBÁ  ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙BLk  Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ  ıÓ˜Â Ô‰‡ Èa Ï‡ d‡È‰Â :Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰LkL ‰ÏÈÏe ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.Êa¿»

"פתות 7) ו): ב , (ויקרא בתורה כתוב  המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח  הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
;‰ÏeÒt  dÓL qÁ .‰ÏÒÙ  ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»

d˙BÏ qÁ9ÈË˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Lk  ƒ«¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈
Ïk ˙‡ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  „Á‡ Ë˜ Ï‡ ,‰BÏ¿»¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»

.d˙BÏ¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי  הרי  "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב  פרק  הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ "
קומץ . שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק ,
אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו

כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙BÏe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰Lk  ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈLe ÔBOÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני  שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני  רבינו כתב  שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע  מנחה" "לכל כתב  כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ  טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני  שיתן "והוא כתב : המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ  ‰BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ  dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14LÙ‡ È‡ È‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È‰  ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי 

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡  ıÓwL Á‡ ‰ÈÈ15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.Lk ıÓw‰ È‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16 ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï 17‰Bl‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰BÏ19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב . שיעור משמע  ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה  הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו

.‚È ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰Bl‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני  והטעם,
אחר  ריבוי  אין בידינו: וכלל חשוב , שיעור שמשמעותה

למעט . אלא ריבוי 

.„ÈÓ‡ ‡Ï ;‰Lk  ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰Lk  ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙a ˙ÈÊk ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt  ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ È˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰ÒÁL ‰ÁÓ .e‡aL BÓk ,‰ÁÓa kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡ÈÈ  ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙ÚBw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות  צריכה הקמיצה לפני23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰BÏ ıÓ˜ c˙‰24Ïk ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt  ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt  ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב  הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי  על ואף 
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈÙ‰27„Á‡ „‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï  ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28 ‰ˆÈÓ˜ Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙BÏ ‰aL ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa‡29ÌÈL e„‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈLÎe eÚa˜‰ ‡Ï  ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰  ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea‰31. »ƒ
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ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ
‰ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙L6,‰ÏeÒt  »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ .6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי  על ואף 

.Ê,‰„BÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙BLk 8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ÊBÁ  ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙BLk  Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ  ıÓ˜Â Ô‰‡ Èa Ï‡ d‡È‰Â :Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰LkL ‰ÏÈÏe ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.Êa¿»

"פתות 7) ו): ב , (ויקרא בתורה כתוב  המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח  הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
;‰ÏeÒt  dÓL qÁ .‰ÏÒÙ  ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»

d˙BÏ qÁ9ÈË˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Lk  ƒ«¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈
Ïk ˙‡ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  „Á‡ Ë˜ Ï‡ ,‰BÏ¿»¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»

.d˙BÏ¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי  הרי  "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב  פרק  הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ "
קומץ . שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק ,
אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו

כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙BÏe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰Lk  ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈLe ÔBOÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני  שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני  רבינו כתב  שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע  מנחה" "לכל כתב  כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ  טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני  שיתן "והוא כתב : המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ  ‰BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ  dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14LÙ‡ È‡ È‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È‰  ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי 

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡  ıÓwL Á‡ ‰ÈÈ15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.Lk ıÓw‰ È‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16 ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï 17‰Bl‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰BÏ19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב . שיעור משמע  ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה  הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו

.‚È ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰Bl‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני  והטעם,
אחר  ריבוי  אין בידינו: וכלל חשוב , שיעור שמשמעותה

למעט . אלא ריבוי 

.„ÈÓ‡ ‡Ï ;‰Lk  ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰Lk  ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙a ˙ÈÊk ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt  ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ È˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰ÒÁL ‰ÁÓ .e‡aL BÓk ,‰ÁÓa kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡ÈÈ  ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙ÚBw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות  צריכה הקמיצה לפני23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰BÏ ıÓ˜ c˙‰24Ïk ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt  ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt  ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב  הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי  על ואף 
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈÙ‰27„Á‡ „‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï  ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28 ‰ˆÈÓ˜ Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙BÏ ‰aL ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa‡29ÌÈL e„‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈLÎe eÚa˜‰ ‡Ï  ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰  ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈
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ולפיכך 28)לבונה.27) למנחה השתייכותם נקבעה לא
אחד. קומץ  רק  היה קביעתה שבשעת מצוותה 29)כשרה,

של  המערכות לשתי  קמצים שני  היינו מערכת, לכל קומץ  -
הפנים. על 30)לחם הלחם את מסדרים שבת בכל

הבאה  ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן
כן  ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים

לכהנים. הלחם את לבונתם.31)מחלקים שריבה

.ËÈ,‰vÓ ıÈv‰  BÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô‰‡ ‡OÂ :Ó‡pL32‰ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»

‰vÓ ıÈv‰L .‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡  BÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆
.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל

.ÎB‡ Ôlk ‰ÈÈL e‡ÓË Ck Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
ÈË˜È ‡Ï  e„‡ B‡ ‰ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙOƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ‡L .‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ÈË˜È  Ô˙eLÎa ÌÈÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ e‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב , (ויקרא מהכתוב  זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔBOÚ Ba LiL ÈÏÎa ‰hÓlÓ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»
‡Ï  ‰ÏÚÓÏÓ ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓ ÏL∆ƒ¿»««ƒ∆¿…»ƒ¿«¿»…

.‰ÏeÒt  ıÓ˜ Ì‡Â ,ıÓ˜Èƒ¿…¿ƒ»«¿»

.ÎÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜  ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי  דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי . לשולי 

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
ÛˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .ÛˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜  ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙ÎÚÓ db35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ˜ BÈ‡Â .wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡‰ ˙L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ  את מקדש

צו. שם יהודה בכלי36)לר' קידושו לפני  וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני37)שרת בפירושו רש"י 

אפילו  להקריבו ואין לגמרי  נפסל שהקומץ  מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי  כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב  כדי  מספיק  אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי  נוסף  קידוש וטעון הקומץ 

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,ÈË˜È ‡Ï  ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי  דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י  אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי  שרת כלי  לדופן הקומץ  את הדביק  הקמיצה

שוליו. על הכלי  בתוך הניחו

.ÂÎLÈÙ‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „‡Â B˜lÁL ÔBOÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È‰Â ,„e‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
eÏÒÙÂ ÔBL‡ ˜ÏÁ ÌÚ ÛËˆÓ ‡e‰ È‰  „‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

ÛËˆÓ BÈ‡ LÈÙ‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙËˆÓ ÔBL‡Â LÙÓ  LÙn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ ÛËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙËˆÓ ÂÈzÁz LÙn‰Â „e‡‰ È‰  ÔBL‡‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף  (שרת) "כלי  כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני  שהרי 
ולפיכך 41) יחד להצטרף  מעולם עמדו לא אלה שני  שהרי 

להיפסל. מצרפם הכלי  שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני  אחת למנחה שהצטרפו מפני 

האבוד. עם 44)החלק  להצטרף  עמד לא מעולם כי 
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני 

.ÊÎÂÈÈL  ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ LÙn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈÈL  LÙn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL  ÔBL‡‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ˙È ÌÈÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔBOÚ Ô‰ È‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔBOÚ ÂÈÙÏ È‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„Ïa ÔBOÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Úe50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ  כולו,
הראשון.47) החלק  כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי  לכל שייך הקומץ 
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק  של השיריים נאכלים כן פי  על ואף  אחד.

חצאי50) משני  ואחד קמץ  שממנו העשרון חצי  היינו
- הצטרף  איזה יודעים אנו שאין ומפני  האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ ˙Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙BLk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ÈË˜ÓÚ˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k ÈzÁa52Ïk‰ ÈË˜ÈÂ ˙BLk el‡ È‰  «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ
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כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב  גדול כהן
כליל. וכולה בערב , ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח  העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב :), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ eÚ˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54 BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â ,˙BLk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח  בקומץ  יתערב  ולא

.Ï‡Ï  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ  Ïk‰ ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה  את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי 

.‡Ï‰ÈÈL eÚ˙pL B‡ ,‰ÈÈLa dˆÓ˜ Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  dzÁ ÈÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ .

   1 
או 1) שהוסיף  התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי  יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt  ‡e‰L Ïk qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿

א.2) הלכה ח  פרק  מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני  מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה , עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.˙BlÁ6‰„Bz7ÈÊ È˜È˜e8ÁL‡lL „Ú :eÒ «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
 Áf‰ Ìc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  Áf‰ Ìc ˜Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈLk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק  שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי8)תודה, מלאת אחרי  נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב  חייב  נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח .). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי  בלבד, פושרם במים

ח ). הלכה יג פרק  הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜Ê ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈOk10.ÌÈLk  ÔÓc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי10)שם כבשים שני  מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי  ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ„Ò ÈL12eË˜‰ ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈLk  eË˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt  «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי 
יז.13) הלכה יא פרק  למעלה ראה

.‰Ï‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Áf‰ wMÓ ÔÈa ,eÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈÁ‡ ÌÈÎÒ ‡ÈÈÂ ,ÌÈLk  ˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Áf‰ ÏÒÙÂ ˙L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï  ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ 19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Áf‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a ÁeÊ Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e˜È  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ  ‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙOÈÂ22ÈtÓ ,eaˆ Ôa˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa lL23 „ÈÁÈ Ôa˜a Ï‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
Á‡ ÁÊ ÌÚ e˜È ‡Ï el‡ È‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙOÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט . שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. ֿ 18)להיפסל כסף  פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב , הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב "ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי 

בלי20)כסף ֿמשנה). המזבח  על לנסכם אי ֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט : שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ "כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב ), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני 
זו  הלכה בסוף  וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח . זבח  כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח , ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח  עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח  היה שלא זבח  עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב  לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק  פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע  הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף 
ולפיכך  הנסכים, בגוף  הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁf‰ ÏÎÂ26e˜È  ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט  מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„‡Â B˙„Bz LÈÙn‰Â ,d˙eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
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כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב  גדול כהן
כליל. וכולה בערב , ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח  העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב :), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ eÚ˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54 BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â ,˙BLk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח  בקומץ  יתערב  ולא

.Ï‡Ï  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ  Ïk‰ ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה  את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי 

.‡Ï‰ÈÈL eÚ˙pL B‡ ,‰ÈÈLa dˆÓ˜ Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  dzÁ ÈÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ .

   1 
או 1) שהוסיף  התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי  יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt  ‡e‰L Ïk qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿

א.2) הלכה ח  פרק  מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני  מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה , עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.˙BlÁ6‰„Bz7ÈÊ È˜È˜e8ÁL‡lL „Ú :eÒ «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
 Áf‰ Ìc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  Áf‰ Ìc ˜Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈLk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק  שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי8)תודה, מלאת אחרי  נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב  חייב  נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח .). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי  בלבד, פושרם במים

ח ). הלכה יג פרק  הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜Ê ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈOk10.ÌÈLk  ÔÓc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי10)שם כבשים שני  מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי  ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ„Ò ÈL12eË˜‰ ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈLk  eË˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt  «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי 
יז.13) הלכה יא פרק  למעלה ראה

.‰Ï‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Áf‰ wMÓ ÔÈa ,eÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈÁ‡ ÌÈÎÒ ‡ÈÈÂ ,ÌÈLk  ˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Áf‰ ÏÒÙÂ ˙L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï  ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ 19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Áf‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a ÁeÊ Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e˜È  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ  ‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙOÈÂ22ÈtÓ ,eaˆ Ôa˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa lL23 „ÈÁÈ Ôa˜a Ï‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
Á‡ ÁÊ ÌÚ e˜È ‡Ï el‡ È‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙOÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט . שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. ֿ 18)להיפסל כסף  פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב , הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב "ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי 

בלי20)כסף ֿמשנה). המזבח  על לנסכם אי ֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט : שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ "כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב ), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני 
זו  הלכה בסוף  וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח . זבח  כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח , ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח  עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח  היה שלא זבח  עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב  לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק  פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע  הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף 
ולפיכך  הנסכים, בגוף  הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁf‰ ÏÎÂ26e˜È  ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט  מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„‡Â B˙„Bz LÈÙn‰Â ,d˙eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
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tkL Á‡Ï Ô‡È‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â28 ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»ƒ¡ƒ»¿««∆ƒ≈
‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡  ‰BL‡ ‰„B˙a¿»ƒ»≈»¿ƒ∆∆¿ƒ¬«ƒ…

ÏÂe ‡È‰ B‡ d˙ÙÈÏÁÂ ‡È‰ È‰Â ,da tk‡È‰ B‡ d„ ƒ≈»«¬≈ƒ«¬ƒ»»ƒ¿»»ƒ
ÌÁÏ ÔÈÎÈˆ Ô‰ÈL È‰  ˙„ÓBÚ d˙eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc30‰„Bz „Ba31‰„ ˙„Bz Ï‡ ;32 ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»«¿»»
ÌÁÏ ÔÈeÚË d˙eÓ˙e d˙ÙÈÏÁ 33BÈ‡ d„ÏÂe , ¬ƒ»»¿»»¿ƒ∆∆¿»»≈

‰tk Á‡Ï ÔÈa ‰tk ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÁÏ ÔeÚË34. »∆∆≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»

עט :27) שם וגמרא שקרבה 28)משנה אחר כלומר,
והלחם 29)ראשונה. שירצה מהן איזו יקריב  כלומר,

בפירוש  שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה,
שם. לחם.30)בברייתא טענים הרי31)ששניהם שאמר

מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב  תודה להביא עלי 
בולד  גם חובתו ידי  לצאת יכול ולפיכך אחרת), להביא חייב 
(ר' הקדש" בשבח  מתכפר "אדם שהרי  שהפריש, הבהמה
כשהוא  הלחם, את עמו שמקריב  ומובן פ .). שם יוחנן

ראשון. חייב 32)מקריבו ואינו תודה, זו הרי  שאמר
לפני33)באחריותה. בין – חליפתה כדינה: אחת כל

(לשון  בתודות" כ"מרבה שהוא מפני  כפרה, לאחר בין כפרה
של  חליפתה כלל אינה השניה פירוש, שם) הגמרא
במקום  אחרת להביא חייבים אינם הבעלים שהרי  הראשונה,
ולפיכך  חדשה, נדבה תודת זו הרי  הביאו ואם האבודה,
אין  תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב , נודר בין לחלק  טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי פסק  שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ .) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני  ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק  זה פירושנו לחם. טעון
בהלכה  עצמו דברי  שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈÙ‰35‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL  ‰BL‡a tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL  ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי 
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני 

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי 
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈÙn‰39˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡ÈÈ ‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï‡ ,41B˙„Bz LÈÙn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
 ˙‡ˆÓ Ck Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡ÈÈ42˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡ÈÈ  ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ˜z ‰BÁ‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח  פרק  שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב  בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי  ואחריה הלחם, עם האבודה
שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,

הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
ח , בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק  יש כי  שירצה, מהן איזו להקריב  שיכול

למעות.

.‡ÈÓB‡‰44„‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È‰Â ‰„Bz BÊ È‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡  ‰„Bz‰ ‰„‡ ,Á‡ ÌÁÏ ‡ÈÓ  ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙Á‡ ‰„Bz ‡ÈÓ≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ . שאמר 45)שם אע "פ  ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב  זו", "הרי 

.ÈLÈÙ‰46Ô‰a ‡ÈÓ  e˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡ÈÓ BÈ‡  È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈÙ‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני  והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח  על "והקריב  (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚ÈÓB‡‰47,d˙eÓ˙a ‰Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È‰  ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
 ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈ Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰eÓz‰ ‡nL48‡nL  ÌÁÏ ‡Ïa d‡È‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Úz ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני  לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני  שתמורה ח  בהלכה למעלה שאמרנו ואע "פ 
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני  וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני  כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי  שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב  ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח  אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי  הרי  באומר באבודה, י  בהלכה שכתב  כמו לחם,

כד). סי ' חכםֿצבי  ותשובות וכסף ֿמשנה, הראב "ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk  ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰ÒÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙BLk ˙BlÁ‰ ‡L  ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ ÒÙƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ Á‡ ÌÁÏ ‡ÈÓ  ‰„Bz‰52Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜fÈ Ìc‰  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ ÒÙ ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È Oa‰Â53‡Ï B„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó ÒÙ Ck Á‡Â Ìc‰ ˜Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
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קעב                
         

ÌBz  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òet‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ
.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב : שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי  נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ  המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני  מפני  מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע  אחר", לחם "מביא כאן כתב  שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב 'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס . לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק 

וכסף ֿמשנה). הראב "ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ  יצא, נדרו "וידי 

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני  ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ט  לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע  יזֿיח ). יב , הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï  ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

ÌÈÚa‡ CLBÓ  ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈÓe ÌÈBÓL59ÌÈÚa‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע : מח . יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
כלום. אמר ולא התודה מיני59)עם מארבעת מין מכל
הי "ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח : שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי  שבאים הלחם בשתי  המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ "ט  כתב  רבינו והרי  פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ  ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי  נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי  שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי 

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי "ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï  ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜  ‰ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח :62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י  וראה שם. רש"י  פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ .). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ˜ ‡lL „Ú, ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««

L„˜ ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«
ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע , שם בגמרא
שאם  י "ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס , הוא הרי  כראוי 

פסולים. כולם אחד נפרס 

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ 70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰ÙË B‡72‡Ï  ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆

שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי  לאכלה חשב 
בחוץ 69) הדם את לזרוק  או לעזרה חוץ  המורם את לאכול

ה"א). פי "ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני 
לפני71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע "פ  אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק  צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח  "על יב ) ז, (ויקרא מהכתוב 

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני  והטעם, עט . שם פפא רב  של פירושו וכפי 
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט  כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי  שני  וכן כתוב :

למה. נתברר ולא

    1 
עבודה 1) זו ובאי  הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Baw‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙BLÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ .ÔÓf‰ ˙LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Áf‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Áf‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ „»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
 BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe .ÌB˜n‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Á‡Ó BÓc ˜ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
ÈË˜‰Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜ÈÊ¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡˜p‰ Ì‰  BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ
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קעג                 
         

ÌBz  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òet‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ
.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב : שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי  נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ  המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני  מפני  מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע  אחר", לחם "מביא כאן כתב  שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב 'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס . לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק 

וכסף ֿמשנה). הראב "ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ  יצא, נדרו "וידי 

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני  ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ט  לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע  יזֿיח ). יב , הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï  ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

ÌÈÚa‡ CLBÓ  ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈÓe ÌÈBÓL59ÌÈÚa‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע : מח . יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
כלום. אמר ולא התודה מיני59)עם מארבעת מין מכל
הי "ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח : שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי  שבאים הלחם בשתי  המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ "ט  כתב  רבינו והרי  פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ  ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי  נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי  שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי 

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי "ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï  ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜  ‰ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח :62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י  וראה שם. רש"י  פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ .). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ˜ ‡lL „Ú, ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««

L„˜ ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«
ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע , שם בגמרא
שאם  י "ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס , הוא הרי  כראוי 

פסולים. כולם אחד נפרס 

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ 70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰ÙË B‡72‡Ï  ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆

שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי  לאכלה חשב 
בחוץ 69) הדם את לזרוק  או לעזרה חוץ  המורם את לאכול

ה"א). פי "ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני 
לפני71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע "פ  אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק  צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח  "על יב ) ז, (ויקרא מהכתוב 

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני  והטעם, עט . שם פפא רב  של פירושו וכפי 
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט  כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי  שני  וכן כתוב :

למה. נתברר ולא

    1 
עבודה 1) זו ובאי  הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Baw‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙BLÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ .ÔÓf‰ ˙LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Áf‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Áf‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ „»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
 BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe .ÌB˜n‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Á‡Ó BÓc ˜ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
ÈË˜‰Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜ÈÊ¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡˜p‰ Ì‰  BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe¿»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

                
         

eËÁLpL ÌÈÁÊÏebt ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,ÔpÓÊÏ ıeÁ ¿»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿«»¿≈«ƒ¿»ƒƒ
‰Bza eÓ‡‰ Ïebt e‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa4. ¿»»¿∆ƒ»»«»

לשמם 2) שלא שנזבחו הזבחים כל א. ב , זבחים משנה,
הפסח  מן חוץ  חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,

ממש). פסולים (שהם שעולה 3)והחטאת ששנינו ואע "פ 
כאן  רבינו אותה כולל כשרה, לשמה שלא שנשחטה
וחייב  חובה לשם עלתה שלא מפני  הפוסלות, במחשבות

אחרת. ה"ב ).4)להביא (ראה יהיה" "פיגול יח : ז, ויקרא

.‰Bza Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5Ì‡Â : ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿ƒ
‡l‡ a„Ó BÈ‡  ÂÈÓÏL ÁÊ OaÓ ÏÎ‡È ÏÎ‡‰≈»…≈»≈ƒ¿«∆«¿»»≈¿«≈∆»

MÁÓa6.ÈLÈÏMa epnÓ ÏÎ‡iL ‰˜‰ ˙ÚLa ƒ¿«≈ƒ¿««¿»»∆…«ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈOÚÓ ˙ÚLa ÂÈÏÚ LÁL Ôa˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»»¿»∆»«»»ƒ¿««¬»
.Ôa˜ B˙B‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ Á‡Ï epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿««¿«»»«¬ƒ«»¿»
Èe‡‰ c ÁaÊna epnÓ ÈË˜‰Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿≈«»»»»
e„ÓÏ Ck .[‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ ÔÓÊ Á‡Ï] ‰Ë˜‰Ï¿«¿»»¿««¿«»»¿«¿»»»»¿
˙ÏÈÎ‡ „Á‡Â Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆»¬ƒ«»»¿∆»¬ƒ«

ÁaÊÓ7Ôaw‰ È‰  ÔpÓÊ Á‡ Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡ , ƒ¿≈«ƒƒ≈¬≈∆««¿«»¬≈«»¿»
.Ïebtƒ

כט .6)שם.5) "ואם 7)שם כתבה: התורה כח . שם
משמע . אכילות שתי  יאכל", האכל

.‚BÓc ˜Ê ‡l‡ ,BzLÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa˜ Ï‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡Ï epnÓ ‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
Ôaw‰Â ,BÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,˙B ‡˜ ‡Lp‰ B˙B‡ «ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ÓB‡ ‡e‰ È‰ .tÎÂ ‰ˆ k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk  tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôaw‰ ‰ˆÂ ÌÈÏÚa‰ etk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈÈzÓ BÏ LiL „ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba LÁL ÁÊ „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי "ש.9)משנה, ה"ז, פי "ח  לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח  א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„BÚ Úa‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Áf‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰e ,‰Ïa˜e ,‰ËÈÁLa :‰LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜ÈÊeƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ„ ÈLa  ÛBÚ‰Â11ÈevÓe ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס "ה, ב . סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף  בעולת בין הדם במיצוי  פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף  שחטאת ואע "פ  העוף , בחטאת
שמיצוי ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ "ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב , העוף  בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף  בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa‡a  ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊe ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב , מנחות בזבח ,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח  חלק  בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י  הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈÁ‡ ÌÈ„a LÁ Ì‡ Ï‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈeÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡  el‡ ÌÈ„ ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«

שאין 16) למדו, - ה"ד פי "ב  צו פרשת כהנים' ב 'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני 
(ראה  השחיטה לפני  בזבח  כמו קמיצה לפני  פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב  יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡a M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡  el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙Á‡ ‰LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜ÈÊe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ ÂÈeÓ‡ B‡ Áf‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊÏ LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Áf‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË ÌeÈ˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
aLÏ LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Áf‰ Ìc ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
ÛOÏ LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa  ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

Lk Áf‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BLÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚLe ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe B˙ÎÏB‰ ˙ÚLeƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È‰  ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ d˙BÏ B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰Lk BÊ¿≈»

רבי19) לדעת בניגוד - ב  לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי - א ולו, ב . לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני  חוץ 
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני  מחלוקת.

.Ëe‡a k21dÈ‡  Ï‚a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È‰  CÈˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
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קעד               
         

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿
ÁaÊn‰ ÏÚ B˜ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«

Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡  Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È‰  da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ "א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי 
המזבח 23) מן ריחוק  אלא לעזרה מחוץ  לא - ב  טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י  שם אלעזר ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי  (כסף ֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק  א.
החזרתו  בשעת רק  פוסלת שהמחשבה משמע  - ב  טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי  למזבח 
לעיני היתה אחרת גירסה ואולי  שם. רש"י  דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.



       

ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון  יום 

 
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰a :ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈˆnÓ

. ƒƒ¿»ƒ
 ד').1) הלכה ח ' פרק  למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק  ט "ז פרק  (דברים הפסוק  על אונקלוס  בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ  יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני  ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב "הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡˙‰‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈

L‰ .ÁÒÙÈÂ‡Ú‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z ¿ƒ¿«»«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»
Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„Ú ‡Î‰ ‡zL‰ .Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈»«»»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈

:ÈÁ»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .BÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜È ‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈLBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב '). הלכה ח ' (פרק  כו'" צלי  בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚBÊe ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú  ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ Èe eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa tÒÏ CÈ‡n‰ ÏkL .ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ÊÚÏ‡ ÈaÂ ÚLB‰È ÈaÂ ÊÚÈÏ‡ Èaa ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙË ÈaÂ ‡È˜Ú ÈaÂ ‰ÈÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ

B˙B‡ Ïk ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈtÒÓ eÈ‰Â ,˜ŒÈaƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba :Ì‰Ï eÓ‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙ÈÁL ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ôk È‡ È‰ :‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Ì‰Ï Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚLƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dLcL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈˆÓ ı‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰  "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰  "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰  "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È‰Ï  "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Cea ,Ï‡NÈÏ ‰Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Cea»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰B˙ ‰ac ÌÈ ‰Úa‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ Á‡ ÔÈÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי  התימנים, בכ"י 

ד') הלכה י ' פרק  (פסחים בירושלמי  וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני  בא. פרשת סוף  ובמכילתא
ולא  בציווי , עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע 
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי  סיפרה

כ"ב ). פרק  מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„BÚ‰ ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .wÚa Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê eÚa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ zÓ‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ ÌÈˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê eÚa :Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia EÏ¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡Ó ÏBÎÈ  "EÏ z„b‰Â" ."ÌÈˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
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BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿
ÁaÊn‰ ÏÚ B˜ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«

Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡  Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È‰  da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ "א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי 
המזבח 23) מן ריחוק  אלא לעזרה מחוץ  לא - ב  טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י  שם אלעזר ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי  (כסף ֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק  א.
החזרתו  בשעת רק  פוסלת שהמחשבה משמע  - ב  טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי  למזבח 
לעיני היתה אחרת גירסה ואולי  שם. רש"י  דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.



       

ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון  יום 

 
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰a :ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈˆnÓ

. ƒƒ¿»ƒ
 ד').1) הלכה ח ' פרק  למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק  ט "ז פרק  (דברים הפסוק  על אונקלוס  בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ  יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני  ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב "הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡˙‰‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈

L‰ .ÁÒÙÈÂ‡Ú‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z ¿ƒ¿«»«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»
Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„Ú ‡Î‰ ‡zL‰ .Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈»«»»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈

:ÈÁ»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .BÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜È ‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈLBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב '). הלכה ח ' (פרק  כו'" צלי  בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚBÊe ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú  ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ Èe eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa tÒÏ CÈ‡n‰ ÏkL .ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ÊÚÏ‡ ÈaÂ ÚLB‰È ÈaÂ ÊÚÈÏ‡ Èaa ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙË ÈaÂ ‡È˜Ú ÈaÂ ‰ÈÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ

B˙B‡ Ïk ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈtÒÓ eÈ‰Â ,˜ŒÈaƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba :Ì‰Ï eÓ‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙ÈÁL ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ôk È‡ È‰ :‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Ì‰Ï Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚLƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dLcL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈˆÓ ı‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰  "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰  "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰  "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È‰Ï  "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Cea ,Ï‡NÈÏ ‰Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Cea»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰B˙ ‰ac ÌÈ ‰Úa‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ Á‡ ÔÈÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי  התימנים, בכ"י 

ד') הלכה י ' פרק  (פסחים בירושלמי  וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני  בא. פרשת סוף  ובמכילתא
ולא  בציווי , עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע 
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי  סיפרה

כ"ב ). פרק  מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„BÚ‰ ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .wÚa Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê eÚa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ zÓ‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ ÌÈˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê eÚa :Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia EÏ¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡Ó ÏBÎÈ  "EÏ z„b‰Â" ."ÌÈˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
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eÚa" :ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ BÓe ‰vnL ‰ÚL ‡l‡ ÈzÓ‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B‡ eÈ‰ ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ È„BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È Ó‡iÂ" :Ó‡pL .B˙„BÚÏ ÌB˜n‰ e≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
‰p‰ Úa ,Ï‡NÈ È‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È‡Â Ì‰‡ È‡ Áz ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B‡ eLÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ e„ÚiÂ ,BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,‰p‰ ÚÓ Ì‰‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚÊ ˙‡ ‰a‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
ÈÚN ‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈˆÓ e„È ÂÈe ˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙LÏ»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Cea ,BnÚ Ï‡NÈÏ B˙ÁË‰ ÓBL Cea»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ MÁ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:Ó‡pL .ÌÈ˙a‰ ÔÈa eÈ‡ Ì‰‡Ï Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı‡a EÚÊ ‰È‰È ‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì‡Ï Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ ÈÁ‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„ÚÈ L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎaƒ¿À»
„Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ B„Â Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn‡‰ ÔÏ Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa ÔÏÂ ,ÌÈÎf‰ ÏÚ ‡l‡ Ê‚ ‡Ï ‰ÚtL .eÈ‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„iÂ ,È‡ „‡ Èn‡" :Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ‚iÂ ,‰ÓÈˆÓ5ÚwzL‰Ï „È ‡lL „nÏÓ  ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
e‚Ï :‰Út Ï‡ eÓ‡iÂ" :Ó‡pL ,ÌL e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„ÚÏ L‡ Ô‡vÏ ‰ÚÓ ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı‡a EÈ„Ú ‡ eLÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı‡a Ú‰ „Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי  על אנוס  מצרימה "וירד נוסף : שלנו בהגדות

עובדיה. רב  בנוסחת וכ"ה

e„È LÙ ÌÈÚLa" :Ó‡pL BÓk  "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
ÈÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈˆÓ EÈ˙B‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡NÈ eÈ‰L „nÏÓ  "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
et Ï‡NÈ Èe" :Ó‡pL BÓk  "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ eaiÂ eˆLiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰" :Ó‡pL BÓk  "Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡zÂ ÈÏc‚zÂ ÈazÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰ÈÚÂ ÌÚ z‡Â ,Ánˆ CÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»
כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף  שלנו בהגדות

חיי ". בדמייך

‰‰" :Ó‡pL BÓk  "ÌÈˆn‰ e˙‡ eÚiÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»

‰ÓÁÏÓ ‰‡˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰aÈ Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı‡‰»»∆
ÌÈqÓ ÈN ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :Ó‡pL BÓk  "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰ÚÙÏ ˙BkÒÓ ÈÚ ÔiÂ ,Ì˙ÏÒa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:Ó‡pL BÓk  "‰L˜ ‰„BÚ eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."CÙa Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÌÈˆÓ e„ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :Ó‡pL BÓk  "eÈ˙‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È eÁ‡iÂ ,ÌÈˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa‰ ÌÈÓi«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„Ú‰ ÔÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :Ó‡pL BÓk  "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı‡ Cc ˙eLÈt BÊ  "eÈÚ ˙‡ ‡iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ" :Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡  "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê  "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈˆÓ L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï  "ÌÈˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Cea LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÛN È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈˆÓ ı‡a ÈzÚÂ" :Ó‡pL .B„BÎaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈˆÓ ı‡a BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈˆÓ È‰Ï‡ ÏÎe ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ  "ועברתי  נוסף : שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף  ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :Ó‡pL BÓk ,c‰ ‰Ê  "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈBÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „k c ,Ô‡ve ˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
BaÁÂ" :Ó‡pL BÓk ,Á‰ BÊ  "‰ÈeË ÚÊe"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLeÈ ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ  "Ï„‚ ‡Óe"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚBÊe ‰˜ÊÁ „Èe ‰ÓÁÏÓe ÌÈ˙ÙBÓe ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡BÓe ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê  "˙B˙‡e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê  "ÌÈ˙ÙÓe"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙BÓ˙Â L‡Â Ìc ,ı‡e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË ÚÊe" .ÌÈzL  "‰˜ÊÁ „Èa" :Á‡ c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
 "˙B˙B‡e" .ÌÈzL  "ÏB„‚ ‡BÓe" .ÌÈzL ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
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קעו               
         

˙BkÓ NÚ el‡ .ÌÈzL  "ÌÈ˙ÙBÓe" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈˆÓa ÌÈiˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡È‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a‡ .„a .ÔÈÁL .c .BÚ .ÌÈpk .ÚcÙˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa .˙BBÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««

הגלילי8) יוסי  "רבי  דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי  כו' אליעזר רבי  כו'

עוונותינו". כל על לכפר

ÌÈ„ ‰LÏL Ó‡ ‡lL Ïk :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ
.‰vÓ .ÁÒt :B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta el‡≈«∆«…»»¿≈»∆««»

.ÌÈBÓe¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â" :Ó‡pL .ÌÈˆÓa eÈ˙B‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈˆÓa Ï‡NÈ È Èza ÏÚ ÁÒt L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈˆnÓ eL‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈBÓ¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈiˆn‰ enL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
ÓÁa ,‰L˜ ‰„Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ eÓÈÂ" :Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
L‡ Ì˙„Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„Ú ÏÎe ,ÌÈÏeƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."CÙa Ì‰ e„Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡Ï Ì„‡ iÁ B„Â Bc ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „Ïa eÈ˙B‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL L‡ ı‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף  שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי  לי  ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב '). עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת במשנה

‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈiÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓBÏ¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙eÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ Ó‡Â ,ÏB„b B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ CÓ¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»

‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈBÓe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÁ‡ ÌÈÏ‚ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„BÚa ÌÈNNÂ EÈÚ ÔÈa ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁf‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆÏ EÁaÊÓ È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Cea .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡NÈƒ¿»≈
BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡B˜Â ÔÈÎnL „Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡B˜Â ÌÈÎÓ Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈiÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈc‰ ‡Leƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ „Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום 


   

ÚÓLÏ (‡ :ÔËt e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa LÈÏ ( .ÈL˙a „Á‡a ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙ÚL Ïk Lc˜na ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ


¿≈∆»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  
ואי1) הוא, מין זה מאי  והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י "ט , עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי  כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני  וכל

.‡ÚÓLÏ ‰Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÙBM‰ ˙Úez3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úez ÌBÈ" :Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
ÏBia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡a ÔÈa  Ba ÔÈÚ˜BzL ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈNk‰ Ô˜ ‡e‰ 5˙BÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6Nk‰ ÔwÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡a ÙBLa ‰Úez ‰Bza Lt˙8È‰  ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
eÈÚz" ,"'eÎÂ ÙBL zÚ‰Â" :ÏBia ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÙBL9ÏBÈ ˙Úez ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
ÙBMa ‰M‰ŒL‡ ˙Úez Û‡ ,ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע  ואם בשופר, לתקוע  ולא שופר קול לשמוע 
ב 'תשובות  וראה ח ). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף  א):3)רבינו' כט , (במדבר הכתוב  כלשון
ה"י ) (פ "י  ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב  היובל, ֿ ÚÂ˜˙Ïבתקיעת כסף  (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח ) (פ "י  ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש
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קעז                
         

˙BkÓ NÚ el‡ .ÌÈzL  "ÌÈ˙ÙBÓe" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈˆÓa ÌÈiˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡È‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a‡ .„a .ÔÈÁL .c .BÚ .ÌÈpk .ÚcÙˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa .˙BBÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««

הגלילי8) יוסי  "רבי  דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי  כו' אליעזר רבי  כו'

עוונותינו". כל על לכפר

ÌÈ„ ‰LÏL Ó‡ ‡lL Ïk :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ
.‰vÓ .ÁÒt :B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta el‡≈«∆«…»»¿≈»∆««»

.ÌÈBÓe¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â" :Ó‡pL .ÌÈˆÓa eÈ˙B‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈˆÓa Ï‡NÈ È Èza ÏÚ ÁÒt L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈˆnÓ eL‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈBÓ¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈiˆn‰ enL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
ÓÁa ,‰L˜ ‰„Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ eÓÈÂ" :Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
L‡ Ì˙„Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„Ú ÏÎe ,ÌÈÏeƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."CÙa Ì‰ e„Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡Ï Ì„‡ iÁ B„Â Bc ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „Ïa eÈ˙B‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL L‡ ı‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף  שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי  לי  ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב '). עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת במשנה

‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈiÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓBÏ¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙eÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ Ó‡Â ,ÏB„b B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ CÓ¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»

‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈBÓe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÁ‡ ÌÈÏ‚ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„BÚa ÌÈNNÂ EÈÚ ÔÈa ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁf‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆÏ EÁaÊÓ È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Cea .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡NÈƒ¿»≈
BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡B˜Â ÔÈÎnL „Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡B˜Â ÌÈÎÓ Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈiÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈc‰ ‡Leƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ „Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום 


   

ÚÓLÏ (‡ :ÔËt e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa LÈÏ ( .ÈL˙a „Á‡a ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙ÚL Ïk Lc˜na ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ


¿≈∆»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  
ואי1) הוא, מין זה מאי  והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י "ט , עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי  כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני  וכל

.‡ÚÓLÏ ‰Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÙBM‰ ˙Úez3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úez ÌBÈ" :Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
ÏBia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡a ÔÈa  Ba ÔÈÚ˜BzL ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈNk‰ Ô˜ ‡e‰ 5˙BÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6Nk‰ ÔwÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡a ÙBLa ‰Úez ‰Bza Lt˙8È‰  ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
eÈÚz" ,"'eÎÂ ÙBL zÚ‰Â" :ÏBia ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÙBL9ÏBÈ ˙Úez ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
ÙBMa ‰M‰ŒL‡ ˙Úez Û‡ ,ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע  ואם בשופר, לתקוע  ולא שופר קול לשמוע 
ב 'תשובות  וראה ח ). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף  א):3)רבינו' כט , (במדבר הכתוב  כלשון
ה"י ) (פ "י  ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב  היובל, ֿ ÚÂ˜˙Ïבתקיעת כסף  (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח ) (פ "י  ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש
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רבי ואמר יוסף '), ('בית כפוף  הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי  איל של בשופר לפני  תקעו הקב "ה
לפני ". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני  ומעלה יצחק , של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי  רבי  שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב "ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב  כמו הכפוף .

יוסף '). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב 
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע  במה שמענו לא עדיין

מסיני .9) למשה ב .10)הלכה לג, השנה ראש

.,„Á‡ ÙBLa ‰M‰ŒL‡a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙BˆBˆÁ ÈzLeCÈ‡Ó ÙBM‰ ., ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙Bv˜Ó ˙BˆBˆÁ‰Â‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙BˆˆÁa" :Ó‡pL ÌeMÓ ?˙BˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
‡La Ï‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ‰ ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„Ïa. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני  ב . כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי 

לתקוע . השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב : א. כז, השנה ראש

אימתי - ו) צח , (תהלים ה' המלך לפני  הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני " ה', לפני  - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב  ה'" לפני  מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ÙBL‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ  Ú˜z Ì‡Â˙Ácp‰ ÈÚ ÏLÂ .,Ba Ú˜z Ì‡  ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï,‡ˆÈ  Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

BaÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ  ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb‰ÏBÚ ÏL ÙBL ÔÎÂ .Ba Ú˜˙È ‡Ï ,Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ  Ú˜z:Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ezÙBMÓ ‰È‰ cn‰ CÎÈÙÏ .Ú˜˙Ï zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי  שהשתחוה א. כח , השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע  או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף  הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט . ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני 
להלן  וראה כח .). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי  של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח ), פ "ח  ע "ז (הלכות לבטלה
היא  הרי  להשרף , ועומדת ה"ט ) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו

ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי  שלם, ה) הלכה (להלן
מגידֿמשנה). (עי ' יצא לא בו תקע  דינה 18)אם שנתבאר

זה  והרי  עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ "ה ע "ז בהלכות
ואיננו. בשם 19)כשרוף  ס "ט ) דר"ה (פ "ג הרא"ש

ה"א). פ "ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי ' הלכה למעלה ראה
יצא,21) - בו ותקע  מפיו השופר את הרחיק  אם זה, [ולפי 

ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב "ן כדעת ושלא
(22- יוצא שהשומע  מכיון הגביהו, שהתוקע  ואף ֿעלֿפי 

(מגידֿמשנה). התוקע  גם ממש 23)יצא בו אין שהקול
ב 'ירושלמי ' הדברים ומקור מנוח '). 'רבינו בשם (כסף ֿמשנה

בראב "ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח , השנה ראש
שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח . על כליל שכולו

ליהנות 25) לאו שמצוות ואע "פ  נהנה. הוא שהרי  לכתחילה,
הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו

מקדשי26)כט . הנהנה כל להביא שחייב  מעילות אשם
מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט "ז: מעילה מהל' בפ "ה רבינו כתב  וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאף ֿעלֿפי 
רבינו  שכתב  כמו יש, הנאה איסור הרי  - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט "ז מעילה מהל' לא 28)בפ "ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י  ניתנו צואריהם

עלי .29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח . ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח '). ('מעשה לו" "לתקוע  אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי  ברי "ף . וכ"ה בדק "ס  ב  כת"י  לפי 
להם  יש אדם בני  שהרבה יתקע , לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי ' או"ח  שו"ע  (עיין שתוקעים בשעה הגוף  הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע  רבינו אסר ולפיכך ס "ה),
כתוב : (רמ ) רומי  דפוס  [וברמב "ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע  מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ "ל: רוקח ', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי "ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע  מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע ] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסף ֿמשנה (ועיין כח . בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי  הנ"ל ולפי  אחת. בבא הרמב "ם השמטת
זה, ולפי  לתקוע ". "מותר - לתקוע " "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע  עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי ' שכתב  כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף 
"שאין  והקדש: לע "ז נדר בין לחלק  332 עמוד התשובה
שאע "פ  והקדש, בע "ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע "ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף "]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡ ÏL ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,BËŒÌBÈ˙eL ÌeMÓ ‡e‰L „a elÙ‡Â?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,‰p‰ ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡a ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡  ‡e‰ ‡l‡ ÙBLËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,B‡È‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ  BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ÙBL, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
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BÎB˙a ÔzÏ zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿
BÁˆÁˆÏ È„k ,BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…

ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ‡lL ,„Bk‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…
.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב . לב , השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף  יקצוץ  שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט  כלי  יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב  שנאמר

ה"ב ). יו"ט  מהלכות פ "א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ "ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב  כלי  כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי  אף ֿעלֿפי 
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k  ÙBM‰ eÚL‰‡ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏÌ‡  BaÁÏ ;ÏeÒt  ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

eÚMk Ba izL.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙Î el‡Îe ,Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡  wBÈÓ ‡lLÏeÒt ,BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba izL Ì‡  BÈÓaÌÈ˜p‰ ekÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpLBÁ„˜ .Lk ‰Ê È‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙eÎÊaıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,Lk ˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙BÙBL ÈL.ÏeÒt  ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח  ושיעורו בינוני , השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק  אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב . כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף  ואותו (כסף ֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב "א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי41)ה'ירושלמי '. של מקרן עשוי  שאינו דבק  במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב , שלא השופר אורך רוב  שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי  רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב  שהנקב  שופרות, שברי 
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב , מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב , לא וכאילו - ככולו

(ב "ח ). כשר - הפה הנחת שלאחרי44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני  אף ֿעלֿפי  קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסף ֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני 
שאין  רבינו, מדברי  היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח ',
שתהי ' א' תנאים: שלשה בהצטרף  אלא כשר השופר
ג' ניקב . שלא השופר רוב  שישתייר ב ' הקרן. ממין הסתימה
לפני גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי  חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט  בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב  אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י  כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אף ֿעלֿפי 

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין

(ריטב "א, פסול זה שגם קאֿמשמע ֿלן – שופרות" ושלשה
כסף ֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt ÌÈÙaÓ ‰Ê e‰tˆ .˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰tBÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt  ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt  ‰È‰L ˙BÓkÓ.Lk  ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :ÙBL CB˙a ÙBL Ô˙ »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ˙‡ ÈÁ‰ .‡ˆÈ ‡Ï  »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ˆw‰ÏeÒt  Á‰ ˙‡ . «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס "ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני  שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב  יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק  אם [אולם לשופר פה בין הפסק 
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי  שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב "ם:
ואע "פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי  עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני  מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע , עם בציורים ודוקא בהם.

(ב "י ). משני53)מותר החיצון על עודף  שהפנימי  כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע  בפיו הפנימי  ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק  נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב "י ). שופרות שני  מכח  בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע  הפנימי  ואין לפנימי , מחוץ  משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי  בין כן גם ונכנס  בפנימי  נכנס  שהקול לפי 
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני  תוקע  ונמצא

(כסף ֿמשנה). שופרות" במים 55)שני  השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב  רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב  המקום ואת רחב , ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט ): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני  מול הצר שהצד גדילתו,

.ÊLk  Bv˜Â C‡ ‰È‰B„b .ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa‰È‰ .Lk  ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„eˆ B‡ ˜„ B‡ Ú BÏB˜˙BÏBw‰ ÏkL ,Lk  »«»»≈∆»«
.ÙBMa ÔÈLk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב . כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידי ֿזה וקצרו, שנסדק  כגון פסול בו שהיה באופן

וכסף ֿמשנה). מנוח ' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע "י  דקות,58)דק  משכבות מורכב  השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק  בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי  שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב "א). השופרות 59)בשופר דרך כי  יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסף ֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.ÁBa‰ CB˙a Ú˜Bz‰Ô˙B‡  ‰Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰Ún‰Â Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ
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BÁˆÁˆÏ È„k ,BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…

ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ‡lL ,„Bk‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…
.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב . לב , השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף  יקצוץ  שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט  כלי  יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב  שנאמר

ה"ב ). יו"ט  מהלכות פ "א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ "ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב  כלי  כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי  אף ֿעלֿפי 
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k  ÙBM‰ eÚL‰‡ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏÌ‡  BaÁÏ ;ÏeÒt  ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

eÚMk Ba izL.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙Î el‡Îe ,Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡  wBÈÓ ‡lLÏeÒt ,BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba izL Ì‡  BÈÓaÌÈ˜p‰ ekÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpLBÁ„˜ .Lk ‰Ê È‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙eÎÊaıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,Lk ˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙BÙBL ÈL.ÏeÒt  ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח  ושיעורו בינוני , השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק  אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב . כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף  ואותו (כסף ֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב "א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי41)ה'ירושלמי '. של מקרן עשוי  שאינו דבק  במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב , שלא השופר אורך רוב  שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי  רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב  שהנקב  שופרות, שברי 
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב , מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב , לא וכאילו - ככולו

(ב "ח ). כשר - הפה הנחת שלאחרי44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני  אף ֿעלֿפי  קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסף ֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני 
שאין  רבינו, מדברי  היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח ',
שתהי ' א' תנאים: שלשה בהצטרף  אלא כשר השופר
ג' ניקב . שלא השופר רוב  שישתייר ב ' הקרן. ממין הסתימה
לפני גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי  חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט  בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב  אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י  כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אף ֿעלֿפי 

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין

(ריטב "א, פסול זה שגם קאֿמשמע ֿלן – שופרות" ושלשה
כסף ֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt ÌÈÙaÓ ‰Ê e‰tˆ .˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰tBÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt  ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt  ‰È‰L ˙BÓkÓ.Lk  ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :ÙBL CB˙a ÙBL Ô˙ »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ˙‡ ÈÁ‰ .‡ˆÈ ‡Ï  »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ˆw‰ÏeÒt  Á‰ ˙‡ . «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס "ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני  שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב  יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק  אם [אולם לשופר פה בין הפסק 
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי  שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב "ם:
ואע "פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי  עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני  מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע , עם בציורים ודוקא בהם.

(ב "י ). משני53)מותר החיצון על עודף  שהפנימי  כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע  בפיו הפנימי  ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק  נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב "י ). שופרות שני  מכח  בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע  הפנימי  ואין לפנימי , מחוץ  משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי  בין כן גם ונכנס  בפנימי  נכנס  שהקול לפי 
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני  תוקע  ונמצא

(כסף ֿמשנה). שופרות" במים 55)שני  השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב  רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב  המקום ואת רחב , ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט ): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני  מול הצר שהצד גדילתו,

.ÊLk  Bv˜Â C‡ ‰È‰B„b .ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa‰È‰ .Lk  ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„eˆ B‡ ˜„ B‡ Ú BÏB˜˙BÏBw‰ ÏkL ,Lk  »«»»≈∆»«
.ÙBMa ÔÈLk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב . כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידי ֿזה וקצרו, שנסדק  כגון פסול בו שהיה באופן

וכסף ֿמשנה). מנוח ' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע "י  דקות,58)דק  משכבות מורכב  השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק  בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי  שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב "א). השופרות 59)בשופר דרך כי  יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסף ֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.ÁBa‰ CB˙a Ú˜Bz‰Ô˙B‡  ‰Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰Ún‰Â Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ
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ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ  eÚÓL ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰‰˙ÈÁ CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï  eÚÓL ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ÙBL ÏB˜ Ì‡  d ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי  רבינו וכתב  ב . כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי  להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי . לתקוע  מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע  שעם

פסול  קול שהרי  יצאו, לא - הברה קול בסוף  שמעו השופר
(רש"י ). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב  כתב  למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב  בתוכה, להכנס  דרך

(כסף ֿמשנה). תוכה אל ותוקע  לה מחוצה

ה'תשע"ח  אדר כ"ו  שלישי יום 

    
ומי1) שופר, קול לשמוע  המחוייבים הם מי  רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע . כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי  כן. גם

.‡ÔÈiÁ Ïk‰ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„ÚÂ ,ÌÈ‚Â ,ÌÈÏ‡NÈÂÌÈL Ï‡ .ÌÈÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„ÚÂBÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈeËt  ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈBÁŒÔaÒBÈ‚Bc‡ÂÔÈiÁ . ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט , השנה לפי3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי  שבקרקעות, יובל בדיני  אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני  בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע ) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני  חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני  של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני  והחלק  שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע  ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי  שני  לו שיש
עבד 8) וחצי  איש, ספק  מחמת והאנדרוגינוס  הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,ca iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙BÁ È„È ÙBM eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚Bc‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡ÏBÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰˜ ‡ˆniL LÙ‡Â ÎÊ ‡ˆniL LÙ‡ ,Ú˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב  הוא אם אבל א. כט , השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי  שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני  בשבילו,

מנוח '). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס  מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני 

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡  ÔÈBÁŒÔ BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙eÁ „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaLŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈBÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב  שאינו חלק  תקיעת ע "י  גם יוצאת שהתקיעה
כט .). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï  „nÏ˙‰Ï ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙BÁÔek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי  לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב . לב , שם
מצה  אכל שאם פסק , ה"ג) (פ "ו ומצה חמץ  ובהל' המצוה.

ועיי "ש. חובתו. ידי  יצא - כוונה כח ,16)בלא השנה ראש
ב .

.‰Ú˜zL ÈÓ,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È‰L ,‡ˆÈ  BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a LBÈ B‡ Cca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ  eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó eaˆŒÁÈÏL È‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט .) בגמרא ושם ב . כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח 

.ÂBËŒÌBÈ ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙eL ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰LÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰Èc ÏL ˙eL ‰Á„ÈÂ ‰Bz ÏL ‰NÚ ‡BÈ »¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È epÏhÈ ‡nL ‰Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ epÈÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa‰˙eLÏ ˙eLÓ B‡ÈˆBÈ B‡ ,È„ÈÏ ‡BÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈiÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב .18) כט , שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי  יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף  שיר, כלי  יתקן שמא גזרו ולא לתקוע ,
הלכות  (רמב "ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי  סקילה
גם  שהרי  ביוםֿטוב , גם נוהג זה ששבות מפני  - שם) שבת
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קפ               
         

בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי , לתקן אסור בו
(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות

אמות  ארבע  יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב 'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי "ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אף ֿעלֿפי  בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ "א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב ) עשור

אבן'). ('טורי  חול ביום שחל ביוםֿטוב  המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lLÔÈkÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡ ÏL BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚBËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„kÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa  ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙eL ÌeMÓ ‡l‡ ‰eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב .22) לב , שם שיודע 23)משנה, ושבע , שש בן תינוק 
ולפני לחינוך". שהגיע  "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע , אינו שוודאי  הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח '. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע  אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי "ף  וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתב ֿיד, גמרא בשם לפי24)כאן
אותן, מעכבין ודאי  בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט 
 ֿ (מגיד בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

ֿ 25)משנה). (מגיד אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע  אם שבשבת אע "פ  כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע , אותם מעכבין
עד  ולפי "ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע  אפילו ביו"ט 
למטה  נמשך "ביו"ט " והמילה הענין, הפסיק  "ללמדם"

"וביוםֿטוב ". צ "ל ואולי  (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL eÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï‡ ;ÔÈcŒ˙È Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰  ÌÈÏLeÈa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLeÈa ÔÈÚ˜BzÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈÈÚ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÌÈÏLeÈ ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLeÈ ‰‡B ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLeÈ ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

‰‰ L‡a ‰È‰zL ‡Ï  ÌÈÏLeÈ ˙ÚÈ˜z‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ‰ ‰È‰iL ‡Ï  ÌÈÏLeÈa ‡BÏ ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡NÈ ÈÚ ‡La Ï‡ .ÌÈÏLeÈkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט : שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי  עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ "ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית

שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב "ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע "פ 
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע "פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk  Lc˜n‰Œ˙Èa ÁL ,‰f‰ ÔÓfe«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe˜ ÔÈcŒ˙È Ba LiLCeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â , ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz  Ï‡NÈŒı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙Èa ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ eÚ elÙ‡Â ;ÔÈLBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„Ïa ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙ÈÏ ıeÁ Ï‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz  e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
ÈÚ‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡BÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈÊ ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÈ‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa‰ ˙eLa Ì‰ÈÙa ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט :).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח  רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע  את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ "ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק , קבוע  ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסף ֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי  לקולא, רבינו ופסק  ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡a ÔÈÚ˜BzL C„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„Ï ÈMa ÔÈÚ˜Bz  Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק  מן להסתלק  שני  יוםֿטוב  "ואין החשבון לפי 
שהיום  וברור וידוע  הי "ד) יו"ט  מהל' (פ "ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני  יוםֿטוב , הוא הראשון
(כסף ֿמשנה). כבראשון בשני  בתקיעות חייבים ואעפ "כ

שאי ֿאפשר 36) לפי  בשבת, להיות שני  יום חל אם כתב  ולא
שכתב  כמו שבת, בערב  להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ "ז להלן רבינו

ה'תשע"ח  אדר כ"ז רביעי יום 

    
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי  שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡a ÚÓLÏ Ì„‡ iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡e ÏBÈa '‰Úez' Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt  ‰Úez ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
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קפי                
         

בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי , לתקן אסור בו
(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות

אמות  ארבע  יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב 'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי "ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אף ֿעלֿפי  בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ "א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב ) עשור

אבן'). ('טורי  חול ביום שחל ביוםֿטוב  המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lLÔÈkÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡ ÏL BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚBËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„kÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa  ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙eL ÌeMÓ ‡l‡ ‰eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב .22) לב , שם שיודע 23)משנה, ושבע , שש בן תינוק 
ולפני לחינוך". שהגיע  "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע , אינו שוודאי  הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח '. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע  אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי "ף  וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתב ֿיד, גמרא בשם לפי24)כאן
אותן, מעכבין ודאי  בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט 
 ֿ (מגיד בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

ֿ 25)משנה). (מגיד אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע  אם שבשבת אע "פ  כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע , אותם מעכבין
עד  ולפי "ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע  אפילו ביו"ט 
למטה  נמשך "ביו"ט " והמילה הענין, הפסיק  "ללמדם"

"וביוםֿטוב ". צ "ל ואולי  (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL eÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï‡ ;ÔÈcŒ˙È Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰  ÌÈÏLeÈa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLeÈa ÔÈÚ˜BzÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈÈÚ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÌÈÏLeÈ ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLeÈ ‰‡B ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLeÈ ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

‰‰ L‡a ‰È‰zL ‡Ï  ÌÈÏLeÈ ˙ÚÈ˜z‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ‰ ‰È‰iL ‡Ï  ÌÈÏLeÈa ‡BÏ ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡NÈ ÈÚ ‡La Ï‡ .ÌÈÏLeÈkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט : שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי  עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ "ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית

שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב "ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע "פ 
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע "פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk  Lc˜n‰Œ˙Èa ÁL ,‰f‰ ÔÓfe«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe˜ ÔÈcŒ˙È Ba LiLCeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â , ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz  Ï‡NÈŒı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙Èa ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ eÚ elÙ‡Â ;ÔÈLBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„Ïa ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙ÈÏ ıeÁ Ï‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz  e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
ÈÚ‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡BÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈÊ ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÈ‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa‰ ˙eLa Ì‰ÈÙa ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט :).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח  רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע  את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ "ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק , קבוע  ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסף ֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי  לקולא, רבינו ופסק  ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡a ÔÈÚ˜BzL C„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„Ï ÈMa ÔÈÚ˜Bz  Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק  מן להסתלק  שני  יוםֿטוב  "ואין החשבון לפי 
שהיום  וברור וידוע  הי "ד) יו"ט  מהל' (פ "ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני  יוםֿטוב , הוא הראשון
(כסף ֿמשנה). כבראשון בשני  בתקיעות חייבים ואעפ "כ

שאי ֿאפשר 36) לפי  בשבת, להיות שני  יום חל אם כתב  ולא
שכתב  כמו שבת, בערב  להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ "ז להלן רבינו

ה'תשע"ח  אדר כ"ז רביעי יום 

    
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי  שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡a ÚÓLÏ Ì„‡ iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡e ÏBÈa '‰Úez' Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt  ‰Úez ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
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‰ÈÁ‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»
ÔÈa  Ô‰ „Á‡ ÈÚÈM‰ L„Á ÏL ˙BÚez¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz  ÏBÈ ÏL ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני 
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט , (במדבר

ט ). התרועה.3)כה, לפני  בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.d eÏ ˜tzÒ ,‰Bz ‰eÓ‡‰ BÊ ‰Úez¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ Â ÌÈM‰ C‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈaÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡BÏ dkcL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
 ‚‡Bc‰ Cc CkL ;‰Úez ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ,‰ÈÁ‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒÁ‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע 

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק .7)קוראים ידי  לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úez ÔÈ‡B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈL ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â CÓ :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ „Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰ÈÁ‡Â ,‰Úez ‰ÈÁ‡Â ,ÌÈL ‰LÏL ‰ÈÁ‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê „Òk ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈL ‰LÏL ‰ÈÁ‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰ÈÁ‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê „Òk ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ „qk ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰ÈÁ‡Â ,‰Úez ‰ÈÁ‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע  לשמוע  הם 9)שצריך שברים שמא מספק 
התרועה.

.„‰LÏL eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk  ‰Úez eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ‰Â Ú˜zL È‰ .‰Úe˙k  ÌÈL¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰BL‡a ÌÈzLk da CLÓe ‰k‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ÊÁÈÂ ‰ÈÁ‡ ÚÈÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈÓe Ú˜B˙Â ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È‰  Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈

‡a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰ÈÁ‡Â ‰Úez ÚÓLiL ‡Ï ;d„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úez Ô‰ÈÁ‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני  (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï  „Á‡k Ì„‡ŒÈ ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ  ‰Ê Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚eÒa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי11) תרועה והשני  תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני 
התקיעות  שומע  וכאן התרועה, לפני  התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎa‰ „Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈiÁ eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B‡' eaˆŒÁÈÏL ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙Be‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BBÎÊ'17'˙BÙBL' ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„BÚ' ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙ke ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי  בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ " ישראל "מקדש ר
ב "זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב "אתה מתחלת
ב "שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב "אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎa LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
ÏBÈ ÏL ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ22˙BBÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ,˙BÙBLÂ23ÏÎa ÓBÏ CÈˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Îa‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Îa24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ÙqÓ ‰LÏLe ,‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ  ‰Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡Èp‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ  ‡Èpa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ  ÌÈ‡Èp‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈe˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'Ó‡Ï e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙B˙e' :Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈˆ BÈ‡ eL  ˜ÈÒÙ‰Â ‰Bz ÏL ˜eÒt Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע  אינו שאם
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כלום. אומר ולא שיודע  מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע  בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
 ֿ בראש שהרי  העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙BÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ O Èk kÊiÂ" ÔB‚k  ˙BBÎÊ .˙eÚtÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k  ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Úba ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k  ˙BÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
ÈÎÊ" ÔB‚k ,‰BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔBÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆa '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BBÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚt ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ ÈÏ '‰ ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊbÈ CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLeÈ ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙BÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk  "'eÎÂ EÏ Ï‡ ˙L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È‰Â ;˙eÎÏÓ ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
ÔeLÈ È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ „Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈÈÊÁÓe ‰Bza ÔÈ‡BwL Á‡ :‡e‰ Ck eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈLBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea' :CÓe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' CÓe ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
eÓ‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈÁ‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈÓB‡Â ,„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
eaˆŒÁÈÏL ÓBbL Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ ‰Îa¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
CÓe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úez ,ÌÈL ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
dÓBbL Á‡Â ,'˙BBÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Îa¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Îa CÓe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈL ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz dÓBbL Á‡Â ,'˙BÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úez ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב  רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב  מחכמי  לו שקדמו ומי  ז"ל מורי  "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף 
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע  פי 

עומר 28) מה "לכם", כתוב  ובעומר "לכם", כתוב  בשופר
אלא  בקמה תקרי  אל "בקמה" שם נאמר שהרי  מעומד

מעומד. שופר אף  מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈLBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎa‰29a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï LinL31 Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.CÓe ÊBÁ BÈ‡ ,ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע .30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני  שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.ÈÔ‰Ó ‡a Ïk ,‰Îa Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈLBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎa „Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ÊÁÏ eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Îa Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
 el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .˙BÎa „Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎa „Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa  „ÈÁi‰ Ï‡ ;eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
 LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע  גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע  התפילה באמצע 

להפסיק .

.‚È˙BÎa‰ ˙‡ ˙BkÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎa‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙BkÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙BÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎa ÚLz Ô‰Ï CiL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iMe ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰  Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36ÈcÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BÎa‰Â ,‰B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי  על אף  לתקוע  יכול אין שאם
מוסף . מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע  אינו שאם

לתקוע . יכול כן פי  על אף  ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי  עדיף  דאורייתא

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום 







    
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי  בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰b  ‰kq‰ eÚL, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈOÚ ÏÚ ˙È ‡ÏÂ˙BÁt ÔÈ‡  daÁÂ . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚMÓÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁaB‡ ‰OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰‰B‚ B‡ ,‰ÚL ÏÚ ‰ÚMÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È‰  ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב , סוכה משנה,
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כלום. אומר ולא שיודע  מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע  בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
 ֿ בראש שהרי  העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙BÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ O Èk kÊiÂ" ÔB‚k  ˙BBÎÊ .˙eÚtÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k  ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Úba ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k  ˙BÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
ÈÎÊ" ÔB‚k ,‰BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔBÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆa '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BBÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚt ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ ÈÏ '‰ ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊbÈ CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLeÈ ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙BÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk  "'eÎÂ EÏ Ï‡ ˙L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È‰Â ;˙eÎÏÓ ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
ÔeLÈ È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ „Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈÈÊÁÓe ‰Bza ÔÈ‡BwL Á‡ :‡e‰ Ck eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈLBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea' :CÓe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' CÓe ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
eÓ‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈÁ‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈÓB‡Â ,„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
eaˆŒÁÈÏL ÓBbL Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ ‰Îa¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
CÓe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úez ,ÌÈL ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
dÓBbL Á‡Â ,'˙BBÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Îa¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Îa CÓe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈL ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz dÓBbL Á‡Â ,'˙BÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úez ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב  רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב  מחכמי  לו שקדמו ומי  ז"ל מורי  "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף 
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע  פי 

עומר 28) מה "לכם", כתוב  ובעומר "לכם", כתוב  בשופר
אלא  בקמה תקרי  אל "בקמה" שם נאמר שהרי  מעומד

מעומד. שופר אף  מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈLBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎa‰29a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï LinL31 Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.CÓe ÊBÁ BÈ‡ ,ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע .30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני  שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.ÈÔ‰Ó ‡a Ïk ,‰Îa Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈLBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎa „Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ÊÁÏ eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Îa Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
 el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .˙BÎa „Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎa „Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa  „ÈÁi‰ Ï‡ ;eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
 LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע  גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע  התפילה באמצע 

להפסיק .

.‚È˙BÎa‰ ˙‡ ˙BkÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎa‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙BkÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙BÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎa ÚLz Ô‰Ï CiL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iMe ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰  Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36ÈcÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BÎa‰Â ,‰B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי  על אף  לתקוע  יכול אין שאם
מוסף . מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע  אינו שאם

לתקוע . יכול כן פי  על אף  ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי  עדיף  דאורייתא

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום 







    
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי  בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰b  ‰kq‰ eÚL, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈOÚ ÏÚ ˙È ‡ÏÂ˙BÁt ÔÈ‡  daÁÂ . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚMÓÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁaB‡ ‰OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰‰B‚ B‡ ,‰ÚL ÏÚ ‰ÚMÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È‰  ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב , סוכה משנה,
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ג:). (עירובין הסכך מב ):3)עד כג, (ויקרא שכתוב  מפני 
פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע  מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי " בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי ,
והלכה  רבא, דברי  לפי  ב . (סוכה קבע " דירת אלא עראי 

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב  ורובו, ראשו לסוכה להכניס  שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח  ועוד בסוכה. יושב 

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב  מה  על אמרו שהרי 
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.‰ÏeÒt  ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒdÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙BeÓb ˙BÙ„ ÈzLÌ"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ‰OBÚ  ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ˙È BaÁa LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓBi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒCÈˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙eˆ dÏ ˙BOÚÏLÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙BeÓb ˙BÙc˙aL ˙BÎÏ‰a e‡a Îe ., ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ Á˙t ˙evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב , סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי  בסוכה, דפנות ארבע  לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד  ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי  הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי  הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי  די 
כנ"ל. ומשהו טפח  אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע  הדופן בסוף  קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק  גבי  ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט "ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי "ט .

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈe BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰ »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa‡ BaÁa LiL ÔÙc ‰OBÚ , ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰Á˙t ˙eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈˆÂ ;‰LÎe. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ‰kqk Ô‰ È‰ . ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי  כיון א. ז, סוכה
ב . כבהלכה ומשהו בטפח  מספיק  לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב  יצטרף  החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק  גבי  על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ  ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ , הרביעי  קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואף ֿעלֿפי 
יט .). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק  כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı‡ÏÌÈÁÙË ‰LÏL ı‡‰ ÔÓ ˙B‰B‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰Bb Ì‡  CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı‡Ï ˙B˜ec¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰Lk ,˙Bn‡˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „Ïe ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ‰ .‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt  ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa‡ ‰‰BbL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È‰  ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙe ,ı‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰LÎ. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה , פחות  שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ  מסיני23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק " ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני  למשה הלכות ששתי 

סק "א). תרלב  סי ' או"ח  א.25)ט "ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף  בזה, ומשמיענו ב . טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע ,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡  »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe„È˙ ‡lL È„k L˜e Ô˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰Lk BÊ È‰  Ì˙B‡ L˜Â ,Áe‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áea „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב .27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אף ֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח  לעמוד יכולה שאינה אף ֿעלֿפי 

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי  כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡a B˙kÒ ‰OBÚ‰L‡a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰‰Lk L‡a .BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰‰Lk  ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ eÒ‡L ÈÙÏ ;BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰ Èab ÏÚÈ„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B  ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף  העגלה, מושב  בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח  לעמוד יכולה כשהיא
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למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב  האילן הוא הסוכה בסיס 
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב . לו, ביצה
א.37)וה"ט ). וכג, ב . כב , סוכה

.Ê‰ÏeÒt  ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒeÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈˆ ÔÈÓk BÊ BÊ ˙B˜ec ˙BÙc‰ ÈL‡B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡ CÓqLdÏ ‰È‰ Ì‡  ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚bÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰Lk BÊ È‰ ,ÁÙË Ú˜w‰LÈ Ì‡  ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚL da ÚaÏ È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË.‰Lk BÊ È‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב . יט , ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח , שיעור לסוכה הכותל בין רווח  והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב  כסתום הטפח  את רואים

אוהל.42) הוא הרי  - ישר טפח  שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח  שיחזיק  העיגול בתוך ריבוע  לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒÔÈÓÈˆt dÏ LiLÔÈa  ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡ eÈ‰LıeÁaÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡ÂÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰Lk  ÌÈÙaÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡ eÈ‰L. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני  לה שיש
ה"ט ). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק .מצד נראה בחוץ , ולמסתכל

חלק .47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי  הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי "ז רבינו שכתב  (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח .). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי 
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח  ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È‰L ,ÈBÓk ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈBÓ ÈabŒÏÚ CkÒ‡ ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL˙aL d˙B‡Ï ‰LÎ ‰kÒ BÊ È‰  ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„Ïa ‚Á‰ CB˙aLel‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ LÁ  ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ. À»

שתי49) כלומר, - דפנות שתי  אלא לו שאין מפולש מבוי 
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע "פ  מערב , מצד ולחי  מזרח  מצד הפתח 
כדופן  להחשב  מזרח  שמצד הפתח  צורת מועילה לא
(פי "ז  היחיד רשות זו הרי  שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב  עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב  שיוכלו רגלים לעולי  להתיר בכדי  ציור מופיע 
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני  הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי  ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי "ז רבינו שכתב  (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב .52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa‡ ıÚ‚b‰ ˙BiÂÊ Úa‡ ÏÚ »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰  Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

LkÔ‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡BÂ ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב 
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב  רבי  שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע  הקונדיסים
מחיצתא" אסיק  "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי  הגג
גאון  שרירא רב  גירסת לפי  זה וכל כב ). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב "תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי  אבל שם, בסוכה

ראב "ד.

.È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰Lk BÊ È‰  ‰a‰ ˙BBlÁıetL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „Ïe .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
OÚ ÏÚ OÚ ÏÚ ˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡‰È‰È ‡lL CÈˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ ıet‰«»¿À∆«»≈

השלישי56) ובדופן גמורות, דפנות שתי  כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב  למעלה טפח  במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ  יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח 

מה  וראה כזה. רחב  פתח  לעשות רגילים שלא פתח , אינו
הט "ז. שבת מהל' בפט "ז רבינו שכתב 

.‚ÈdÈÂ‡L ‰kÒdËÚÓe ,‰n‡ ÌÈOÚÓ dBb À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈÎaËeÚÓ BÈ‡ ÌÏha elÙ‡Â ,. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô˙a dËÚÓCÈˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È‰  BÏhe ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ÙÚa Ï‡ .BÏhe ÙÚ ÓBÏ. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰‰B‚ ‰˙È‰CB˙Ï ÔÈ„BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰aÓ Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡  ÌÈOÚeLÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰Ú ‚‚k.‰LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט  כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב 
נוהגים  לא הרוב  שעלֿפי  כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף  אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי  כל משם ינטלו שלא אע "פ 
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -
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קפה                
         

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב  האילן הוא הסוכה בסיס 
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב . לו, ביצה
א.37)וה"ט ). וכג, ב . כב , סוכה

.Ê‰ÏeÒt  ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒeÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈˆ ÔÈÓk BÊ BÊ ˙B˜ec ˙BÙc‰ ÈL‡B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡ CÓqLdÏ ‰È‰ Ì‡  ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚bÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰Lk BÊ È‰ ,ÁÙË Ú˜w‰LÈ Ì‡  ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚL da ÚaÏ È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË.‰Lk BÊ È‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב . יט , ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח , שיעור לסוכה הכותל בין רווח  והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב  כסתום הטפח  את רואים

אוהל.42) הוא הרי  - ישר טפח  שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח  שיחזיק  העיגול בתוך ריבוע  לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒÔÈÓÈˆt dÏ LiLÔÈa  ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡ eÈ‰LıeÁaÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡ÂÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰Lk  ÌÈÙaÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡ eÈ‰L. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני  לה שיש
ה"ט ). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק .מצד נראה בחוץ , ולמסתכל

חלק .47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי  הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי "ז רבינו שכתב  (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח .). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי 
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח  ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È‰L ,ÈBÓk ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈBÓ ÈabŒÏÚ CkÒ‡ ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL˙aL d˙B‡Ï ‰LÎ ‰kÒ BÊ È‰  ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„Ïa ‚Á‰ CB˙aLel‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ LÁ  ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ. À»

שתי49) כלומר, - דפנות שתי  אלא לו שאין מפולש מבוי 
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע "פ  מערב , מצד ולחי  מזרח  מצד הפתח 
כדופן  להחשב  מזרח  שמצד הפתח  צורת מועילה לא
(פי "ז  היחיד רשות זו הרי  שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב  עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב  שיוכלו רגלים לעולי  להתיר בכדי  ציור מופיע 
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני  הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי  ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי "ז רבינו שכתב  (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב .52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa‡ ıÚ‚b‰ ˙BiÂÊ Úa‡ ÏÚ »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰  Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

LkÔ‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡BÂ ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב 
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב  רבי  שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע  הקונדיסים
מחיצתא" אסיק  "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי  הגג
גאון  שרירא רב  גירסת לפי  זה וכל כב ). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב "תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי  אבל שם, בסוכה

ראב "ד.

.È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰Lk BÊ È‰  ‰a‰ ˙BBlÁıetL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „Ïe .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
OÚ ÏÚ OÚ ÏÚ ˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡‰È‰È ‡lL CÈˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ ıet‰«»¿À∆«»≈

השלישי56) ובדופן גמורות, דפנות שתי  כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב  למעלה טפח  במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ  יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח 

מה  וראה כזה. רחב  פתח  לעשות רגילים שלא פתח , אינו
הט "ז. שבת מהל' בפט "ז רבינו שכתב 

.‚ÈdÈÂ‡L ‰kÒdËÚÓe ,‰n‡ ÌÈOÚÓ dBb À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈÎaËeÚÓ BÈ‡ ÌÏha elÙ‡Â ,. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô˙a dËÚÓCÈˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È‰  BÏhe ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ÙÚa Ï‡ .BÏhe ÙÚ ÓBÏ. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰‰B‚ ‰˙È‰CB˙Ï ÔÈ„BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰aÓ Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡  ÌÈOÚeLÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰Ú ‚‚k.‰LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט  כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב 
נוהגים  לא הרוב  שעלֿפי  כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף  אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי  כל משם ינטלו שלא אע "פ 
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -
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שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק 

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚÁ eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡  «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰Lk ,‰kq‰˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓÚa‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡  ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰Lk ,˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡  dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰LkÈ‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈOÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d‰kÒ LÎ‰ Ba LÈÂ ,ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt  »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙Bkp‰ ˙BvÁÓ el‡CÎÒ „enÚ‰ bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa Lk»≈¿…¿»

מהארץ .67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח , שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י  מזה הדפנות בשתי  שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי 
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי "א אמה . עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י  ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי , הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק  הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע 
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע  שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי "ד. פ "ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע  רחוק  והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - ישאף ֿעלֿפ 76)הכי 
(ראה  מחיצתא" אסיק  "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי  כשרה, סוכה כאן יש הרי  כן ואם הי "א), למעלה
 ֿ אף ֿעלֿפי  – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי 
ממש, מחיצות כאן אין שסוף ֿכלֿסוף  כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰da ˜˜ÁÂ ,dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡  ‰OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e„k ‡e‰ È‰ ,‰LÏMÓ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק . סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק . אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי "ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈLk ‰kÒ ÈÙcÔÈÎÈˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,BËŒÌBÈa ÔÙc BÁ ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc BÁL ,‰LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiLÏ‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ‡La zÓe ,BËŒÌBÈa eÒ‡  ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï‡ ;BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

BËŒÌBÈa. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב , סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב .): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב  גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ "ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי 
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע  שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי  ידע , שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי  וראה (לבוש). ביו"ט  לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט "ז
רביעי , בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי  בדופן
(הראב "ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

ה'תשע"ח  אדר כ"ט  שישי יום 

    
דבר 1) זה ומאי  שיהיה, שראוי  ממה הסכך דיני  בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה  צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰ÔÈ‡ .c ÏkÓ LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı‡‰ ÔÓ BÏecbL „a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓÔÓ ˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı‡‰‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,Ú BÁÈ ÔÈ‡Â ,BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz ÏB BÈ‡Â LB. ≈¿≈≈»ƒ

  

         
    

אלא   מסככי אי" לכתוב  הסתפק  לא  מדוע  בלשונו  וקשה 
של  הסכ" ההקדמה   טע ומה  " האר מ שגידולו  בדבר
י "ב בהלכה  קשה  כ כמו  דבר". מכל כשר אינו  סוכה 
הבית" בתו עשאה  כאילו  האיל תחת סוכתו  "העושה 
 לשו שהוא   וא פסול. שהוא  בקיצור כתב  לא  ומדוע 
 באיל אלא  שנו  "לא   נוס די ממנו  למדו  ובגמרא  המשנה ,
כשר" מצלתו  מרובה  חמתו  אבל מחמתו  מרובה  שצלתו 
השתמש  הנ"ל החילוק  הזכיר שלא   " הרמב מדוע  אבל
 בקיצור כתב  ולא  הבית", בתו עשאה  "כאילו  בלשו

פסולה .
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שלא  מיוחד  ודיוק  לימוד  ישנו  כאשר  ג בזה : והביאור
המשנה  בלשו לכתוב  מקפיד  זאת בכל , " הרמב הביאו 

שבמשנה .  הדיוקי לתוכ כוונתו  שאי  א
שכשמוצא   " הרמב בכללי  שמצינו  מה  פי  על  להוסי ויש 
כטע מביאה  הגמרא , מסברת יותר לו  הנראית סברא 
מהפסול  יותר מודגש  בית של הפסול ובענייננו , להלכה .
דורותיכ ידעו  למע" הוא  סוכה  מצות תוכ כי  סוכה  של
מאר  אות בהוציאי  ישראל בני  את הושבתי  בסוכות  כי 
משא "כ לסוכה  מנוגד   קבע  דירת  שבית ומוב " מצרי

.איל
כשר  אינו  סוכה  של הסכ"  " הרמב לשו  ג יוב ומעתה 
אינו  שהסגנו  א כי  כו '". אלא  בו   מסככי אי דבר, מכל
 סגנו ביופי   מוסי והוא  יש  בהלכה , חידוש   שו מכריח 

הסוכה  "דפני   הקוד הפרק   בסיו כי  הלשו 

 לסגנו ובהמש כו '" מחיצה  אלא   צריכי אנו  שאי
דבר". מכל כשר אינו  סוכה  של הסכ" כתב  זה 

       

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי  הארץ , מן שצומח 
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב .), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב . גורן כמו הארץ , מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ . מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב . ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ "א רע  ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.ÂÈÏecb ÔÈ‡L „a CkÒaÁÓ B‡ ,ı‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï‡ .‰ÏeÒt  ‰‡ÓË Ïa˜nL „ B‡ ,ı‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú BÁÈL „ B‡ ,LBÂ ÏBp‰ „a CkÒÂ Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,eÓ‡ ‡lL ;‰Lk ¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lLeÈ‰È ‡lL ‰f‰Ï CÈˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰OÚ CB˙Ï ÔÈ„BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙ÈLÈa BÏ ˆÈ ‡lL È„k, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙BBÚÂ ˙BÓˆÚ B‡ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜˜ÌÈÙb ‰ÈÏÚ„Ú ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e˜Ú ‡Ï È‰L ,‰ÏeÒt  ‰kÒ eOÚpLdÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa˙BÏˆÁÓe ıÚ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  Ô‰»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏe ÌÈÏÎŒÈLa dÎkÒÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈLa CkÒÈ ‡nL  ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e‰Ë ‡Ï. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי  ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח ' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב "ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי 
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי , שום מהם נעשו שטרם
מהארץ . צומח  שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ  שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט :). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓËÌÈÚ ÈÏÈkt ;ÌÈ‡z Ô‰e À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈÚ Ô‰e‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈÓz Ô‰e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B :Ô‰ÔÈÎkÒÓ  ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰aÓ »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a˙B˜Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eLÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k LÁ ÔÓB˜Ó È‰  ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
ÈÂ‡ÌÈ‡ el‡Îe. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי 

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי  אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב  פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
 ֿ (כסף  ה"ב  לעיל רבינו שכתב  כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒB‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
ÔˆtÔ˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰Lk  ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ el‡Îe ,B˙eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
ÈÒ ÏL ÌÈÏÁa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙eˆ È‰L ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏÁ‰. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי28) "ותטמנם ו: ב , ביהושע  שנאמר מה עלֿפי 
במכתשת.29)העץ ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק . מקבל שאינו אף ֿעלֿפי  ב . יב , סוכה
באניצי ). ד"ה ב 'תוספות' (עיי "ש טוייתו הצומח 32)לפני 

לעץ . עשב .33)מסביב  טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי ',

.‰ÌÈÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ˙B˜a ;‰Lk  ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊa ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב :). שם (רש"י  עץ  כלי  פשוטי  והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י  הברזל נותנים חקק  ובאותו בראשם,
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קפז                
         

שלא  מיוחד  ודיוק  לימוד  ישנו  כאשר  ג בזה : והביאור
המשנה  בלשו לכתוב  מקפיד  זאת בכל , " הרמב הביאו 

שבמשנה .  הדיוקי לתוכ כוונתו  שאי  א
שכשמוצא   " הרמב בכללי  שמצינו  מה  פי  על  להוסי ויש 
כטע מביאה  הגמרא , מסברת יותר לו  הנראית סברא 
מהפסול  יותר מודגש  בית של הפסול ובענייננו , להלכה .
דורותיכ ידעו  למע" הוא  סוכה  מצות תוכ כי  סוכה  של
מאר  אות בהוציאי  ישראל בני  את הושבתי  בסוכות  כי 
משא "כ לסוכה  מנוגד   קבע  דירת  שבית ומוב " מצרי

.איל
כשר  אינו  סוכה  של הסכ"  " הרמב לשו  ג יוב ומעתה 
אינו  שהסגנו  א כי  כו '". אלא  בו   מסככי אי דבר, מכל
 סגנו ביופי   מוסי והוא  יש  בהלכה , חידוש   שו מכריח 

הסוכה  "דפני   הקוד הפרק   בסיו כי  הלשו 

 לסגנו ובהמש כו '" מחיצה  אלא   צריכי אנו  שאי
דבר". מכל כשר אינו  סוכה  של הסכ" כתב  זה 

       

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי  הארץ , מן שצומח 
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב .), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב . גורן כמו הארץ , מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ . מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב . ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ "א רע  ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.ÂÈÏecb ÔÈ‡L „a CkÒaÁÓ B‡ ,ı‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï‡ .‰ÏeÒt  ‰‡ÓË Ïa˜nL „ B‡ ,ı‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú BÁÈL „ B‡ ,LBÂ ÏBp‰ „a CkÒÂ Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,eÓ‡ ‡lL ;‰Lk ¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lLeÈ‰È ‡lL ‰f‰Ï CÈˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰OÚ CB˙Ï ÔÈ„BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙ÈLÈa BÏ ˆÈ ‡lL È„k, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙BBÚÂ ˙BÓˆÚ B‡ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜˜ÌÈÙb ‰ÈÏÚ„Ú ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e˜Ú ‡Ï È‰L ,‰ÏeÒt  ‰kÒ eOÚpLdÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa˙BÏˆÁÓe ıÚ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  Ô‰»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏe ÌÈÏÎŒÈLa dÎkÒÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈLa CkÒÈ ‡nL  ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e‰Ë ‡Ï. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי  ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח ' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב "ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי 
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי , שום מהם נעשו שטרם
מהארץ . צומח  שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ  שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט :). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓËÌÈÚ ÈÏÈkt ;ÌÈ‡z Ô‰e À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈÚ Ô‰e‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈÓz Ô‰e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B :Ô‰ÔÈÎkÒÓ  ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰aÓ »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a˙B˜Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eLÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k LÁ ÔÓB˜Ó È‰  ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
ÈÂ‡ÌÈ‡ el‡Îe. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי 

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי  אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב  פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
 ֿ (כסף  ה"ב  לעיל רבינו שכתב  כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒB‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
ÔˆtÔ˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰Lk  ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ el‡Îe ,B˙eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
ÈÒ ÏL ÌÈÏÁa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙eˆ È‰L ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏÁ‰. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי28) "ותטמנם ו: ב , ביהושע  שנאמר מה עלֿפי 
במכתשת.29)העץ ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק . מקבל שאינו אף ֿעלֿפי  ב . יב , סוכה
באניצי ). ד"ה ב 'תוספות' (עיי "ש טוייתו הצומח 32)לפני 

לעץ . עשב .33)מסביב  טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי ',

.‰ÌÈÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ˙B˜a ;‰Lk  ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊa ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב :). שם (רש"י  עץ  כלי  פשוטי  והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י  הברזל נותנים חקק  ובאותו בראשם,
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שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי  שאינו [כיון
זה  והרי  האויבים, כלפי  הברזל את בכח  וזורקים בעץ 
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ  של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ "ב  רבינו שכתב  כמו טומאה,

תרכט ]. סי ' או"ח  תשובה' 'שערי 

.Â ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰ÈÎLÏ dÓ˙ÒŒ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡,CekÒÏ dÓ˙Ò  ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰ÈÎLÏÈ˜ dÏ LÈ Ì‡Â .ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡  ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓÏh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈLk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב  הזב  שאם וכתנאֿקמא, ב . יט , סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב : לו ואומרים
נט .). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב .41)במשנה). גבוהה ב .42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי "ף  ה"ב  למעלה

.ÊÌÈÒÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÔaÁa ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰aÔaÁa LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡  ‰Úa‡ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰˜z‰ ˙Áz LÈ ‡nL ‰Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ‰Úa‡ BaÁa LiL „Á‡ Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰Lk  ÌÈÁÙËÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁa LiL ÔÈÒ eÈ‰ .B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa‡ ÔÈÚa ÔÈ‡Â ‰Úa‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
Òp‰ È‰L ;‰ÏeÒt BÊ È‰  Ô‰a CkÒÂ ‰Úa‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈÚa CkqL ÔÈa BaÁa CkqL ÔÈa ,ÏeÒt. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי  שיצא ויחשוב  בביתו שישב 

פסול  ודאי  וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי  סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח . להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י  הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע  פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰˜zËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È‰  „Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈÒ ‡l‡ ,ÌÈ‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈÓÒn‰ „È‰Â ÌÈÒp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „Ïe ,‰Lk BÊ È‰  ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÒÂÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È‰  ‰kÒ ÌLÏ Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰Lk. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק  מלשון

טו.)52)ח ). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק ,
הזזת  גם דברים: שני  כאן צריכים ולפי "ז בהם". התקועים
מפירש"י נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט ) (סי ' הרא"ש אבל ומנענע ". סותר "מפקפק , שכתב : שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי ' (או"ח  וה'טור'

א). (או"ק  שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב "ח  כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט  בסי ' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב 

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ "כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט "ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ‰Lk , À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚÌ"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;‰Ó‰a ˙kÒÂ ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰ ‡ˆBik ÏÎÂ‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï‡ . ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ‰Ê LÈ„b nÚ ‡Ï È‰L ,‰kÒ dÈ‡  ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏCLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ ÈÁ‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰ÚLƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È‰L ,‰Lk  ‰OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב .56)לאיזה ח , להתגונן 57)סוכה
ורש"י ). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ .58) לימי  גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה 
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע "פ 

לצל. סככה עשה שלא לפי  סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח  שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח  חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„Ê ÈÏÈÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈÁÂ L˜ ÈÏÈÁÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈÁ Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰Êb  Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

ÌÈz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL˙BLk ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc ‰MÓÁÂŒÌÈOÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÁ. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב , סוכה במשנה זה הי '69)כל וכן 'ירושלמי '.

ראב "ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡ÈÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a˙BiÁ‰Â Ï˜c‰ L‡ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ ‰ÏÈÁk BÈ‡. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙BiÁ‰ ÈL‡ L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈÁa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
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קפח               
         

ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ  Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈÁ BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„ÈaBÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ ., ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב . יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי  י ) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י  אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק  ב .77)למקום, יג, שם

.ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰CB˙a d‡OÚ el‡k  »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰.Ô‰Èce ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚCekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒÁ‡Â‰a‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰ÓB˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰Lk  ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈˆ  Ô‰Ó ‰a‰ Lk,Ô˙ˆÈˆ˜ Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב .79)שענפי  ט , סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי  "בסכת מב ): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו  ומכאן
סוכות) שתי  ולא אמרתי , אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי  עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע  מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב ). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די  היה לא האילן ובענפי 

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט . הלכה למעלה ראה העשוי ",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL c ÚÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L „a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
BaÏÚ ˙È Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Êe BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆaÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È‰  „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב  בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסף ֿמשנה). ט : בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח , סוכה

.„È‰kÒa Ï‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ  ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË„v‰ ÔÓe .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;ÏÒBt  ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpLˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L „a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»

Úa‡ Ï˙kÏÂ Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt  ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך  לכל הדפנות.92)כשהוא ליד 
הבית.93) מאמצע  התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk  ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚLƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ˙È da ‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰ÚLƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,Lk „Â ÏeÒt „a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL Á ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ˙BÈ Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;Lk  ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È‰  ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

LÁ ‡e‰ ıeÙk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי ' ובב "ח  הי "גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני  פסולה זו הרי  הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי "ט ) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי  הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח  למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ Ot‰ÈzÁz OtL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
Lp‰ ÈtÓ‰ÏeÒt d˙B‡Ï È„k BOt . ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰LkÈÈÓa dhÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓe ˙BÙ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰Lk  d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני  משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי  א. י , סוכה

ה"ב ). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י  עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈBÔÈËÚÓÓ Ï‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁaÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .‰Úa‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt  ˙È B‡ ÌÈÁÙË,ÌL LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ "ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי  בה שתלה ידי  על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי , עד הסוכה מקרקעית
י : (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי  לפי  בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י  ועיין

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



קפט                
         

ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ  Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈÁ BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„ÈaBÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ ., ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב . יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי  י ) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י  אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק  ב .77)למקום, יג, שם

.ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰CB˙a d‡OÚ el‡k  »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰.Ô‰Èce ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚCekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒÁ‡Â‰a‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰ÓB˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰Lk  ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈˆ  Ô‰Ó ‰a‰ Lk,Ô˙ˆÈˆ˜ Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב .79)שענפי  ט , סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי  "בסכת מב ): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו  ומכאן
סוכות) שתי  ולא אמרתי , אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי  עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע  מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב ). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די  היה לא האילן ובענפי 

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט . הלכה למעלה ראה העשוי ",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL c ÚÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L „a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
BaÏÚ ˙È Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Êe BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆaÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È‰  „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב  בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסף ֿמשנה). ט : בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח , סוכה

.„È‰kÒa Ï‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ  ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË„v‰ ÔÓe .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;ÏÒBt  ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpLˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L „a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»

Úa‡ Ï˙kÏÂ Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt  ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך  לכל הדפנות.92)כשהוא ליד 
הבית.93) מאמצע  התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk  ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚLƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ˙È da ‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰ÚLƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,Lk „Â ÏeÒt „a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL Á ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ˙BÈ Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;Lk  ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È‰  ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

LÁ ‡e‰ ıeÙk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי ' ובב "ח  הי "גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני  פסולה זו הרי  הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי "ט ) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי  הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח  למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ Ot‰ÈzÁz OtL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
Lp‰ ÈtÓ‰ÏeÒt d˙B‡Ï È„k BOt . ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰LkÈÈÓa dhÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓe ˙BÙ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰Lk  d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני  משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי  א. י , סוכה

ה"ב ). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י  עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈBÔÈËÚÓÓ Ï‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁaÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .‰Úa‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt  ˙È B‡ ÌÈÁÙË,ÌL LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ "ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי  בה שתלה ידי  על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי , עד הסוכה מקרקעית
י : (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי  לפי  בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י  ועיין
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שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט  הנוי  אין
טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור

ורובו  ראשו לה להכנס  שיוכל כדי  ה"א), פ "ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי  ושולחנו.
אליה. להכנס  מקום לו אין שהרי  מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק  שהנוי  שכל ב . י , סוכה
עצמו, בפני  כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי 

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B eÈ‰L CÎÒÈÂ‡‰L‰‡ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰aÓ ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰aÓ ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰Lk  ÈÂ‡‰ ÏÚ  CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב  "אמר ב : כב , סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי , דאמרי  היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע  זוז כשיעור רחב  כשהנקב 
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע  סלע  כשיעור למטה

שם. ורש"י  אלפסי 

.Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ÈÂ‡‰LÏL ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È‰  „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

 ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰Lk‰ÏeÒt  ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰  ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL „a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰  B˙lvÓ ‰aÓ B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰aÓ¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰aÓ Ïk‰ ˙lˆÂ. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי  חשבון לפי  מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני  על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי  הי "ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י  אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי  כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי  לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח .). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני  ואין טפחים.

ראוי114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף  יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב  הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט .). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ Cc∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈÎBk‰‰aÚÓ ‰˙È‰ . ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡ ÌÈÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

Lk  ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ‰È‰È ‡lL „Ïe ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆

ÌÈÁÙË ‰LÏL „Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê Áa¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙È dB‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„Bi‰ ˙ÙO „‚k. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי ').116) בשם (כסף ֿמשנה ביום הנראים
עב .117) א.118)סככה כב , סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני  ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי 

הוא". כלבוד משלשה, הרי121)פחות טפח  רוחב  שכל
אותה  זרוק  כלומר: רמי ", "חבוט  בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני . למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰  ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ db ‰È‰LaB‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈk Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏLÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈk Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡)  ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ,‡e‰Â .‰Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈOÚ ÏÚ ˙È Ô‰ÈzL db ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי  "בסכת מב ): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט :). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח  יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב  עליהם, לישן כדי 
י : (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי  כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף 
וזה  כשרה, העליונה שאף  יוצא זה לפי  שהרי  זו, תיבה
ידי על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי  אי ֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב  משנה' וה'לחם הדחק .
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס  במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף 
בהצטרף  ורק  מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסף ֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰OÚ ‰‰Bb Ì‡  ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙËz LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L‰ÏÈk ÔÎÂ .‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰Bb Ì‡  ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò OÙe ÌÈ„enÚ ‰Úa‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È‰ ,‰OÚ ÔÈ‰Bb Ì‡  Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿

‰kÒ. À»
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מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני  כאוהל היא והרי 
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב  עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח  רוחב  יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י , סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ OtL ÌÈ„enÚ ÈL Ï‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰Bb elÙ‡  ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰Lk  ‰Ïe‡L ‰kÒLk  ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â BÁ ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ  da LÈÂÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ‡ˆÈ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚÏ ÔÈ‡L ,‡È‰. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ ‰pL ‡ÏÂ ÔaÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈÒ ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È‰  ÌÈa‰ ˙eLa B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ  ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰Lk. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי  כרבנן
ישבו  בישראל האזרח  "כל מב ): כג, (ויקרא שכתוב 
אחת. בסוכה לישב  ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק  בה אחד לכל שיהא ואי ֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י  שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי "ד). גזילה מהל' (פ "ח  בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי  נגזלת אינה - לקרקע  מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי  גזילה, דין כאן ויש
(כסף ֿמשנה). חובתו ידי  יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף  בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב  הרוצים על להקל כדי  כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ "א (ראה ביתם לקעקע  יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי  בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסף ֿמשנה). אינה שקרקע  שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי 

ה'תשע"ח  ניסן  א' ש "ק יום 

    
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי  בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק . אם בכל, אם - הפטורים הם ומי  דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב  שאדם הברכה,

החג. לימי  - ונוייה סוכה עצי  איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈiÁ ,ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈˆ BÈ‡L ÔË˜ .iÁ  ÔÈBÁŒÔ BÈˆÁÂ „Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ôk [LÓÁ Ôk] ‡e‰L3ÈcÓ ‰kqa iÁ  ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני 
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ eËt  ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚt‰Â ÌÈef‰ ÈtÓ B‡ Áe‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף  תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב  היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי  בסוכה  חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק  (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈLBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa iÁ Ï‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח  החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt9ÔÈe ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ÌBia ÌÈÎ„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11 ‰ÏÈla ÌÈÎ„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈiÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

ÈÓBL .ÌBia ÌÈiÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈiÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ÌBia ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ‰ÏÈla ÈÚ‰ ÈÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈeËt ,ÔÈÒcÙe ˙Bp‚ ÈÓBL .ÌBia ÌÈiÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈe ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ‚ÈÂ ‡BÈÂ ,Úe˜ ÌB˜Ó ÓBMÏ LiL pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי  על ואף  חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי  על אף 
במחשבת  שטרודים מפני  בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח  עניין לאיזה מלנסוע  היה 12)נמנע  ואם

לעשות  חייב  כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈe ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰kqa „Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
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מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני  כאוהל היא והרי 
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב  עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח  רוחב  יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י , סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ OtL ÌÈ„enÚ ÈL Ï‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰Bb elÙ‡  ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰Lk  ‰Ïe‡L ‰kÒLk  ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â BÁ ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ  da LÈÂÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ‡ˆÈ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚÏ ÔÈ‡L ,‡È‰. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ ‰pL ‡ÏÂ ÔaÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈÒ ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È‰  ÌÈa‰ ˙eLa B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ  ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰Lk. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי  כרבנן
ישבו  בישראל האזרח  "כל מב ): כג, (ויקרא שכתוב 
אחת. בסוכה לישב  ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק  בה אחד לכל שיהא ואי ֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י  שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי "ד). גזילה מהל' (פ "ח  בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי  נגזלת אינה - לקרקע  מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי  גזילה, דין כאן ויש
(כסף ֿמשנה). חובתו ידי  יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף  בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב  הרוצים על להקל כדי  כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ "א (ראה ביתם לקעקע  יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי  בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסף ֿמשנה). אינה שקרקע  שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי 

ה'תשע"ח  ניסן  א' ש "ק יום 

    
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי  בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק . אם בכל, אם - הפטורים הם ומי  דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב  שאדם הברכה,

החג. לימי  - ונוייה סוכה עצי  איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈiÁ ,ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈˆ BÈ‡L ÔË˜ .iÁ  ÔÈBÁŒÔ BÈˆÁÂ „Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ôk [LÓÁ Ôk] ‡e‰L3ÈcÓ ‰kqa iÁ  ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני 
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ eËt  ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚt‰Â ÌÈef‰ ÈtÓ B‡ Áe‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף  תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב  היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי  בסוכה  חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק  (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈLBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa iÁ Ï‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח  החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt9ÔÈe ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ÌBia ÌÈÎ„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11 ‰ÏÈla ÌÈÎ„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈiÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

ÈÓBL .ÌBia ÌÈiÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈiÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ÌBia ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ‰ÏÈla ÈÚ‰ ÈÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈeËt ,ÔÈÒcÙe ˙Bp‚ ÈÓBL .ÌBia ÌÈiÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈe ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ‚ÈÂ ‡BÈÂ ,Úe˜ ÌB˜Ó ÓBMÏ LiL pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי  על ואף  חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי  על אף 
במחשבת  שטרודים מפני  בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח  עניין לאיזה מלנסוע  היה 12)נמנע  ואם

לעשות  חייב  כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈe ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰kqa „Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
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‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ‡La B˙Èa „ ‡e‰L C„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙ÚL ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙ÚL eLz ˙kqa" :Ó‡pL ,Ú˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa  ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï‡ .‰kqa  ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ  ˙BÚ˜e ˙B„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa 15ıeÁ dÁÈpÓ  ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף  ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק 

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰ÚL Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈe≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰ÚLƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ zÓe .18ıeÁ ˙Bt ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È‰  ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע  שאין לפי 
בשבילו. קבע  וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב  שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰BÁ  ‰kqa ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ ;‰kqa „ÚBÒ  ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ :˙eL¿»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
 ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙Bt ‡l‡ ‰ÚL Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף  חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב  במצה גם כי 

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa BaÂ BL‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,eÒ‡ ‰Ê È‰  ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈnLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡B˜ ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈÈ  ‡˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ  Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח  מקום באיזה כלומר

יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È‰  ÌÈÓL‚ e„È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„iMÓ ?˙BpÙÏ zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈLz elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈLz‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙ÈÏ ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡  ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡  ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙Èa ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי  שאינו ומי  במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡ÈÈzÈ ‡Ï  ˙ÈÁLa ÈÚÈM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „ÈBÓ Ï‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt  «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡26ÌBi‰ ‡La „ÚÒÏ Cˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰ÚL Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈˆ »ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי  סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב  לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט  השמיני  בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני . ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי  זה

.ÈCÓ ,‰ÚL Ïk ‰kqa LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
LiL Ì„˜28LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ CÓ ,ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ ÈÏÈÏe .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒÁ‡Â30ÏÚ ˙BÎa‰ Ïk cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa LÈÏ' CÓe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ CÓ CkŒÁ‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„ÙÒ ÈaÂ È˙BaÏL ÔBL‡ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס  לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי  שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב , קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב  והראב "ד לעשייתן". (=לפני ) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס  התחלת שאז שיושב , לפני 
יפסיק 33) ולא מיד, לישב  צריך בסוכה לישב  שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34 «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBie .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈLBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈLBÈ ,˙ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡ BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa LÈÏ' ÔÈÎÓ35,ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈiÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa LÈÏ' ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈
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שני34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק .35)ימים על מברכים אין לעולם כי 

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי  משמע 
מברכות  שנשים הראב "ד ודעת מצ ּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצ ּוות. שאינן פי  על אף 

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „ÈBÓ  ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „ÈB‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰BÓ da ÒÈÎÓ  ‰pË˜38ÒÈÎÓ  ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BÚ˜e ˙B„˜ da39‡È‰L ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰Ó‚ kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי , גם בה לאכול ורוצה
טוב . יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי 

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈL ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ

ÔÈeÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰ÚL Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa  ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk Á‡ „Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈM‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈÏ ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B ÈÈ‡ :Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È‰L ;‰ˆiL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk eLÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב  יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב  יוםֿטוב , מתחילת קדושה



      

ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון  יום 

מא. מ. כה. כח. עשה מצות
מב. כז.

― הכ"ח ֿ הּמצוה את לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" הערּבים  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמידּכרתֹות ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" אהרן  .הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים,  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה:  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'ּבפרק ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
.ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

  'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
     והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
  חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ מה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף
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שני34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק .35)ימים על מברכים אין לעולם כי 

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי  משמע 
מברכות  שנשים הראב "ד ודעת מצ ּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצ ּוות. שאינן פי  על אף 

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „ÈBÓ  ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „ÈB‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰BÓ da ÒÈÎÓ  ‰pË˜38ÒÈÎÓ  ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BÚ˜e ˙B„˜ da39‡È‰L ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰Ó‚ kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי , גם בה לאכול ורוצה
טוב . יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי 

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈL ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ

ÔÈeÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰ÚL Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa  ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk Á‡ „Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈM‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈÏ ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B ÈÈ‡ :Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È‰L ;‰ˆiL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk eLÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב  יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב  יוםֿטוב , מתחילת קדושה



      

ה'תשע"ח  אדר כ"ד ראשון  יום 

מא. מ. כה. כח. עשה מצות
מב. כז.

― הכ"ח ֿ הּמצוה את לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" הערּבים  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמידּכרתֹות ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" אהרן  .הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים,  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה:  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'ּבפרק ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
.ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

  'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
     והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
  חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ מה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף
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ה'תשע"ח  אדר כ"ה שני יום 

מד. מג. עשה מצות
נא. נ. מח. מז. מו. מה.

― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" אּׁשה  . ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת היא    ְְִִִֶַַַָָֹ
   להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
ֿ עמר את "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ֿ ׁשנתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

ֿ הּכהן אל קצירכם ראׁשית היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ֿ ּתקריב ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואם

ּכרמל"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . אם ֿ "ּכל : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו ּבניסן, ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ֿ סיני". ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּבר
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

  .

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם  , ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

עם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה לחם  ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגללנתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק הּלחם  .זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

 ּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ֿ ּדיני וכל ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ח' ּופרק מּמנחֹות.ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
נֹוסף     והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

 .

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

ניחח" . ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ֿ ּׁשחּיב ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ֿ ימי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני רגל רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיהּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

ה'תשע"ח  אדר כ"ו  שלישי יום 

קסא. עשה מצות
קמ. תעשה לא מצות
יוםשניֿ שלישיכ"הֿ כ"ואדר

― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

 ׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה  , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ֿ אחד ּכל חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, וׁשבּוע , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ל ֿ ּתסּפר ׁשבעת "ׁשבעה ואמר:  ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ
ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ֿ ׁשּקדמני ֿ מי ּכל אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

אמרם     לממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ֿ וחלק ֿ חלק ׁשּכל לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹמצות
היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלּה

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות הּימים מנין : ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ּומנין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמצוה,
ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ּבדברים, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמדקּדק
ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב זה לׁשֹון אין ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻוכ

זה על ּברּורה ּוראיה עצמּה.    ְְְֶַַָָָָ
לילה ֿ ּבכל ֿ הּׁשבּועֹות את ּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ְְִֶֶֶַַַָָָָ

היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּבאמרנּו,
אּלא מנינם מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשבּועֹות
"אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבלילי
ספירת ו"על העמר" ימי ספירת על וצּונּו ּבמצותיו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹקּדׁשנּו
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קצד         
  

ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ואין העמר", ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשבּועי
חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעמר

זֹו. ְְִָּבמצוה

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

ׁשחיטתֹוּבכֹורֹות אחר הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִִֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבדר

ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא  ספרי ּולׁשֹון . ְְִֵֵַָָֹֹ
 הּמקּדׁשין ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְְִִֵֵַַָָָֹֹֻ

אֹומר: ֿ יעקב ּבן אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב
לּצֹורם ׁשעֹוברמּנין מּמּנּו ואכל הּבכֹור ּבאזן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּומי ֿ ּתֹועבה"; ּכל תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹּבלא
ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאכל

ה'תשע"ח  אדר כ"ז רביעי יום 

קלב. תעשה לא מצות
― הקל"ב ֿ הּמצוה את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא זה  , ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁשּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" עונּה  ,זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו ּכף" :על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

ונכרתה"  ּכרתֹות ּובגמרא .ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עוןלּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּהמּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מהּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום 

קכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו   ְְְִִֶַָָֻ
ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "לא  למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ
אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
         

    ּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ח  אדר כ"ט  שישי יום 

קלא. תעשה לא מצות
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ֿ הּנֹותר, ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאת
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" ההוא  אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר ּבּמּלּואים:  . ְִִִֶַַָֹֹֹ
ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"  ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

      אבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזרלענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר
יוםרביעיֿ ש"קכ"זאדרֿ א'ניסן

ֵֶַָָ

ה'תשע"ח  ניסן  א' ש "ק יום 

קכט. קל. תעשה לא מצות
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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קצה          
  

ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ואין העמר", ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשבּועי
חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעמר

זֹו. ְְִָּבמצוה

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

ׁשחיטתֹוּבכֹורֹות אחר הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִִֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבדר

ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא  ספרי ּולׁשֹון . ְְִֵֵַָָֹֹ
 הּמקּדׁשין ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְְִִֵֵַַָָָֹֹֻ

אֹומר: ֿ יעקב ּבן אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב
לּצֹורם ׁשעֹוברמּנין מּמּנּו ואכל הּבכֹור ּבאזן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּומי ֿ ּתֹועבה"; ּכל תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹּבלא
ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאכל

ה'תשע"ח  אדר כ"ז רביעי יום 

קלב. תעשה לא מצות
― הקל"ב ֿ הּמצוה את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא זה  , ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁשּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" עונּה  ,זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו ּכף" :על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

ונכרתה"  ּכרתֹות ּובגמרא .ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עוןלּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּהמּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מהּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"ח  אדר כ"ח חמישי יום 

קכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו   ְְְִִֶַָָֻ
ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "לא  למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ
אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
         

    ּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ח  אדר כ"ט  שישי יום 

קלא. תעשה לא מצות
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ֿ הּנֹותר, ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאת
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" ההוא  אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר ּבּמּלּואים:  . ְִִִֶַַָֹֹֹ
ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"  ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

      אבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזרלענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר
יוםרביעיֿ ש"קכ"זאדרֿ א'ניסן

ֵֶַָָ

ה'תשע"ח  ניסן  א' ש "ק יום 

קכט. קל. תעשה לא מצות
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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 זבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
 זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת אמרּו:    ,ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר טמאת    ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, . ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא ּולׁשֹון  ֿ ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות ֿ קדׁשׁשּנתּבאר "ּבכל יתעּלה: אמרֹו ּבבאּור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת

ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר
  ."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה נטילת נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

  רחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
 ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א אדר, בו כותב אשר הוא וזוגתו הרבנית שיחיו כבר קבעו זמן נסיעתם 

לעלות לאה"ק ת"ו ליום ה' כ"ד ניסן הבע"ל באני' לפאריז ומשם באוירון לאה"ק ת"ו.

ומתאים למה שדברנו בהיותו כאן, הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' הנסיעה כשורה וביאתם לשם 

להצלחה וחזירתם למקומם בזמן המיועד בשעה טובה ומוצלחת. ובטח למותר לכפול עוד הפעם מה 

שנדברנו, אשר בהיות ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, וכמו 

שהמתכונן לכנוס להיכל מלך בשר ודם, הרי משנה הוא ומיפה מלבושיו עד כמה שאפשר, הרי עאכו"כ 

מבוארים  הרי  האדם  ולבושי  ת"ו,  לאה"ק  עלי'  טרם  הרוחניים  למלבושים  בנוגע  כן  להיות  שצריך 

בתניא בארוכה שזהו המחשבה דבור ומעשה שלו שהם לבושי הנשמה, ובמילא צריך בכל יום להוסיף 

יום מימות החול, קודם התפלה בבקר, איזה  ויפוי, ולכל הפחות, וכמובן בלי נדר, ליתן בכל  הטבה 

פרוטות לצדקה ולקבוע שיעור נוסף בפנימיות התורה, אשר היא תורת החסידות אשר בזהר נקראת 

לארץ  בפרט  שמתאימה  ומובן  כ"ו  סי'  הקדש  באגרת  ונתבאר  ע"ב  קכ"ד  דף  ח"ג  )זהר  דחיי  אילנא 

בדברים  רגעים  איזה  התפלה  קודם  יום  בכל  לחשוב  מהנכון  ובמילא  החיים(  ארץ  הנקראת  ישראל 

המביאים לאהבת ד' ויראתו, ואשר נמצא לרוב בספרי החסידות ומאמרים...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לב' ניסן הבע"ל, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח, ופ"ש לבנו - אשר ביקר אצלי יחד עמדו - שי'.
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:ת"י כך  ובצורת צמאון  בעת
לא): (במדבר  צבא חלוצי כמו  יזיין   

:לאורייתא רשיעיא מתיב יונתן  תירגם
משיב: עולם:כמו  של  ליישובו   

 וקדמה ימה ופרצת שנא' כמה מצרים בלא נחלה
הארץ  יג) (שם שנאמר  כאברהם לא כח ) (בראשית וגו '

לג) (שם שנא' השבת את שמר  ויעקב רואה אתה אשר 
כך  חמה דמדומי עם תחומין  שקבע העיר  פני את ויחן 

שמשון : ר ' פי'
    ידו מקוצר  לא נושעתם לא אשר  את

הוא:  :מכם פניו  שהסתיר  לכם גרמו 
 :(א (מלאכי מגואל  לחם וכן  טינוף לשון 

 
(‡È).ÍÁÂ:לך הטוב בדרך  תמיד  אותך ינהג  ÚÈ˘‰Âהמקום 

.Í˘Ù ˙ÂÁˆÁˆ את ישבע ויובש  צמאון בעולם יהיה בעת 
טובה: מכל חסר תהיה ולא ıÈÏÁÈ.נפשך ÍÈ˙ÂÓˆÚÂ יבריא

הגוף : מוסדי  שהם לפי העצמות  את  וזכר  עצמותיך את  ויחזיק 
.˙ÈÈ‰Â הוא הדרך  כי המים מן  השבע  כגן מטובה שבע  תהיה 

בטובה  מושפע  עת בכל  תהיה מים וכמוצא עת בכל להשקותה
נפסקין : אינם  הנוטפין  המים אשר מים המוצא (È)כמקור 

.ÍÓÓ ÂÂ יבנו ממך היוצאים הטובים המעשים לומר  רצה
את  מחריבים  הרעים  שהמעשים וכמו העולם חרבות את

החרבות: יבנו  הטובים כן  Â„Â.העולם  Â„ È„ÒÂÓ היסודות
הטובים  במעשיך  אותם תקומם אתה הדורות בימי שנפלו

במ "ש : הדבר ÍÏוכפל ‡Â˜Â אותך יקראו העולם בני  כל .
העולם: פרצות גדרת מעשיך בזכות שהרי  פרץ Â˘Ó.גודר 

כי באנשים  מיושבות  להיות הנתיבות את המשיב  הוא אתה
הערים  נבנו ובזכותך הנתיבות נשמו  חריבים הערים בהיות

הנתיבות: ÂÎÂ'.(È‚)ונתיישבו ˙˘Ó È˘˙ Ì‡ רגלך והשבות שבת שהוא  ונזכרת  לתחום חוץ  לצאת בדרך החזקת אם  ר "ל
השבת: האסורות:Â˘Ú˙.בעבור  המלאכות  מן  אחד  חפצך מעשות  תשוב  אם ור"ל שתים במקום עומדת משבת של ÌÂÈהמ "ם

.È˘„˜:המקום שקדשו  השבת  Ú‚.זהו  ˙˘Ï ˙‡˜Â:בו להתענג  לך מיוחד  יהיה ר"ל עונג  יום  השבת את  ‰'תקרא ˘Â„˜Ï
.„ÂÎÓ:חול של  מלאכה  בו  עשות מבלי מכובד  יום תקרא המקום  שקדשו השבת  לבד Â˙„ÎÂליום שם בקריאת לא ר"ל .

עניניך: בו תכבדו בשבת:ÂˆÓÓ‡.אלא  האסורים מדברים חפצך בו  תעשה שלא ר "ל  חפצך  בו  מצוא „.מבלי „Âומלדבר
וכיוצא: כחשבונות בשבת הנאסר דבר  ‰'.(È„)בו  ÏÚ ‚Ú˙˙ Ê‡ ור"ל ה ' על ותתענג הרבה טובה לך ישפיע  אז  כן כשתעשה

ה': בתורת להשכיל הראוי  במצב  הגוף להעמיד  כ "א הגוף  לעידון תתענג  והממשלה:ÍÈ˙Î‰Â.לא המעלה ברום תהיה  ר "ל
.ÍÈ˙ÏÎ‡‰Â אברהם בן  לישמעאל ולא הנחלה ניתנה  ולבניו  שלו  לפי  יעקב ואמר אביך ליעקב  הנחלתי אשר  הארץ  תהיה לך ר "ל

קה): (תהלים כנען ארץ  את אתן לך  לאמר וכו' לחוק ליעקב ויעמידיה  נאמר וכן  יצחק  בן לעשו „.ולא '‰ ÈÙ ÈÎ וכיון
יקיים: דיבר שהוא

(‡).‰ˆ˜ ‡Ï Ô‰: האויב מצרת צעקתכם קול  מלשמוע  אזנו שכבדה בעבור  ולא להושיע  יוכל  ולא  ידו שקצרה בעבור  לא אמר 
().Ì‡ ÈÎ:אליכם יפנה  לא ולכן  אלהיכם לבין ביניכם  המבדילים הם  שעשיתם העוונות פני‰ÂÈ˙Ò.רק  להסתיר  גרמו הם

צעקתכם: שמוע  לבל מכם Ì„.(‚)המקום ÂÏ‡‚:שפכתם אשר  נקי בדם ומלוכלכים תכתבו ÔÂÚ.מטונפים כי  בעון נגאלו 
ומרמה: און  דברי  בהן 

 
(‡È).ÍÁÂנחם ולא כמו הנהגה י "ב)ענין  ÂÁˆÁˆ˙.:(שמות

צחיחה שכנו  כמו  וצמאון יובש  ס"א)ענין יזיין ıÈÏÁÈ.:(תהלים
צבא  חלוצי ל "א)כמו  ויחזיק :(במדבר  יבריא שביעה Â‰.ור"ל

רוה תלמיה  ס"ה)כמו  הדברÂÊÎÈ.:(תהלים עזיבת ענין 
אכזב כמו  לי תהיה כמו  ט"ו )וההפסקה È„ÒÂÓ.(È):(ירמיה

יסוד: ıÙ.מלשון  „Â‚והשבור הפרוץ  במקום כותל בונה
וכו' גדר והגדר  מ"ג)כמו השבה:Â˘Ó.:(יחזקאל  מלשון

.˙ÂÈ˙: ודרך ישיבה :˘Ï˙.שביל  ˙˘È.(È‚)מלשון 
השבה: ורצון:ÍˆÙÁ.מלשון  חפץ  תענוגÂÚ‚.מלשון  מלשון 

ספרתי „ÍÈÎותפנוק: דרכי  וכן עניניך  קי "ט). :(תהלים
(„È).ÍÈ˙Î‰Â: והתנשאות רכיבה גובה È˙ÂÓ.מלשון ענין

עב במתי  על י "ד )כמו :(לעיל 
(‚).ÂÏ‡‚מגואל לחם  כמו  ולכלוך טינוף א')ענין :(מלאכי 

תהגה ˙‰‚‰. ולשוני כמו  ל "ה)תדבר  :(תהלים
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(ÊË)  נתקו ולא ונסתרים מעוכים ביציו 

שררך לגמרי: ז )כמו  כמו (ÊÈ):(שיר
אופתא  כי דחפיזא חכמים בלשון  וכן  מתקשה יחפוז 

מז ) כעץ:(חולין  כמו ביציו :קשה גדילים
א)וישתרגו  ל '(איכה והוא משנה בל ' מיטה שריגי או 

כמשאוי עצמיו :חוזק:(ÁÈ)גדיל :
ברזל : (ËÈ)של    ראש נברא מבראשית
ישחטנו :לבהמות: בעצמו  (Î)הקב"ה 

  ,אלף בהררי בהמות כתוב תהלים ובספר 
כולם, את רועה יום ובכל  יבול  לו  נשאו  הרים (ע"כ אלף

רש "י ) ל' אינו  ואילך מכאן  רש "י  אילנות:(Î‡):יסד צל 
(Î)   וביצה קנה סתר  של  צל  אותו 

באילנות ומסוכך  (Î‚):(הרבה)מסובך    
 עושקו גדול  נהר  והוא ורבים פרים שמימיו  פרת

בשתותו : הבריות מן  וגוזלו   בטנו מתקשה לא
זנבו : יחפוז  כמו  שתייתו  על     בטוח

כמו  שם שותה היה אילו  לפיהו  הירדן  כל  למשוך  הוא
מבטן  כב)גוחי (Î„):(תלים  יקחנו המקום

מאימתו : ונרעד  בו  של בהביטו  אומנו ' כלי
דגים: בהם ששולים ציידים

 
(ÊË).'Â‚Â ÂÁÎ ‡ ‰‰טרף לטרוף  למד  לא כי עם כאומר 

במתניו  אצלו  שמורה הכח  מ "מ  בפועל  כחו  א"כ  נודע  ולא
בעצם: כח  בעל Â‚Â'.והוא ÂÂ‡Â כפל והוא בטנו  בטבור  וכחו

במ "ש : כמו ıÂÙÁÈ.(ÊÈ)ענין  הוא אשר  זנבו להניע  ימהר 
ובעובי: בגודל ארז ÂÈ„ÁÙ.אילן È„È‚ עבים המה ביציו גידי

אילן : ענפי  היו  ÂÁ˘‰.(ÁÈ)כאלו È˜ÈÙ‡חוזק להם יש 
כפל ‚ÂÈÓ.הנחושת: והוא ברזל של  וכבד  עב כדבר עצמיו 

במ "ש : È˘‡˙.(ËÈ)ענין  ‡Â‰ ראשון ברא  אותו ר "ל 
עשהו ‰Â˘ÂÚ.לבהמות : אשר  ה' רק  לו יוכל מי אין חזקו  לרב

נפש : להכותו חרבו אליו יגיש  בעצמו ÏÂ.(Î)הוא  ÈÎכי
לו  היא ומצויה  למאכלו  יבול לו ומצמיחים נושאים  ההרים
ישחקו  כחו  רב  כל  ועם לחמו יחסר  לא כי  כח  רב  הוא ולזה
משם: להחרידם  מהם מי יטרוף  ולא במקומו  השדה חית כל

(‡Î).˙Á˙בדבר התימה  ה "א ותחסר התחת אמר כאילו
לרב הלא צאלים תחת  ישכב  וכי  ור "ל רבים  וכמוהו המובן
מבלי יתקיים ובהשגחתי עליו  לסכך בעולם צאלים אין גדלו 

החמה: מפני  בחמה עליו להגן  Â‚Â'.צל ˙Òישכב וכי  ר "ל
בבצה: הגדל  גומא בסתר  או קנה וכיÂ‰ÂÎÒÈ.(Î)בסתר 

הלא  גדלו  לפי  צללו להיות ראוים המה אשר  צאלים יסכהו
לכסותו : הראוי  צל בעולם הדברÂ‰ÒÈ.אין וכפל כאין כמוהם הלא  החמה מפני  צל עליו  לעשות  נחל ערבי אותו  יסבבו  וכי

המניעה: גודל על המורה במ "ש  פעמים Â˘ÚÈ˜.(Î‚)רבות Ô‰: עשקו כאלו  פיו  אל כולו  מושכו  הנה לומר  השאלה בדרך בא 
.ÊÂÙÁÈ ‡ÏÂ בזמן הנמשך ואף  כולו את שותה מ "מ  השתיה זמן במשך המים עודו  נמשך וא"כ  בחפזון לשתות  ימהר  לא כי  עם

הירדן :ÁËÈ.השתיה : מי  כל פיו  אל למשוך יוכל אשר  בעצמו הוא המעינות ÂÈÈÚ.(Î„)בוטח  עד פיו אל  יקח  הירדן כל את
פמייס: ממערת נובע  שהוא נביעתו בהמוקשים ÌÈ˘˜ÂÓ.מקום  אפו  וינקוב  הירדן קרקעית עד פיו ישפיל  הכל לשתות בכדי

מליצה: וענין  וגוזמא הפלגה  מדרך והוא באפו  בהם יפגע כי  וכדומה כאבנים בירדן אשר 

 
(ÊË).ÂÂ‡Â לי און מצאתי כמו יב)וכחו  ÈÈ˘.:(הושע
הסהרבעבו  אגן  שררך כמו  ז )רו  צד "יıÂÙÁÈ.(ÊÈ):(ש "ה יחפוז

ומהירות: חפזון מל ' והוא מתחלף זסשר "ץ כי זי"ן  במקום
.ÂÈ„ÁÙ אשך מרוח  כי  כא)ביציו פחדין :(ויקרא מריס  ת"א
.Â‚Â˘Èשריגיה הלבינו כמו וענף סעיף א)ענין  :(יואל 

(ÁÈ).È˜ÈÙ‡רפה אפיקים ומזיח  כמו  חוזק  יב)ענין :(לעיל 
.ÂÈÓ‚גרם תשבר כמו  כה)עצמיו משא ÏÈËÓÎ.:(משלי  ענין 

החול  ונטל כמו  כז )כבד  פ "א ÏÂ.(Î):(שם בחסרון  יבול  כמו 
תוכל  כל וכן  מב)הפעל  צמח (לקמן  ענינו  ויבול  יכל ומשפטו

הארץ יבול  כמו  ו )האדמה צל:ˆ‡ÌÈÏ.(Î‡):(שופטים מל'
.‰ˆÂבצה בלא  גומא היגאה כמו  הלח  טיט  ח)עניינו :(לעיל 
(Î).Â‰ÂÎÂÒÈ:סכך ÏÁ.מלשון ÈÚסרק אילני שם

הנחל: אצל וגזל:Â˘ÚÈ˜.(Î‚)הגדלים עושק  ר"ל ‰.מל'
ממנו : ישתה  אשר  נהר ומהירות:ÊÂÙÁÈ.כל  חפזון ÁÈ‚È.מל'

יצא מרחם בגיחו כמו  המשכה לח)ענין  ÂÈÈÚ.(Î„):(לעיל 
חסדך  בהשמים כמו עד במקום תבא  לו )הבי"ת ומשפטו (תהלים

המים  עין כמו  מים מעין  ענין הוא ועיניו השמים (בראשית עד

:טו )



קצז     
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:ת"י כך  ובצורת צמאון  בעת
לא): (במדבר  צבא חלוצי כמו  יזיין   

:לאורייתא רשיעיא מתיב יונתן  תירגם
משיב: עולם:כמו  של  ליישובו   

 וקדמה ימה ופרצת שנא' כמה מצרים בלא נחלה
הארץ  יג) (שם שנאמר  כאברהם לא כח ) (בראשית וגו '

לג) (שם שנא' השבת את שמר  ויעקב רואה אתה אשר 
כך  חמה דמדומי עם תחומין  שקבע העיר  פני את ויחן 

שמשון : ר ' פי'
    ידו מקוצר  לא נושעתם לא אשר  את

הוא:  :מכם פניו  שהסתיר  לכם גרמו 
 :(א (מלאכי מגואל  לחם וכן  טינוף לשון 

 
(‡È).ÍÁÂ:לך הטוב בדרך  תמיד  אותך ינהג  ÚÈ˘‰Âהמקום 

.Í˘Ù ˙ÂÁˆÁˆ את ישבע ויובש  צמאון בעולם יהיה בעת 
טובה: מכל חסר תהיה ולא ıÈÏÁÈ.נפשך ÍÈ˙ÂÓˆÚÂ יבריא

הגוף : מוסדי  שהם לפי העצמות  את  וזכר  עצמותיך את  ויחזיק 
.˙ÈÈ‰Â הוא הדרך  כי המים מן  השבע  כגן מטובה שבע  תהיה 

בטובה  מושפע  עת בכל  תהיה מים וכמוצא עת בכל להשקותה
נפסקין : אינם  הנוטפין  המים אשר מים המוצא (È)כמקור 

.ÍÓÓ ÂÂ יבנו ממך היוצאים הטובים המעשים לומר  רצה
את  מחריבים  הרעים  שהמעשים וכמו העולם חרבות את

החרבות: יבנו  הטובים כן  Â„Â.העולם  Â„ È„ÒÂÓ היסודות
הטובים  במעשיך  אותם תקומם אתה הדורות בימי שנפלו

במ "ש : הדבר ÍÏוכפל ‡Â˜Â אותך יקראו העולם בני  כל .
העולם: פרצות גדרת מעשיך בזכות שהרי  פרץ Â˘Ó.גודר 

כי באנשים  מיושבות  להיות הנתיבות את המשיב  הוא אתה
הערים  נבנו ובזכותך הנתיבות נשמו  חריבים הערים בהיות

הנתיבות: ÂÎÂ'.(È‚)ונתיישבו ˙˘Ó È˘˙ Ì‡ רגלך והשבות שבת שהוא  ונזכרת  לתחום חוץ  לצאת בדרך החזקת אם  ר "ל
השבת: האסורות:Â˘Ú˙.בעבור  המלאכות  מן  אחד  חפצך מעשות  תשוב  אם ור"ל שתים במקום עומדת משבת של ÌÂÈהמ "ם

.È˘„˜:המקום שקדשו  השבת  Ú‚.זהו  ˙˘Ï ˙‡˜Â:בו להתענג  לך מיוחד  יהיה ר"ל עונג  יום  השבת את  ‰'תקרא ˘Â„˜Ï
.„ÂÎÓ:חול של  מלאכה  בו  עשות מבלי מכובד  יום תקרא המקום  שקדשו השבת  לבד Â˙„ÎÂליום שם בקריאת לא ר"ל .

עניניך: בו תכבדו בשבת:ÂˆÓÓ‡.אלא  האסורים מדברים חפצך בו  תעשה שלא ר "ל  חפצך  בו  מצוא „.מבלי „Âומלדבר
וכיוצא: כחשבונות בשבת הנאסר דבר  ‰'.(È„)בו  ÏÚ ‚Ú˙˙ Ê‡ ור"ל ה ' על ותתענג הרבה טובה לך ישפיע  אז  כן כשתעשה

ה': בתורת להשכיל הראוי  במצב  הגוף להעמיד  כ "א הגוף  לעידון תתענג  והממשלה:ÍÈ˙Î‰Â.לא המעלה ברום תהיה  ר "ל
.ÍÈ˙ÏÎ‡‰Â אברהם בן  לישמעאל ולא הנחלה ניתנה  ולבניו  שלו  לפי  יעקב ואמר אביך ליעקב  הנחלתי אשר  הארץ  תהיה לך ר "ל

קה): (תהלים כנען ארץ  את אתן לך  לאמר וכו' לחוק ליעקב ויעמידיה  נאמר וכן  יצחק  בן לעשו „.ולא '‰ ÈÙ ÈÎ וכיון
יקיים: דיבר שהוא

(‡).‰ˆ˜ ‡Ï Ô‰: האויב מצרת צעקתכם קול  מלשמוע  אזנו שכבדה בעבור  ולא להושיע  יוכל  ולא  ידו שקצרה בעבור  לא אמר 
().Ì‡ ÈÎ:אליכם יפנה  לא ולכן  אלהיכם לבין ביניכם  המבדילים הם  שעשיתם העוונות פני‰ÂÈ˙Ò.רק  להסתיר  גרמו הם

צעקתכם: שמוע  לבל מכם Ì„.(‚)המקום ÂÏ‡‚:שפכתם אשר  נקי בדם ומלוכלכים תכתבו ÔÂÚ.מטונפים כי  בעון נגאלו 
ומרמה: און  דברי  בהן 

 
(‡È).ÍÁÂנחם ולא כמו הנהגה י "ב)ענין  ÂÁˆÁˆ˙.:(שמות

צחיחה שכנו  כמו  וצמאון יובש  ס"א)ענין יזיין ıÈÏÁÈ.:(תהלים
צבא  חלוצי ל "א)כמו  ויחזיק :(במדבר  יבריא שביעה Â‰.ור"ל

רוה תלמיה  ס"ה)כמו  הדברÂÊÎÈ.:(תהלים עזיבת ענין 
אכזב כמו  לי תהיה כמו  ט"ו )וההפסקה È„ÒÂÓ.(È):(ירמיה

יסוד: ıÙ.מלשון  „Â‚והשבור הפרוץ  במקום כותל בונה
וכו' גדר והגדר  מ"ג)כמו השבה:Â˘Ó.:(יחזקאל  מלשון

.˙ÂÈ˙: ודרך ישיבה :˘Ï˙.שביל  ˙˘È.(È‚)מלשון 
השבה: ורצון:ÍˆÙÁ.מלשון  חפץ  תענוגÂÚ‚.מלשון  מלשון 

ספרתי „ÍÈÎותפנוק: דרכי  וכן עניניך  קי "ט). :(תהלים
(„È).ÍÈ˙Î‰Â: והתנשאות רכיבה גובה È˙ÂÓ.מלשון ענין

עב במתי  על י "ד )כמו :(לעיל 
(‚).ÂÏ‡‚מגואל לחם  כמו  ולכלוך טינוף א')ענין :(מלאכי 

תהגה ˙‰‚‰. ולשוני כמו  ל "ה)תדבר  :(תהלים
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(ÊË)  נתקו ולא ונסתרים מעוכים ביציו 

שררך לגמרי: ז )כמו  כמו (ÊÈ):(שיר
אופתא  כי דחפיזא חכמים בלשון  וכן  מתקשה יחפוז 

מז ) כעץ:(חולין  כמו ביציו :קשה גדילים
א)וישתרגו  ל '(איכה והוא משנה בל ' מיטה שריגי או 

כמשאוי עצמיו :חוזק:(ÁÈ)גדיל :
ברזל : (ËÈ)של    ראש נברא מבראשית
ישחטנו :לבהמות: בעצמו  (Î)הקב"ה 

  ,אלף בהררי בהמות כתוב תהלים ובספר 
כולם, את רועה יום ובכל  יבול  לו  נשאו  הרים (ע"כ אלף

רש "י ) ל' אינו  ואילך מכאן  רש "י  אילנות:(Î‡):יסד צל 
(Î)   וביצה קנה סתר  של  צל  אותו 

באילנות ומסוכך  (Î‚):(הרבה)מסובך    
 עושקו גדול  נהר  והוא ורבים פרים שמימיו  פרת

בשתותו : הבריות מן  וגוזלו   בטנו מתקשה לא
זנבו : יחפוז  כמו  שתייתו  על     בטוח

כמו  שם שותה היה אילו  לפיהו  הירדן  כל  למשוך  הוא
מבטן  כב)גוחי (Î„):(תלים  יקחנו המקום

מאימתו : ונרעד  בו  של בהביטו  אומנו ' כלי
דגים: בהם ששולים ציידים

 
(ÊË).'Â‚Â ÂÁÎ ‡ ‰‰טרף לטרוף  למד  לא כי עם כאומר 

במתניו  אצלו  שמורה הכח  מ "מ  בפועל  כחו  א"כ  נודע  ולא
בעצם: כח  בעל Â‚Â'.והוא ÂÂ‡Â כפל והוא בטנו  בטבור  וכחו

במ "ש : כמו ıÂÙÁÈ.(ÊÈ)ענין  הוא אשר  זנבו להניע  ימהר 
ובעובי: בגודל ארז ÂÈ„ÁÙ.אילן È„È‚ עבים המה ביציו גידי

אילן : ענפי  היו  ÂÁ˘‰.(ÁÈ)כאלו È˜ÈÙ‡חוזק להם יש 
כפל ‚ÂÈÓ.הנחושת: והוא ברזל של  וכבד  עב כדבר עצמיו 

במ "ש : È˘‡˙.(ËÈ)ענין  ‡Â‰ ראשון ברא  אותו ר "ל 
עשהו ‰Â˘ÂÚ.לבהמות : אשר  ה' רק  לו יוכל מי אין חזקו  לרב

נפש : להכותו חרבו אליו יגיש  בעצמו ÏÂ.(Î)הוא  ÈÎכי
לו  היא ומצויה  למאכלו  יבול לו ומצמיחים נושאים  ההרים
ישחקו  כחו  רב  כל  ועם לחמו יחסר  לא כי  כח  רב  הוא ולזה
משם: להחרידם  מהם מי יטרוף  ולא במקומו  השדה חית כל

(‡Î).˙Á˙בדבר התימה  ה "א ותחסר התחת אמר כאילו
לרב הלא צאלים תחת  ישכב  וכי  ור "ל רבים  וכמוהו המובן
מבלי יתקיים ובהשגחתי עליו  לסכך בעולם צאלים אין גדלו 

החמה: מפני  בחמה עליו להגן  Â‚Â'.צל ˙Òישכב וכי  ר "ל
בבצה: הגדל  גומא בסתר  או קנה וכיÂ‰ÂÎÒÈ.(Î)בסתר 

הלא  גדלו  לפי  צללו להיות ראוים המה אשר  צאלים יסכהו
לכסותו : הראוי  צל בעולם הדברÂ‰ÒÈ.אין וכפל כאין כמוהם הלא  החמה מפני  צל עליו  לעשות  נחל ערבי אותו  יסבבו  וכי

המניעה: גודל על המורה במ "ש  פעמים Â˘ÚÈ˜.(Î‚)רבות Ô‰: עשקו כאלו  פיו  אל כולו  מושכו  הנה לומר  השאלה בדרך בא 
.ÊÂÙÁÈ ‡ÏÂ בזמן הנמשך ואף  כולו את שותה מ "מ  השתיה זמן במשך המים עודו  נמשך וא"כ  בחפזון לשתות  ימהר  לא כי  עם

הירדן :ÁËÈ.השתיה : מי  כל פיו  אל למשוך יוכל אשר  בעצמו הוא המעינות ÂÈÈÚ.(Î„)בוטח  עד פיו אל  יקח  הירדן כל את
פמייס: ממערת נובע  שהוא נביעתו בהמוקשים ÌÈ˘˜ÂÓ.מקום  אפו  וינקוב  הירדן קרקעית עד פיו ישפיל  הכל לשתות בכדי

מליצה: וענין  וגוזמא הפלגה  מדרך והוא באפו  בהם יפגע כי  וכדומה כאבנים בירדן אשר 

 
(ÊË).ÂÂ‡Â לי און מצאתי כמו יב)וכחו  ÈÈ˘.:(הושע
הסהרבעבו  אגן  שררך כמו  ז )רו  צד "יıÂÙÁÈ.(ÊÈ):(ש "ה יחפוז

ומהירות: חפזון מל ' והוא מתחלף זסשר "ץ כי זי"ן  במקום
.ÂÈ„ÁÙ אשך מרוח  כי  כא)ביציו פחדין :(ויקרא מריס  ת"א
.Â‚Â˘Èשריגיה הלבינו כמו וענף סעיף א)ענין  :(יואל 

(ÁÈ).È˜ÈÙ‡רפה אפיקים ומזיח  כמו  חוזק  יב)ענין :(לעיל 
.ÂÈÓ‚גרם תשבר כמו  כה)עצמיו משא ÏÈËÓÎ.:(משלי  ענין 

החול  ונטל כמו  כז )כבד  פ "א ÏÂ.(Î):(שם בחסרון  יבול  כמו 
תוכל  כל וכן  מב)הפעל  צמח (לקמן  ענינו  ויבול  יכל ומשפטו

הארץ יבול  כמו  ו )האדמה צל:ˆ‡ÌÈÏ.(Î‡):(שופטים מל'
.‰ˆÂבצה בלא  גומא היגאה כמו  הלח  טיט  ח)עניינו :(לעיל 
(Î).Â‰ÂÎÂÒÈ:סכך ÏÁ.מלשון ÈÚסרק אילני שם

הנחל: אצל וגזל:Â˘ÚÈ˜.(Î‚)הגדלים עושק  ר"ל ‰.מל'
ממנו : ישתה  אשר  נהר ומהירות:ÊÂÙÁÈ.כל  חפזון ÁÈ‚È.מל'

יצא מרחם בגיחו כמו  המשכה לח)ענין  ÂÈÈÚ.(Î„):(לעיל 
חסדך  בהשמים כמו עד במקום תבא  לו )הבי"ת ומשפטו (תהלים

המים  עין כמו  מים מעין  ענין הוא ועיניו השמים (בראשית עד

:טו )
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„õìçpL Løçä,äöìçL úLøçäå,ïèwì úöìBçäå–äìeñt dúöéìç.äöìçL äpè÷–ìécâzMî õGçz; ©¥¥¤¤¡©§©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤©¨¨£¦¨¨§¨§©¨¤¨§¨©£¦¤©§¦
äöìç àG íàå–äìeñt dúöéìç. §¦¨§¨£¦¨¨§¨

‰íéðLa äöìç,GLa Bàìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîðå äL–äìeñt dúöéìç.ïðçBé éaøå ïBòîL éaø ¨§¨¦§©¦¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨
øìcðqäïéøéLëî.ïéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîe,éðôì äNòî àáeàáé÷ò éaø,øéLëäå. ©©§§¨©§¦¦©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

Âäöéìç úåöî:ïéc úéáì Bzîáéå àeä àa,äåBì úðâBää äöò Bì ïéàéOî ï.øîàpL(ç ,äë íéøáã):Bì-eàø÷å" ¦§©£¦¨¨¦¦§§¥¦§¥©¦¦¥¨©¤¤¤¤¡©§¨§
"åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ.úøîBà àéäå:ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî","éîaé äáà àG(æ ,íù íù).àeäå ¦§¥¦§¦§¥¨§¦¤¤¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥¨¨©§¦§

øîBà:"dzç÷ì ézöôç àG"(ç ,íù íù).ìáeíéøîBà eéä Lãwä ïBL.íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå",äöìçå ¥¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨
"åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî Bìòð(è ,íù íù)–íéðicì äàøpä ÷ø.äøîàå äúðòå",äðáé-àG øLà Léàì äNòé äëk ©£¥©©§§¨§¨§¨¨Ÿ©¦§¤©©¨¦§¨§¨§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦£¤¦§¤

"åéçà úéa-úà(íù).ïéø÷î eéä ïàk ãò.àø÷äLëeñBð÷øä éaøäLøtä ìk úà øîâå íèéò øôëa äìàä úçz, ¤¥¨¦©¨¨©§¦§¤¦§¨©¦ª§¨©©¨¥¨¦§©¥¨§¨©¤¨©¨¨¨

cccc.dleqt ezvilg ulgpy yxgd:øùë øçà çà ùéù íå÷îá äøèåô åðéàù.dleqt dvlgy zyxgdeäì ïéàå ,äúöéìçá úøèôð äðéà äîöò àéäù
:èâá àéöåé àéöåäì êë øçà äöø íàå ,íåáéá àìà äð÷ú.dleqt dzvilg ohwl zvlegdeíáéúäì äìåëé äðéà ,äìåñô äöéìç ïé÷øôá ïðéðúã àëéä ìë

,àéä øéàî 'ø ,íáéúäìî äìñåôù òîùîã äìåñô äöéìç ïè÷ úöéìçì éø÷ã àðú éàäå .àîìòì äøéúäì àúééìòî úøçà äöéìç äëéøöå äöéìç äúåà øçà
:íéîëçë äëìäå .íáéúäìî äìñôð àìå íåìë ïè÷ úöéìçá ïéà éøîà ïðáø åìéàã

dddd.mipya dvlg:íéøùë.dylya e`:íéøùë íéðù íà éë åøééúùð àìã ,ìåñô åà áåø÷ íäî ãçà äéäå.dleqt dzvilgäøùë äöéìç ïéàù äëìä ïëå
:äùìùî úåçôá

eeee.el zpbedd dvr÷æ àéäå ãìé àåä íà:êúåîëù ìöà êìë äð÷æ ìöà êì äî äãìé ìöà êì äî åì íéøîåà ,äãìé àéäå ï÷æ àåä ,äð.inai o`n d`xew
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Løçä,מדבר ואינו שומע שאינו –õìçpL;יבמתו לו שחלצה – ÇÅÅÆÆÁÇ
שהחרש לפי  מקום), בכל כמו "שחלץ" (ולא "שנחלץ" משנתנו  ונקטה
לעיל באורנו  (עיין בחליצה להתירה להתכוון יכול  ואינו דעת בר  אינו

ב), äöìçLב, úLøçäå,החליצה מעשה שעשתה –úöìBçäå ÀÇÅÆÆÆÈÀÈÀÇÆÆ
ïèwì שלא או  אחד , ויום שנה עשרה שלש  מבן פחות שהוא ליבם – ÇÈÈ

שערות, שתי  äìeñtהביא dúöéìçכלומר –ulgpy yxgd אינו ÂÄÈÈÀÈ
כשר  אחר  אח שיש במקום יבמתו  את בחליצתו  """"נימוקינימוקינימוקינימוקיפוטר ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין dvlgyיוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; zyxgde נפטרת היא אין
ייבום; אלא תקנה לה ואין  ohwl,בחליצתה, zvlegde,פסולה חליצתה

אחרת  חליצה וצריכה חליצה, אותה אחר להתייבם יכולה שאינה
קטן  שחליצת הסובר  מאיר , כרבי ומשנתנו  אדם, לכל  להתירה כשרה

קטן  בחליצת שאין  סוברים, חכמים ברם, לאחים; מלהתייבם פוסלה
מלהתייבם נפסלה ולא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כלום שהטעם ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; אמרו, בגמרא .

את  לקרוא יכולים שאינם לפי  פסולה, שחליצתן ובחרשת בחרש

היינו  מעכבת, אינה שהקריאה לעיל  ששנינו  פי  על  ואף הפסוקים.
מעכבת  קריאה לקריאה, ראוי  שאינו כל  אבל לקריאה. בראויים דווקא

שדווקא  כותבים, ויש פסולה. חליצתן  והאילמת האילם שאף מכאן , בו.
ראויים  שאינם שהזכרנו, מהטעם פסולה, חליצתן והאילמת האילם

דעת  בני  שאינן לפי  כלום, חליצתן אין  והחרשת החרש  אבל  לקריאה,
מתיישבת מתיישבת מתיישבת מתיישבת  כיצדכיצדכיצדכיצד שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  משנה משנה משנה משנה """" """"מגידמגידמגידמגיד ועייןועייןועייןועיין יגיגיגיג;;;; ד ד ד ד ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).). לפילפילפילפי äöìçLמשנתנומשנתנומשנתנומשנתנו äpè÷,לגדול –ìécâzMî õGçz ÀÇÈÆÈÀÈÇÂÄÆÇÀÄ
אדם; לכל להתירה כדי  –äöìç àG íàå,משהגדילה –dúöéìç ÀÄÈÀÈÂÄÈÈ

äìeñt:גורסים ויש  –,dxyk dzvilg חליצה קטנה חליצת שבדיעבד ÀÈ
טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; שמבדילים ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; הטעם, ומפרשים

החליצה: בפרשת שנאמר  ממה ממעטים שקטן לפי  לקטנה, קטן  בין 
לא  "אשה" אבל  קטן , ולא "איש" ודורשים: האיש ", יחפוץ לא "ואם

הגורסים ברם, בפרשה. dleqt"נאמרה dzvilg"( שלפנינו (כגירסה
הטעם, מאיר מבארים רבי כדעת לאיש , אשה יבמות יבמות יבמות יבמות שמקישים ((((גמראגמראגמראגמרא

שם שם שם שם ).).).). תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; קהקהקהקה,,,,
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משנתנו שלושה. של דין  בית בפני שתתקיים דינה חליצה שמצוות שנינו, א במשנה

שניים. בפני שנעשתה בחליצה דנה

íéðLa äöìç,שניים של  דין בית בפני –GLa BàäL או – ÈÀÈÄÀÇÄÄÀÈ
שלושה  בפני ÷áBø,שחלצה ïäî ãçà àöîðå,ליבמה או ליבם – ÀÄÀÈÆÈÅÆÈ

ìeñt Bà,כשרים שניים אם כי  נשתיירו  שלא ולדין, לעדות – È
äìeñt dúöéìç.שלושה בפני אלא כשרה חליצה שאין  –éaø ÂÄÈÈÀÈÇÄ

ïéøéLëî øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL בפחות אף החליצה את – ÄÀÀÇÄÈÈÇÇÀÀÈÇÀÄÄ
ïéøeñàäמשלושה. úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîeÇÂÆÀÆÈÆÈÇÅÀÅÈÀÅÈÂÄ

מבחוץ, עדים שני  שראו  כגון מבואר , בגמרא –éðôì äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅ
àáé÷ò éaø עקיבא רבי  לפני המעשה שבא מפרשים, בגמרא – ÇÄÂÄÈ

האסורין, בבית חבוש החליצה.øéLëäåשהיה את –`pzk dklde ÀÄÀÄ
.`nw

i p y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äöéìç úåöî? כיצד –àeä àa– היבם –,ïéc úéáì Bzîáéå ÄÀÇÂÄÈÈÄÄÀÀÅÄ
Bì úðâBää äöò Bì ïéàéOî ïäå הוא שאם כגון טובה, עצה – ÀÅÇÄÄÅÈÇÆÆ

ולא  לחלוץ לו  מייעצים צעירה, והיא זקן  שהוא או  זקנה והיא צעיר
åéìà"לייבם, eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å" :øîàpL היינו – ÆÆÁÇÀÈÀÄÀÅÄÀÄÀÅÈ

לו . הראויים åéçàìדברים íé÷äì éîáé ïàî" :úøîBà àéäåÀÄÆÆÅÅÀÈÄÀÈÄÀÈÄ
ézöôç àG" :øîBà àeäå ."éîaé äáà àG ,ìàøNéa íLÅÀÄÀÈÅÈÈÇÀÄÀÅÈÇÀÄ

"dzç÷ìíéøîBà eéä Lãwä ïBLìáe יבמה . בין יבם בין  – ÀÇÀÈÄÀÇÙÆÈÀÄ
הקודש בלשון הללו  הפסוקים את לומר ז ז ז ז ,,,,צריכים סוטה סוטה סוטה סוטה  משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

ìòîד ד ד ד ).).).). Bìòð äöìçå ,íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå"ÀÄÀÈÀÄÀÅÈÀÅÅÇÀÅÄÀÈÀÈÇÂÅÇ
íéðicì äàøpä ÷ø ,"åéðôa ä÷øéå Bìâø צריכים הדיינים – ÇÀÀÈÀÈÀÈÈÙÇÄÀÆÇÇÈÄ

שהתיבות  כלומר  מפיה מוציאתו  שהיבמה בשעה הרוק, את לראות
"mipwfd ipirl"."בפניו "וירקה על אף äøîàå,מוסבות äúðòå"ÀÈÀÈÀÈÀÈ

ïàk ãò ."åéçà úéa-úà äðáé-àG øLà Léàì äNòé äëkÈÈÅÈÆÈÄÂÆÄÀÆÆÅÈÄÇÈ
ïéø÷î eéä.החליצה לאחר  היבמה את מקריאים הדיינים היו  – ÈÇÀÄ

úà øîâå íèéò øôëa äìàä úçz ñBð÷øä éaø àø÷äLëeÀÆÄÀÈÇÄËÀÈÇÇÈÅÈÄÀÇÅÈÀÈÇÆ
äLøtä ìk שמו "ונקרא הפסוק את אף היבמה את שהקריא – ÈÇÈÈÈ

וכו', ïéøîBbבישראל" úBéäì e÷æçä להיות המנהג נתקבל – ËÀÀÄÀÀÄ
äLøtäגומרים, ìk ונקרא" הפסוק את גם קוראת שהיבמה – ÈÇÈÈÈ

הפרשה. את המסיים õeìçשמו "... úéa ,ìàøNéa BîL àø÷ðå"ÀÄÀÈÀÀÄÀÈÅÅÂ
ïéðica äåöî ,"ìòpä,"הנעל "חלוץ אחריה לענות –äåöî àGå ÇÈÇÄÀÈÇÇÈÄÀÄÀÈ
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äLøtä ìk ïéøîBb úBéäì e÷æçä.ìàøNéa BîL àø÷ðå","ìòpä õeìç úéa(é ,íù íù)–äåöî àGå ïéðica äåöî ª§§¦§§¦¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦§¦§¨
íéãéîìza.äãeäé éaøøîBà:øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî:ìòpä õeìç,ìòpä õeìç,ìòpä õeìç. ©©§¦¦©¦§¨¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©©©£©©©£©©©

¯ ˘ Ú ‰ ˘ Â Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡éànL úéaíéøîBà:úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà;ìlä úéáeíéøîBà:úBàeNðe úBñeøà.éànL úéaíéøîBà: ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£¥¦¥§¦£§¥©©§¦

íáia àGå ìòaa;ìlä úéáeíéøîBà:íáiáe ìòaa.éànL úéaíéøîBà:åéðôa;ìlä úéáeíéøîBà:àHLå åéðôa ©©©§©¨¨¥¦¥§¦©©©©¨¨¥©©§¦§¨¨¥¦¥§¦§¨¨§¤
åéðôa.éànL úéaíéøîBà:ïéc úéáa;ìlä úéáeíéøîBà:ïéc úéáa àHLå ïéc úéáa.ïäì eøîàúéáì ìlä úéa §¨¨¥©©§¦§¥¦¥¦¥§¦§¥¦§¤§¥¦¨§¨¤¥¦¥§¥
éànL:äpè÷ àéäå úðàîî,íéîòt äMîçå äòaøà elôà.ïäì eøîàéànL úéa:!ø÷ôä ìàøNé úBða ïéà ©©§¨¤¤§¦§©¨£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦¨§¨¤¥©©¥§¦§¨¥¤§¥

ìécâzL ãò úðzîîe úðàîî àlà,àNpúå ïàîúe. ¤¨§¨¤¤©§¤¤©¤©§¦§¨¥§¦¨¥
·ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä Bæéà?dzòãì äéçàå dnà äeàéOäL ìk;dzòãì àHL äeàéOä–äëéøö dðéà ¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥¨¤¦¦¨¦¨§©¤¨§©§¨¦¦¨¤§©§¨¥¨§¦¨

ìòðä õåìç ìòðä õåìç øîåì íù íéãîåòä ìë ìò äåöî øîàã äãåäé éáøë äëìäå .ùéàì äùòé äëë ,äàøå÷å ú÷÷åøå úöìåç .äúç÷ì éúöôç àì ,àøå÷å
:ìòðä õåìç

bi`̀̀̀.zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia:ïéñåøàä ïî àìà úðàîî äðéà ,äéçàå äîà äåàéùäù äîåúé.lraaäðàéî àìå úî íà ìáà
:õåìçúå ìéãâúù ãò ïéúîú àìà ,ïåàéîá äàöåé äðéà ,íáé éðôì äìôðå åá.xwtd l`xyi zepa oi`øåæçúå øçàì ñøàéúå ïàîú àì ïéñåøéàä ïî åìéôàå

:ìéãâúù ãò øçàì ñøàéìî ïéúîúå äæá úðàîî àìà .ïàîúå.`ypze o`nzñøàéìî úðúîîå úðàîî ,øîà÷ éëä àìà ,éúéøçà àðîæ ïàîìå øãäîì åàì
:àéä äàåùðã éàîù úéáì úðàîî àì åúã ,ãéî àùðúå äìòáá úðàîî àùðäì äöåø íà åà ,ìéãâúù ãò øçàì

`xephxa yexit

íéãéîìza.החליצה בשעת הדין  בבית היושבים –äãeäé éaø ÇÇÀÄÄÇÄÀÈ
,ìòpä õeìç :øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî :øîBàÅÄÀÈÇÈÈÀÄÈÇÂÇÇÇ

ìòpä õeìç ,ìòpä õeìç.פעמים שלש  –dcedi iaxk dklde ÂÇÇÇÂÇÇÇ
ח ח ח ח ).).).). דדדד,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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המיאון, ענין  הסבר נקדים הדברים ולהבנת ומיאונה. קטנה בנישואי דן פרקנו 
אחדים. במקומות כבר  הזכרנוהו שאמנם

התורה, מן הגמורה אשתו נעשית והיא לאיש, הקטנה בתו  את לקדש  יכול  האב
אינה  אביה שמת קטנה אבל – בגט. אלא חי ) שהוא זמן  (כל  ממנו  יוצאת ואינה
להשיאה  יכולים אחיה או שאמה תיקנו , שהחכמים אלא התורה, מן  להתקדש  יכולה
שהיא  עד כלומר  גדולה, נעשית שהיא עד  ברם, סופרים, מדברי אשתו  והיא לאיש ,
בבעלה  למאן  היא יכולה שערות, שתי  ומביאה אחד ויום שנה עשרה לשתים מגעת
שבית  ג), ג, קטן  (מועד  שנינו  וכבר גט. בלא ממנו  ויוצאת בו , רוצה שאינה ולומר 
א). קח, יבמות גמרא (עיין לראיה מיאון שטר  לה נותנים בפניהם, שמיאנה דין ,
הרי קטנה, כשהיא ממנו  נתגרשה או  ונתאלמנה לאיש אביה שהשיאה קטנה וכן –
להשיאה  רשות לו ואין  האב מרשות יצאה שכבר  לפי  האב", בחיי כ"יתומה היא
כל בו למאן היא יכולה קטנה, בעודה לאיש ונישאה הלכה היא ואם שנייה; פעם
בין מחלוקות חמש  מביאה משנתנו  א). א, לעיל  באורנו  (עיין קטנה שהיא זמן

המיאון. בענין  הלל ובית שמאי בית

úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà :íéøîBà éànL úéa יתומה קטנה – ÅÇÇÀÄÅÀÈÂÄÆÈÂ
בבעלה, למאן היא רשאית חכמים תקנת שלפי  ואחיה, אמה שהשיאוה
בהקדמה  שבארנו  כמו גט, בלא ממנו  יוצאת והיא קטנה, שהיא זמן כל

בלבד, נתקדשה אם אלא למאן  יכולה אינה שמאי  בית לדעת למשנתנו,
שאמרו : `zeqex;וזהו  `l` oip`nn oi` רשאית אינה משנישאה אבל

שאין  בגמרא, מבואר  וטעמם גט. בלא ממנו  ולצאת בבעלה, למאן 
בו  למאן תוכל ואם ולהפסידה, נישואין  בסעודת לטרוח רוצה, אדם

אותה. מלישא יימנעו  הנישואין  úBñeøàלאחר  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÂ
úBàeNðeלאחר שאפילו  כלומר  ממאנות, נשואות ובין ארוסות בין – À

יוצאה  והיא קטנה, שהיא זמן  כל בבעלה למאן היא רשאית שנישאה,

שכן  מנישואין, יימנעו שמא חוששים אינם הלל  בית גט. בלא ממנו 
נשואים. שהם קול  עליהם שיצא מקום מכל להם éànLניחא úéaÅÇÇ

ìòaa :íéøîBà היינו בבעלה, אלא ממאנת קטנה יתומה אין  – ÀÄÇÇÇ
שלה, íáiaבארוס àGåלפני ונפלה בו , מיאנה ולא בעלה מת אם – ÀÇÈÈ

שתגדיל עד תמתין  אלא במיאון, היבם מן  יוצאת היא אין  לייבום, אחיו 
íáiáeותחלוץ. ìòaa :íéøîBà ìlä úéáeבבעל בין ממאנת – ÅÄÅÀÄÇÇÇÇÈÈ

למאן  היא יכולה לייבום, ונפלה בעלה כשמת אף כלומר  ביבם, בין 
חליצה, בלא הייבום מזיקת נפטרת והיא קטנה, שהיא זמן כל  ביבם,

כך אחר להינשא היא אסורה מקום ומכל לאחר. להינשא ומותרת

יש ואם אחיו . אשת נקראת היתה נפילה ובשעת הואיל עצמו , ליבם
לזה מותרת בזה מיאנה אחים, איגר איגר איגר איגר ).).).).שני  עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי úéaÅ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

åéðôa :íéøîBà éànL,בלבד הבעל בפני  אלא למאן יכולה אינה – ÇÇÀÄÀÈÈ
בו ; תמאן  ולא מפניו  בושה שתהא íéøîBà:שאפשר  ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

åéðôa àHLå åéðôa מיאונה בעלה בפני  שלא ממאנת כשהיא אף – ÀÈÈÀÆÀÈÈ
ïécמיאון. úéáa :íéøîBà éànL úéa אלא למאן יכולה אינה – ÅÇÇÀÄÀÅÄ

מומחים; של  דין  בית àHLåבפני ïéc úéáa :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÅÄÀÆ
ïéc úéáaבפני אלא מומחים של  דין בבית שלא אפילו כלומר  – ÀÅÄ

הדיוטות. calaשלושה micr ipy ipta elit` o`nl dlekiy `id dklde
÷äpè((((גמראגמראגמראגמרא).).).). àéäå úðàîî :éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÀÅÇÇÀÈÆÆÀÄÀÇÈ

קטנה, עדיין  שהיא זמן כל –íéîòt äMîçå äòaøà elôà– ÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ
בכמה  ואפילו בו , למאן  גם היא רשאית לשני , המיאון לאחר  כשנישאה

זה. אחר  בזה ìàøNéבעלים úBða ïéà :éànL úéa ïäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇÅÀÄÀÈÅ
!ø÷ôä,גט בלא ויצאו  זה אחר בזה בעלים לכמה נמסרות שיהו  – ÆÀÅ

וממאנת  וחוזרת לאחר ומתארסת ממאנת אינה האירוסין  מן ואפילו 

úðàîîבו, àlà,אחת פעם –úðzîîe,מלהתארס –ìécâzL ãò ÆÈÀÈÆÆÇÀÆÆÇÆÇÀÄ
עוד, למאן  תוכל ולא –àNpúå ïàîúe ממאנת שהיא או  כלומר  – ÀÈÅÀÄÈÅ

בית  לדעת שהרי  למאן, תוכל  לא שוב הנישואין  שלאחר מיד, ונישאת
ממאנת. הנשואה אין שמאי 

לדבריהם  טעם נותנים שמאי  ובית שהואיל כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
("xwtd l`xyi zepa oi`")בלשון האחרונה המחלוקת את המשנה נקטה לפיכך ,

זו שמחלוקת מפרש, המאירי  ברם, וכו '. שמאי " לבית הלל  בית להן  "אמרו 
הלל שבית דין , בית בפני שלא ממאנת היא אם הקודמת, במחלוקת תלויה
כמה  למאן יכולה הקטנה והלא מומחים, דין בית דווקא נצריך היאך  אומרים:
אין שאמנם שמאי, בית והשיבו  וטלולא. חוכא חכמים דברי ונמצאו  פעמים,

אחת. פעם אלא למיאונה נזקקים

i y i l y m e i
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אינם  וקידושיה הואיל  למאן , צריכה שאינה קטנה שיש ללמדנו, באה זו  משנה
סופרים. מדברי  אפילו קידושין 

äéçàå dnà äeàéOäL ìk ?ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä BæéàÅÄÀÇÈÆÀÄÈÀÈÅÈÆÄÄÈÄÈÀÇÆÈ
ו ), ו, כתובות (משנה אחיה או –dzòãì בענין שידעה בידיעתה, – ÀÇÀÈ

אפשי אי  אמרה: מיאון? זהו "אי  ברייתא: מובאת בגמרא נישואיה.
אפש אי בעלי , בפלוני  רצוני ) ואחי...(אין אמי שקדשוני בקידושין  י 
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„õìçpL Løçä,äöìçL úLøçäå,ïèwì úöìBçäå–äìeñt dúöéìç.äöìçL äpè÷–ìécâzMî õGçz; ©¥¥¤¤¡©§©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤©¨¨£¦¨¨§¨§©¨¤¨§¨©£¦¤©§¦
äöìç àG íàå–äìeñt dúöéìç. §¦¨§¨£¦¨¨§¨

‰íéðLa äöìç,GLa Bàìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîðå äL–äìeñt dúöéìç.ïðçBé éaøå ïBòîL éaø ¨§¨¦§©¦¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨
øìcðqäïéøéLëî.ïéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîe,éðôì äNòî àáeàáé÷ò éaø,øéLëäå. ©©§§¨©§¦¦©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

Âäöéìç úåöî:ïéc úéáì Bzîáéå àeä àa,äåBì úðâBää äöò Bì ïéàéOî ï.øîàpL(ç ,äë íéøáã):Bì-eàø÷å" ¦§©£¦¨¨¦¦§§¥¦§¥©¦¦¥¨©¤¤¤¤¡©§¨§
"åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ.úøîBà àéäå:ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî","éîaé äáà àG(æ ,íù íù).àeäå ¦§¥¦§¦§¥¨§¦¤¤¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥¨¨©§¦§

øîBà:"dzç÷ì ézöôç àG"(ç ,íù íù).ìáeíéøîBà eéä Lãwä ïBL.íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå",äöìçå ¥¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨
"åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî Bìòð(è ,íù íù)–íéðicì äàøpä ÷ø.äøîàå äúðòå",äðáé-àG øLà Léàì äNòé äëk ©£¥©©§§¨§¨§¨¨Ÿ©¦§¤©©¨¦§¨§¨§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦£¤¦§¤

"åéçà úéa-úà(íù).ïéø÷î eéä ïàk ãò.àø÷äLëeñBð÷øä éaøäLøtä ìk úà øîâå íèéò øôëa äìàä úçz, ¤¥¨¦©¨¨©§¦§¤¦§¨©¦ª§¨©©¨¥¨¦§©¥¨§¨©¤¨©¨¨¨

cccc.dleqt ezvilg ulgpy yxgd:øùë øçà çà ùéù íå÷îá äøèåô åðéàù.dleqt dvlgy zyxgdeäì ïéàå ,äúöéìçá úøèôð äðéà äîöò àéäù
:èâá àéöåé àéöåäì êë øçà äöø íàå ,íåáéá àìà äð÷ú.dleqt dzvilg ohwl zvlegdeíáéúäì äìåëé äðéà ,äìåñô äöéìç ïé÷øôá ïðéðúã àëéä ìë

,àéä øéàî 'ø ,íáéúäìî äìñåôù òîùîã äìåñô äöéìç ïè÷ úöéìçì éø÷ã àðú éàäå .àîìòì äøéúäì àúééìòî úøçà äöéìç äëéøöå äöéìç äúåà øçà
:íéîëçë äëìäå .íáéúäìî äìñôð àìå íåìë ïè÷ úöéìçá ïéà éøîà ïðáø åìéàã

dddd.mipya dvlg:íéøùë.dylya e`:íéøùë íéðù íà éë åøééúùð àìã ,ìåñô åà áåø÷ íäî ãçà äéäå.dleqt dzvilgäøùë äöéìç ïéàù äëìä ïëå
:äùìùî úåçôá

eeee.el zpbedd dvr÷æ àéäå ãìé àåä íà:êúåîëù ìöà êìë äð÷æ ìöà êì äî äãìé ìöà êì äî åì íéøîåà ,äãìé àéäå ï÷æ àåä ,äð.inai o`n d`xew
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Løçä,מדבר ואינו שומע שאינו –õìçpL;יבמתו לו שחלצה – ÇÅÅÆÆÁÇ
שהחרש לפי  מקום), בכל כמו "שחלץ" (ולא "שנחלץ" משנתנו  ונקטה
לעיל באורנו  (עיין בחליצה להתירה להתכוון יכול  ואינו דעת בר  אינו

ב), äöìçLב, úLøçäå,החליצה מעשה שעשתה –úöìBçäå ÀÇÅÆÆÆÈÀÈÀÇÆÆ
ïèwì שלא או  אחד , ויום שנה עשרה שלש  מבן פחות שהוא ליבם – ÇÈÈ

שערות, שתי  äìeñtהביא dúöéìçכלומר –ulgpy yxgd אינו ÂÄÈÈÀÈ
כשר  אחר  אח שיש במקום יבמתו  את בחליצתו  """"נימוקינימוקינימוקינימוקיפוטר ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין dvlgyיוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; zyxgde נפטרת היא אין
ייבום; אלא תקנה לה ואין  ohwl,בחליצתה, zvlegde,פסולה חליצתה

אחרת  חליצה וצריכה חליצה, אותה אחר להתייבם יכולה שאינה
קטן  שחליצת הסובר  מאיר , כרבי ומשנתנו  אדם, לכל  להתירה כשרה

קטן  בחליצת שאין  סוברים, חכמים ברם, לאחים; מלהתייבם פוסלה
מלהתייבם נפסלה ולא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כלום שהטעם ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; אמרו, בגמרא .

את  לקרוא יכולים שאינם לפי  פסולה, שחליצתן ובחרשת בחרש

היינו  מעכבת, אינה שהקריאה לעיל  ששנינו  פי  על  ואף הפסוקים.
מעכבת  קריאה לקריאה, ראוי  שאינו כל  אבל לקריאה. בראויים דווקא

שדווקא  כותבים, ויש פסולה. חליצתן  והאילמת האילם שאף מכאן , בו.
ראויים  שאינם שהזכרנו, מהטעם פסולה, חליצתן והאילמת האילם

דעת  בני  שאינן לפי  כלום, חליצתן אין  והחרשת החרש  אבל  לקריאה,
מתיישבת מתיישבת מתיישבת מתיישבת  כיצדכיצדכיצדכיצד שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  משנה משנה משנה משנה """" """"מגידמגידמגידמגיד ועייןועייןועייןועיין יגיגיגיג;;;; ד ד ד ד ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).). לפילפילפילפי äöìçLמשנתנומשנתנומשנתנומשנתנו äpè÷,לגדול –ìécâzMî õGçz ÀÇÈÆÈÀÈÇÂÄÆÇÀÄ
אדם; לכל להתירה כדי  –äöìç àG íàå,משהגדילה –dúöéìç ÀÄÈÀÈÂÄÈÈ

äìeñt:גורסים ויש  –,dxyk dzvilg חליצה קטנה חליצת שבדיעבד ÀÈ
טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; שמבדילים ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; הטעם, ומפרשים

החליצה: בפרשת שנאמר  ממה ממעטים שקטן לפי  לקטנה, קטן  בין 
לא  "אשה" אבל  קטן , ולא "איש" ודורשים: האיש ", יחפוץ לא "ואם

הגורסים ברם, בפרשה. dleqt"נאמרה dzvilg"( שלפנינו (כגירסה
הטעם, מאיר מבארים רבי כדעת לאיש , אשה יבמות יבמות יבמות יבמות שמקישים ((((גמראגמראגמראגמרא

שם שם שם שם ).).).). תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; קהקהקהקה,,,,
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משנתנו שלושה. של דין  בית בפני שתתקיים דינה חליצה שמצוות שנינו, א במשנה

שניים. בפני שנעשתה בחליצה דנה

íéðLa äöìç,שניים של  דין בית בפני –GLa BàäL או – ÈÀÈÄÀÇÄÄÀÈ
שלושה  בפני ÷áBø,שחלצה ïäî ãçà àöîðå,ליבמה או ליבם – ÀÄÀÈÆÈÅÆÈ

ìeñt Bà,כשרים שניים אם כי  נשתיירו  שלא ולדין, לעדות – È
äìeñt dúöéìç.שלושה בפני אלא כשרה חליצה שאין  –éaø ÂÄÈÈÀÈÇÄ

ïéøéLëî øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL בפחות אף החליצה את – ÄÀÀÇÄÈÈÇÇÀÀÈÇÀÄÄ
ïéøeñàäמשלושה. úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîeÇÂÆÀÆÈÆÈÇÅÀÅÈÀÅÈÂÄ

מבחוץ, עדים שני  שראו  כגון מבואר , בגמרא –éðôì äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅ
àáé÷ò éaø עקיבא רבי  לפני המעשה שבא מפרשים, בגמרא – ÇÄÂÄÈ

האסורין, בבית חבוש החליצה.øéLëäåשהיה את –`pzk dklde ÀÄÀÄ
.`nw

i p y m e i
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äöéìç úåöî? כיצד –àeä àa– היבם –,ïéc úéáì Bzîáéå ÄÀÇÂÄÈÈÄÄÀÀÅÄ
Bì úðâBää äöò Bì ïéàéOî ïäå הוא שאם כגון טובה, עצה – ÀÅÇÄÄÅÈÇÆÆ

ולא  לחלוץ לו  מייעצים צעירה, והיא זקן  שהוא או  זקנה והיא צעיר
åéìà"לייבם, eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å" :øîàpL היינו – ÆÆÁÇÀÈÀÄÀÅÄÀÄÀÅÈ

לו . הראויים åéçàìדברים íé÷äì éîáé ïàî" :úøîBà àéäåÀÄÆÆÅÅÀÈÄÀÈÄÀÈÄ
ézöôç àG" :øîBà àeäå ."éîaé äáà àG ,ìàøNéa íLÅÀÄÀÈÅÈÈÇÀÄÀÅÈÇÀÄ

"dzç÷ìíéøîBà eéä Lãwä ïBLìáe יבמה . בין יבם בין  – ÀÇÀÈÄÀÇÙÆÈÀÄ
הקודש בלשון הללו  הפסוקים את לומר ז ז ז ז ,,,,צריכים סוטה סוטה סוטה סוטה  משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

ìòîד ד ד ד ).).).). Bìòð äöìçå ,íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå"ÀÄÀÈÀÄÀÅÈÀÅÅÇÀÅÄÀÈÀÈÇÂÅÇ
íéðicì äàøpä ÷ø ,"åéðôa ä÷øéå Bìâø צריכים הדיינים – ÇÀÀÈÀÈÀÈÈÙÇÄÀÆÇÇÈÄ

שהתיבות  כלומר  מפיה מוציאתו  שהיבמה בשעה הרוק, את לראות
"mipwfd ipirl"."בפניו "וירקה על אף äøîàå,מוסבות äúðòå"ÀÈÀÈÀÈÀÈ

ïàk ãò ."åéçà úéa-úà äðáé-àG øLà Léàì äNòé äëkÈÈÅÈÆÈÄÂÆÄÀÆÆÅÈÄÇÈ
ïéø÷î eéä.החליצה לאחר  היבמה את מקריאים הדיינים היו  – ÈÇÀÄ

úà øîâå íèéò øôëa äìàä úçz ñBð÷øä éaø àø÷äLëeÀÆÄÀÈÇÄËÀÈÇÇÈÅÈÄÀÇÅÈÀÈÇÆ
äLøtä ìk שמו "ונקרא הפסוק את אף היבמה את שהקריא – ÈÇÈÈÈ

וכו', ïéøîBbבישראל" úBéäì e÷æçä להיות המנהג נתקבל – ËÀÀÄÀÀÄ
äLøtäגומרים, ìk ונקרא" הפסוק את גם קוראת שהיבמה – ÈÇÈÈÈ

הפרשה. את המסיים õeìçשמו "... úéa ,ìàøNéa BîL àø÷ðå"ÀÄÀÈÀÀÄÀÈÅÅÂ
ïéðica äåöî ,"ìòpä,"הנעל "חלוץ אחריה לענות –äåöî àGå ÇÈÇÄÀÈÇÇÈÄÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

äLøtä ìk ïéøîBb úBéäì e÷æçä.ìàøNéa BîL àø÷ðå","ìòpä õeìç úéa(é ,íù íù)–äåöî àGå ïéðica äåöî ª§§¦§§¦¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦§¦§¨
íéãéîìza.äãeäé éaøøîBà:øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî:ìòpä õeìç,ìòpä õeìç,ìòpä õeìç. ©©§¦¦©¦§¨¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©©©£©©©£©©©

¯ ˘ Ú ‰ ˘ Â Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡éànL úéaíéøîBà:úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà;ìlä úéáeíéøîBà:úBàeNðe úBñeøà.éànL úéaíéøîBà: ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£¥¦¥§¦£§¥©©§¦

íáia àGå ìòaa;ìlä úéáeíéøîBà:íáiáe ìòaa.éànL úéaíéøîBà:åéðôa;ìlä úéáeíéøîBà:àHLå åéðôa ©©©§©¨¨¥¦¥§¦©©©©¨¨¥©©§¦§¨¨¥¦¥§¦§¨¨§¤
åéðôa.éànL úéaíéøîBà:ïéc úéáa;ìlä úéáeíéøîBà:ïéc úéáa àHLå ïéc úéáa.ïäì eøîàúéáì ìlä úéa §¨¨¥©©§¦§¥¦¥¦¥§¦§¥¦§¤§¥¦¨§¨¤¥¦¥§¥
éànL:äpè÷ àéäå úðàîî,íéîòt äMîçå äòaøà elôà.ïäì eøîàéànL úéa:!ø÷ôä ìàøNé úBða ïéà ©©§¨¤¤§¦§©¨£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦¨§¨¤¥©©¥§¦§¨¥¤§¥

ìécâzL ãò úðzîîe úðàîî àlà,àNpúå ïàîúe. ¤¨§¨¤¤©§¤¤©¤©§¦§¨¥§¦¨¥
·ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä Bæéà?dzòãì äéçàå dnà äeàéOäL ìk;dzòãì àHL äeàéOä–äëéøö dðéà ¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥¨¤¦¦¨¦¨§©¤¨§©§¨¦¦¨¤§©§¨¥¨§¦¨

ìòðä õåìç ìòðä õåìç øîåì íù íéãîåòä ìë ìò äåöî øîàã äãåäé éáøë äëìäå .ùéàì äùòé äëë ,äàøå÷å ú÷÷åøå úöìåç .äúç÷ì éúöôç àì ,àøå÷å
:ìòðä õåìç

bi`̀̀̀.zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia:ïéñåøàä ïî àìà úðàîî äðéà ,äéçàå äîà äåàéùäù äîåúé.lraaäðàéî àìå úî íà ìáà
:õåìçúå ìéãâúù ãò ïéúîú àìà ,ïåàéîá äàöåé äðéà ,íáé éðôì äìôðå åá.xwtd l`xyi zepa oi`øåæçúå øçàì ñøàéúå ïàîú àì ïéñåøéàä ïî åìéôàå

:ìéãâúù ãò øçàì ñøàéìî ïéúîúå äæá úðàîî àìà .ïàîúå.`ypze o`nzñøàéìî úðúîîå úðàîî ,øîà÷ éëä àìà ,éúéøçà àðîæ ïàîìå øãäîì åàì
:àéä äàåùðã éàîù úéáì úðàîî àì åúã ,ãéî àùðúå äìòáá úðàîî àùðäì äöåø íà åà ,ìéãâúù ãò øçàì

`xephxa yexit

íéãéîìza.החליצה בשעת הדין  בבית היושבים –äãeäé éaø ÇÇÀÄÄÇÄÀÈ
,ìòpä õeìç :øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî :øîBàÅÄÀÈÇÈÈÀÄÈÇÂÇÇÇ

ìòpä õeìç ,ìòpä õeìç.פעמים שלש  –dcedi iaxk dklde ÂÇÇÇÂÇÇÇ
ח ח ח ח ).).).). דדדד,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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המיאון, ענין  הסבר נקדים הדברים ולהבנת ומיאונה. קטנה בנישואי דן פרקנו 
אחדים. במקומות כבר  הזכרנוהו שאמנם

התורה, מן הגמורה אשתו נעשית והיא לאיש, הקטנה בתו  את לקדש  יכול  האב
אינה  אביה שמת קטנה אבל – בגט. אלא חי ) שהוא זמן  (כל  ממנו  יוצאת ואינה
להשיאה  יכולים אחיה או שאמה תיקנו , שהחכמים אלא התורה, מן  להתקדש  יכולה
שהיא  עד כלומר  גדולה, נעשית שהיא עד  ברם, סופרים, מדברי אשתו  והיא לאיש ,
בבעלה  למאן  היא יכולה שערות, שתי  ומביאה אחד ויום שנה עשרה לשתים מגעת
שבית  ג), ג, קטן  (מועד  שנינו  וכבר גט. בלא ממנו  ויוצאת בו , רוצה שאינה ולומר 
א). קח, יבמות גמרא (עיין לראיה מיאון שטר  לה נותנים בפניהם, שמיאנה דין ,
הרי קטנה, כשהיא ממנו  נתגרשה או  ונתאלמנה לאיש אביה שהשיאה קטנה וכן –
להשיאה  רשות לו ואין  האב מרשות יצאה שכבר  לפי  האב", בחיי כ"יתומה היא
כל בו למאן היא יכולה קטנה, בעודה לאיש ונישאה הלכה היא ואם שנייה; פעם
בין מחלוקות חמש  מביאה משנתנו  א). א, לעיל  באורנו  (עיין קטנה שהיא זמן

המיאון. בענין  הלל ובית שמאי בית

úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà :íéøîBà éànL úéa יתומה קטנה – ÅÇÇÀÄÅÀÈÂÄÆÈÂ
בבעלה, למאן היא רשאית חכמים תקנת שלפי  ואחיה, אמה שהשיאוה
בהקדמה  שבארנו  כמו גט, בלא ממנו  יוצאת והיא קטנה, שהיא זמן כל

בלבד, נתקדשה אם אלא למאן  יכולה אינה שמאי  בית לדעת למשנתנו,
שאמרו : `zeqex;וזהו  `l` oip`nn oi` רשאית אינה משנישאה אבל

שאין  בגמרא, מבואר  וטעמם גט. בלא ממנו  ולצאת בבעלה, למאן 
בו  למאן תוכל ואם ולהפסידה, נישואין  בסעודת לטרוח רוצה, אדם

אותה. מלישא יימנעו  הנישואין  úBñeøàלאחר  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÂ
úBàeNðeלאחר שאפילו  כלומר  ממאנות, נשואות ובין ארוסות בין – À

יוצאה  והיא קטנה, שהיא זמן  כל בבעלה למאן היא רשאית שנישאה,

שכן  מנישואין, יימנעו שמא חוששים אינם הלל  בית גט. בלא ממנו 
נשואים. שהם קול  עליהם שיצא מקום מכל להם éànLניחא úéaÅÇÇ

ìòaa :íéøîBà היינו בבעלה, אלא ממאנת קטנה יתומה אין  – ÀÄÇÇÇ
שלה, íáiaבארוס àGåלפני ונפלה בו , מיאנה ולא בעלה מת אם – ÀÇÈÈ

שתגדיל עד תמתין  אלא במיאון, היבם מן  יוצאת היא אין  לייבום, אחיו 
íáiáeותחלוץ. ìòaa :íéøîBà ìlä úéáeבבעל בין ממאנת – ÅÄÅÀÄÇÇÇÇÈÈ

למאן  היא יכולה לייבום, ונפלה בעלה כשמת אף כלומר  ביבם, בין 
חליצה, בלא הייבום מזיקת נפטרת והיא קטנה, שהיא זמן כל  ביבם,

כך אחר להינשא היא אסורה מקום ומכל לאחר. להינשא ומותרת

יש ואם אחיו . אשת נקראת היתה נפילה ובשעת הואיל עצמו , ליבם
לזה מותרת בזה מיאנה אחים, איגר איגר איגר איגר ).).).).שני  עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי úéaÅ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

åéðôa :íéøîBà éànL,בלבד הבעל בפני  אלא למאן יכולה אינה – ÇÇÀÄÀÈÈ
בו ; תמאן  ולא מפניו  בושה שתהא íéøîBà:שאפשר  ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

åéðôa àHLå åéðôa מיאונה בעלה בפני  שלא ממאנת כשהיא אף – ÀÈÈÀÆÀÈÈ
ïécמיאון. úéáa :íéøîBà éànL úéa אלא למאן יכולה אינה – ÅÇÇÀÄÀÅÄ

מומחים; של  דין  בית àHLåבפני ïéc úéáa :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÅÄÀÆ
ïéc úéáaבפני אלא מומחים של  דין בבית שלא אפילו כלומר  – ÀÅÄ

הדיוטות. calaשלושה micr ipy ipta elit` o`nl dlekiy `id dklde
÷äpè((((גמראגמראגמראגמרא).).).). àéäå úðàîî :éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÀÅÇÇÀÈÆÆÀÄÀÇÈ

קטנה, עדיין  שהיא זמן כל –íéîòt äMîçå äòaøà elôà– ÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ
בכמה  ואפילו בו , למאן  גם היא רשאית לשני , המיאון לאחר  כשנישאה

זה. אחר  בזה ìàøNéבעלים úBða ïéà :éànL úéa ïäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇÅÀÄÀÈÅ
!ø÷ôä,גט בלא ויצאו  זה אחר בזה בעלים לכמה נמסרות שיהו  – ÆÀÅ

וממאנת  וחוזרת לאחר ומתארסת ממאנת אינה האירוסין  מן ואפילו 

úðàîîבו, àlà,אחת פעם –úðzîîe,מלהתארס –ìécâzL ãò ÆÈÀÈÆÆÇÀÆÆÇÆÇÀÄ
עוד, למאן  תוכל ולא –àNpúå ïàîúe ממאנת שהיא או  כלומר  – ÀÈÅÀÄÈÅ

בית  לדעת שהרי  למאן, תוכל  לא שוב הנישואין  שלאחר מיד, ונישאת
ממאנת. הנשואה אין שמאי 

לדבריהם  טעם נותנים שמאי  ובית שהואיל כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
("xwtd l`xyi zepa oi`")בלשון האחרונה המחלוקת את המשנה נקטה לפיכך ,

זו שמחלוקת מפרש, המאירי  ברם, וכו '. שמאי " לבית הלל  בית להן  "אמרו 
הלל שבית דין , בית בפני שלא ממאנת היא אם הקודמת, במחלוקת תלויה
כמה  למאן יכולה הקטנה והלא מומחים, דין בית דווקא נצריך היאך  אומרים:
אין שאמנם שמאי, בית והשיבו  וטלולא. חוכא חכמים דברי ונמצאו  פעמים,

אחת. פעם אלא למיאונה נזקקים

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אינם  וקידושיה הואיל  למאן , צריכה שאינה קטנה שיש ללמדנו, באה זו  משנה
סופרים. מדברי  אפילו קידושין 

äéçàå dnà äeàéOäL ìk ?ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä BæéàÅÄÀÇÈÆÀÄÈÀÈÅÈÆÄÄÈÄÈÀÇÆÈ
ו ), ו, כתובות (משנה אחיה או –dzòãì בענין שידעה בידיעתה, – ÀÇÀÈ

אפשי אי  אמרה: מיאון? זהו "אי  ברייתא: מובאת בגמרא נישואיה.
אפש אי בעלי , בפלוני  רצוני ) ואחי...(אין אמי שקדשוני בקידושין  י 

izdw - zex`ean zeipyn
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ïàîì.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìkäéLec÷ øBîL–ïàîì äëéøö dðéà.éaø §¨¥©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥©¦
øæòéìàøîBà:íeìk äpè÷ äNòî ïéà,äzôîk àlà;ïäkì ìàøNé úa–äîeøza ìëàz àG;ìàøNéì ïäk úa ¡¦¤¤¥¥©£¥§©¨§¤¨¦§ª¨©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥

–äîeøza ìëàz. Ÿ©©§¨
‚á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Léàä ïî àéäL äákò ìk–BzLà àéä elàk;Léàä ïî dðéàL äákò ìëå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦§¦¦¦§§¨©¨¨¤¥¨¦¨¦
–BzLà dðéà elàk. §¦¥¨¦§
„Léàa úðàîîä–äéúBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî àéäå,äpäkä ïî dìñt àGå.èb dì ïúð–àeä ©§¨¤¤¨¦ª¨¦§¤¨§¦ª¤¤¦§¨§§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥

åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà,äpäkä ïî dìñôe.døéæçäå èb dì ïúð,øçàì úàOðå Ba äðàî, ¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥§¤¡¦¨¥£¨§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå–Bì øBæçì úøzî.døéæçäå Ba äðàî,øçàì úàOðå èb dì ïúð,Bà äìîøàúðå §¦§©§§¨¦§¨§¨ª¤¤©£¥£¨§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨

aaaa.dzetnk `l` dphw dyrn oi`úòãåé äðéàù ú÷æçá ùù úáî äúåçôå .ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìäå ,à"øë äëìä ïéàå .éîã úàùéð àìù éîëã
ä÷éãá äëéøö øùò úá ãòå ùù úáîå .øúåéá äìëñ àéäù ô"òàå äéùåãé÷ øåîùì úòãåéù ú÷æçá ,øùò úáî øúåéå .ïàîì äëéøö äðéàå äéùåãé÷ øåîùì
àá àì åìéôà úðàîî äðéà ïàëî øçàì .íéðîéñ àéáúå ãçà íåéå äðù á"é úá àäúù ãò úëìåäå úáä úðàîîå .åàì íà äéùåãé÷ øåîùì úòãåé íà

:äàð÷å íéðîéñä åøùð àîù ïðéùééç íéðîéñ äàéáä àìù éô ìò óà ãçà íåéå äðù á"é øçàì äéìò àá íàå .äéìò
bbbb.yi`d on `idy dakr lkïî àéäù äáëò àéä åæ ,èâ äì ïúð.åìéáùá äéä åìöà úáëòúî äúéäù äî ìëù äúòã äúìâ äðàéî àìã ïåéëã ,ùéàä

:ìéæàå äì ùøôî ïéúéðúîå .úåùéà íåùî åìöà äáëòúð àìù ,ùéàä ïî äðéàù äáëò àéä åæ åá äðàéî
cccc.el xefgl zxzenéìâå ïåàéî éúà åá äðàéîå äøéæçä éë éëä åìéôà ,ïåùàøì äøåñà ,äìîøàúðå ïéùåøâä êåúî øçàì úàùéðå äøéæçä àì íàã â"òà

`xephxa yexit

עליהם, ומשקה עומדת והיא בעלה בבית מסובים אורחים היו  אפילו

מיאון ". הוא הרי בעלי, בפלוני אפשי  אי להם: äeàéOäÄÄÈואמרה
dzòãì àHL,בידיעתה שלא –ïàîì äëéøö dðéà אלא – ÆÀÇÀÈÅÈÀÄÈÀÈÅ

כלל  נתקדשה לא כאילו  מיאון , בלי  היא àðéðç((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).יוצאת éaøÇÄÂÄÈ
øBîLì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk :øîBà ñBðâéèðà ïaÆÇÀÄÀÅÈÄÆÆÅÈÀÈÄÀ

äéLec÷,קידושיה של  השטר  את או הכסף את –äëéøö dðéà ÄÆÈÅÈÀÄÈ
ïàîì–m"anxdשש מבת למאן? שצריכה קטנה היא "איזו  כותב: ÀÈÅ

לשמור יודעת אם דעתה, יופי  לפי אותה בודקין  שנים עשר בת עד 
האגוז  שמשמרת כדרך אותן שתשמור  לא קידושין, ושהן  קידושיה

מיאון . צריכה זו  הרי  בהן, וכיוצא xenylותמרה zrcei dpi` m`e
dycwzp `l eli`k dn` zial zkled `l` ,o`nl dkixv dpi` ,diyeciw

.mlern. מיאון צריכה אינה לשמור , יודעת אפילו  שש, מבת ופחותה

ביותר סכלה אפילו  עשר , בת על ±ויתירה llk dtixg dpi`y epiid)
משנהמשנהמשנהמשנה"""" מיאון )""""כסף כסף כסף כסף  xenylצריכה zrceiy zwfga xyr zan dxiziy)

.(diyeciw,לדעתה שלא קרוביה או  אמה או  אחיה שהשיאוה מי  וכל
למאן " צריכה ז ז ז ז ).).).).אינה יא יא יא יא ,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין ïéà((((הלהלהלהל'''' :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅ

íeìk äpè÷ äNòî,כנשואה חשובה שאינה –äzôîk àlà– ÇÂÅÀÇÈÀÆÈÄÀËÈ
יכולה  והיא לדעתה שהשיאוה שכל  מודה, אליעזר רבי שאף כלומר

אינה  דברים שלשאר  אלא מיאון, צריכה היא הרי קידושיה, לשמור
הלכך אל כמפותה; ïäkìא ìàøNé úaישראל בת היא אם – ÇÄÀÈÅÇÙÅ

לכהן , äîeøzaהנשואה ìëàz àG;כאשתו שאינה –ïäk úa ÙÇÇÀÈÇÙÅ
ìàøNéì, לישראל הנשואה כהן בת היא ואם –äîeøza ìëàz ÀÄÀÈÅÙÇÇÀÈ

ואינה  הואיל תרומה, מאכילת אותה פוסל הישראל בעלה שאין  –
לו . כנשואה ziixa`:חשובה z`aen `xnba אין אומר : אליעזר  "רבי

ידיה  במעשה ולא במציאתה לא זכאי בעלה ואין  כלום, קטנה מעשה
לה. מיטמא ואין  יורשה ואינו  נדריה, בהפרת `dpiולא :xac ly ellk

xac lkl ezy`k לא לכהן ישראל  בת במשנתנו: ששנינו  מה (לרבות
– תאכל  לישראל כהן בת בתרומה, dkixvy),תוספות תוספות תוספות תוספות תאכל  `l`

.oe`in ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי בעלה אומר : יהושע רבי 
לה. ומיטמא ויורשה xacנדריה, lkl ezy`k `id ixd :xac ly ellk

– תרומה לענין  oe`ina",),תוספות תוספות תוספות תוספות (אף z`veiy `l` שלדעת כלומר

לגמרי, כאשתו היא הרי  מיאנה ולא מיאון  צריכה שהיא כל יהושע רבי
.dkld oke אוכלת אינה לכהן  שנישאה ישראל בת היא אם מקום ומכל

ה). ה, גיטין משנה (עיין  דרבנן  בתרומה אלא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

éaøLéàä ïî àéäL äákò ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà– ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÇÈÈÆÄÄÈÄ
הקטנה  שאשתו לכך  הגורם שהוא היינו הבעל , מן בא העיכוב אם

ממנו , תצא או  עמו  BzLàתדור  àéä elàk, כאשתו דינה –ìëå ÀÄÄÄÀÀÈ
BzLà dðéà elàk ,Léàä ïî dðéàL äákò נחלקו בגמרא – ÇÈÈÆÅÈÄÈÄÀÄÅÈÄÀ

מפרש, שמואל יעקב: בן  אליעזר  רבי של  דבריו בפירוש אמוראים
היא  שאין  ואמרה בעלה, תחת בעודה להינשא תבעוה אחרים שאם

עם  להישאר  רוצה שהיא מפני היינו  בעלה, מחמת להינשא רוצה
היא זו  yi`d,בעלה, on `idy dakr מחמת כגון אחר , טעם מחמת ואם

זוהי  לה, מהוגנים שאינם אדם yi`d;בני  on dpi`y dakrכלומר
מן  היא העכבה שאם ללמד , יעקב בן  אליעזר  רבי בא זה שלפירוש

מיאון , היא צריכה ועדיין כאשתו, ודינה בו, מיאנה שלא הרי האיש,
שאילולא  דעתה, וגילתה הואיל  האיש, מן אינה העכבה אם אבל 

וכאילו  כמיאון  נידון  זה דעת גילוי הרי מבעלה, יוצאת היתה העכבה
אשתו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אינה אבין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; בר חנינא ורב אבין בר אביי –

yi`d,מפרשים: on `idy dakr `id ef ,hb dl ozp מיאנה ולא שהואיל
תלוי היה שבו  אלא עמו, לדור  רצתה שהיא דעתה, גילתה הרי בו

אסורה  והיא בקרובותיה אסור והוא כאשתו היא הרי  הלכך הדבר,
וכו'; yi`d,בקרוביו on dpi`y dakr `id ef ,ea dp`in כאילו ודינה

כמפורש וכו ', בקרוביו  מותרת והיא בקרובותיה מותר  והוא אשתו , אינה

יעקב  בן אליעזר  רבי  כאן  בא זה פירוש שלפי  כלומר הבאה. במשנה
הבאה. במשנה המפורטים לדינים כלל mix`anלהקדים mpn` jke

.miyxtnd aex
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åéáBø÷a úøzî àéäå ,äéúBáBø÷a øzî àeä ,Léàa úðàîîäÇÀÈÆÆÈÄËÈÄÀÆÈÀÄËÆÆÄÀÈ
מעולם, קידשה לא כאילו שדינה –äpäkä ïî dìñt àGå שאין – ÀÀÈÈÄÇÀËÈ

כגט. נחשב èbהמיאון dì ïúð,קטנה בעודה –øeñà àeä ÈÇÈÅÈ
äpäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a– ÄÀÆÈÀÄÂÈÄÀÈÀÈÈÄÇÀËÈ

כאשתו  חשובה הריהי  בגט, ממנו  ויצאה בו  מיאנה ולא שהואיל

ממנו . døéæçäåהמגורשת èb dì ïúð,קטנה כשהיא –Ba äðàî ÈÇÈÅÀÆÁÄÈÅÂÈ
שהחזירה, לאחר  –øçàì úàOðå,מיאונה אחרי –äìîøàúðå ÀÄÅÀÇÅÀÄÀÇÀÀÈ

äLøbúð Bà, השני מבעלה –Bì øBæçì úøzî, הראשון לבעלה – ÄÀÈÀÈËÆÆÇÂ
שכתוב  כמו  לאחר, שנישאה גרושתו  להחזיר  לאדם שאסור  פי  על  שאף

izdw - zex`ean zeipyn
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äLøbúð–Bì øBæçì äøeñà.ììkä äæ:ïeàî øçà èb–Bì øBæçì äøeñà;èb øçà ïeàî–øBæçì úøzî ¦§¨§¨£¨©£¤©§¨¥©©¥£¨©£¥©©¥ª¤¤©£
Bì.
‰Léàa úðàîîä,øçàì úàOðå,dLøâå;øçàì,Ba äðàîe;øçàì,dLøâå;Ba äðàîe øçàì;L ìkúàöi ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨§©¥¥£¨¨¤¨¨

èâa epîéä–Bì øBæçì äøeñà;ïeàîa–Bì øBæçì úøzî. ¥¤§¥£¨©£§¥ª¤¤©£
ÂäMàä úà Løâîä,døéæçäå–íáiì úøzî;øæòéìà éaøåøñBà.äîBúéä úà Løâîä ïëå,døéæçäå– ©§¨¥¤¨¦¨§¤¡¦¨ª¤¤©¨¨§©¦¡¦¤¤¥§¥©§¨¥¤©§¨§¤¡¦¨

íáiì úøzî;øæòéìà éaøåøñBà.äéáà dàéOäL äpè÷äLøbúðå–áàä éiça äîBúék;døéæçä–éøác ª¤¤©¨¨§©¦¡¦¤¤¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨¤¡¦¨¦§¥
íáiì äøeñà ìkä. ©Ÿ£¨©¨¨

:øçàì úàùéðùî åúùåøâ øéæçîë äéðù äøæçá éåä àìå ,àèâì äéìèáå àéä äðè÷ã äìò.llkd df,åá äðàéîå äøéæçäå äùøâ äáøä íéîòô åìéôà øîåìë
:åì øåæçì úøúåî ïåàéî êåúîå ,åì øåæçì äøåñà èâ êåúî øçàì úàùéð íà

dddd.ea dp`ine xg`l:åá äðàéîå éùéìùì úàùéðå äøæç øîåìë.el xefgl dxeq` hba epnn dzviy lkäéìèá àì ïåàéîá åéøçà ìùî äúöéù ô"òà
:äéãéã àèéâì

eeee.mail zxzen:åéçà úùåøâ äì àéåäã çà úùà øåñéàá äéìò àîéé÷ åéçà äùøéâù äòùîå íáéä éðôì äîáéä ïéìéôî íéðåùàøä ïéàåùéð ïðéøîà àìå
.xqe` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïðáøì åìéôà äùåøâë àéä éøä äúøæç øçàìã ïéúéðúîá ïî÷ì ïðéøîàã áàä ééçá äîåúé åèà éðä ìë øæâã

.a`d iiga dnezikúî íà íáéì äøåñà ,äúåðè÷á äøéæçä íàå .äéùåã÷ ìá÷ì çë áàì ïéà áåùã ,ïéùåã÷ ïéðòì äîåúéë àéä éøä éç áàäù éô ìò óà
:úãîåòå äùåøâë àéåäå ,ãé äì ïéà àéäå äðéî áà úåùø ò÷ôå ìéàåä íåìë ïðéà äøæç éùåã÷ã ,äúåðè÷á

`xephxa yexit

דדדד):):):): כד כד כד כד ,,,, לקחתה ((((דברים דברים דברים דברים  לשוב שלחה אשר  הראשון  בעלה יוכל "לא

שהואיל למגרש, לחזור היא מותרת כאן  מקום מכל לאשה", לו  להיות
לא  וכאילו  הגט, את ביטל  המיאון  הרי  שהחזירה, לאחר  בו ומיאנה

מעולם. בגט ממנו Baנתגרשה äðàî,בתחילה בו  מיאנה אם אבל  – ÅÂÈ
døéæçäåשהחזירה ולאחר  –,øçàì úàOðå èb dì ïúð ÀÆÁÄÈÈÇÈÅÀÄÅÀÇÅ

äLøbúð Bà äìîøàúðå,ממנו –Bì øBæçì äøeñà לבעלה – ÀÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈÂÈÇÂ
שנישאה  כגרושתו דינה בגט, ממנו  יצאה ובאחרונה שהואיל  הראשון ,

להחזירה. שאסור  ïeàîלאחר , øçà èb :ììkä äæ גירשה – ÆÇÀÈÅÇÇÅ
לאחר  נישאה אם הרבה, פעמים אפילו בו, ומיאנה hb,והחזירה jezn

ממנו , Bìונתארמלה øBæçì äøeñà;גרושתו כדין  –øçà ïeàî ÂÈÇÂÅÇÇ
èbלאחר שנישאה –,oe`in jezn, ממנו נתגרשה או ונתארמלה Å

Bì øBæçì úøzî ואין הגט, את ביטל  הגט לאחר שבא שהמיאון – ËÆÆÇÂ
בלבד. מיאון אלא גירושין כאן
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dLøâå ,øçàì úàOðå ,Léàa úðàîîä; השני –,øçàì ÇÀÈÆÆÈÄÀÄÅÀÇÅÀÅÀÈÀÇÅ
Ba äðàîe;בו ומיאנה לשלישי ונישאה שחזרה כלומר  –,øçàì ÅÂÈÀÇÅ

dLøâå;בגט גירשה והוא לרביעי, ונישאה וחזרה –äðàîe øçàì ÀÅÀÈÀÇÅÅÂÈ
Ba; בו ומיאנה לחמישי , ונישאה וחזרה –èâa epîéä úàöiL ìkÈÆÈÈÅÆÀÅ

והרביעי, השני –Bì øBæçì äøeñà שנישאה גרושתו היא שהרי – ÂÈÇÂ
במשנה  למדנו והרי  במיאון, שלאחריו  מזה שיצאה פי  על ואף לאחר.
למגרש, לחזור אסורה מקום מכל  הגט, את מבטל  שמיאון הקודמת,

זה; של  גיטו את מבטל  בזה שמיאנה המיאון  שאין –ïeàîaלפי  ÀÅ
והשלישי , הראשון  היינו במיאון, ממנו שיצאה כל  øBæçìאבל úøzîËÆÆÇÂ

Bì. גירושין מתוך  ולא מיאון מתוך מחזירה הוא שהרי –

שבארנו df,בענין ly hbd z` lhan df ly oe`ind oi`y,בגמרא הטעם מבואר
חוששים, אנו הראשון , של גיטו את מבטל  השני של  שהמיאון נאמר  שאם
מאחר אליו, ותחזור השני  בבעלה שתמאן  הקטנה את יפתה המגרש שמא
במיאון כן שאין מה וברמיזותיו . בקריצותיו  מכירה והיא אשתו  היתה שכבר
גט  לה "נתן הקודמת: במשנה ששנינו  בענין  היינו  שלו, הגט לאחר שלו
ומותרת  הגט את מבטל המיאון  זה שבכגון לאחר ", ונישאת בו  מיאנה והחזירה,
אליו, ותחזור בשני שתמאן  לפתותה יבוא שמא חוששים ואין לו, לחזור
מיאון, מתוך  ממנו  ויצאה וחזרה שגירשה לאחר  פעם החזירה וכבר  שהואיל 
בחברו. ותמאן לו  שתתפתה חשש אין ולכן  בו, רוצה שאינה דעתה גילתה הרי
על הוא שמתחרט ולפייסה, לבוא הוא יכול גט, מתוך לאחר  כשנישאה אבל 
לו להתפתות  אמנם היא עלולה כורחה, על ממנו  שיצאה וכיון הגירושין,
אליו, לחזור אסורה בגט, ממנו  שיצאה שכיון אמרו, לפיכך  בחבירו . ולמאן 
שלו. הגט את מבטל חבירו של המיאון שאין במיאון, השני מן  שיצאה אף

בו, ומיאנה לאחר ונישאה בגט הקטנה את "המגרש הרמב"ם: פוסק וכן 
האחרון מן  שיצאה פי  על אף בגט, ממנו שיצאה מפני  לראשון, לחזור אסורה

fh)במיאון " ,`i oiyexib 'ld m"anx).
והחזירה, בו  "מיאנה בה: שנינו  שהרי כך , משמע לא הקודמת  מהמשנה אבל 

לאחר , ונישאת גט לה dyxbzpנתן  e` dlnx`zpe ומשמע לו ", לחזור  אסורה –
אם  אבל  לראשון , לחזור  אסורה מהשני, נתגרשה או  כשנתארמלה דווקא
זו, קושיה מקשים בגמרא ואמנם – לראשון . לחזור מותרת בשני מיאנה

ef",ומשיבים: dpy `l ef dpyy in" תנא דעת אינן הללו  המשניות ששתי כלומר 
זה על זה החולקים שונים תנאים שני של אלא aiwr`אחד , iax zetqez oiire)

(xbi`.
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døéæçäå ,äMàä úà Løâîä,בנים בלא ומת –íáiì úøzî ÇÀÈÅÆÈÄÈÀÆÁÄÈËÆÆÇÈÈ
גרושת  משום היבם על  נאסרה אחיו , שגירשה שבשעה פי על אף –

לייבום, הזקוקה אח אשת היא מיתתו  ובשעת הואיל  מקום מכל אחיו ,
נופלת  הראשונים נישואין  מכוח אומרים: שאין ליבם, מותרת היא הרי

היבם  על  אסורה היא הרי אחיו  שגירשה ומשעה היבם, לפני היבמה
היבמה  את מפילה הבעל  שמיתת אומרים, אלא אחיו, גרושת משום

øñBàלייבום; øæòéìà éaøå יתומה מגזירת היבם, על  היבמה את – ÀÇÄÁÄÆÆÅ
להלן. שנבאר  כמו  האב, äîBúéäבחיי  úà Løâîä ïëå קטנה – ÀÅÇÀÈÅÆÇÀÈ

הם, סופרים מדברי  שקידושיה אחיה, או  אמה døéæçäåÀÆÁÄÈשהשיאוה
משגדלה בין  קטנה כשהיא בין  בנים,((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),– בלא úøzîËÆÆומת

íáiì, אחיו של  אשתו היתה מיתתו שבשעת דלעיל , מהטעם – ÇÈÈ
לייבום; לו  נזקקה שעה øñBàומאותה øæòéìà éaøå מהטעם – ÀÇÄÁÄÆÆÅ

קטנה. בעודה שנתגרשה פי על  אף לעיל , dàéOäLשהזכרנו  äpè÷ÀÇÈÆÄÄÈ
äLøbúðå äéáàהיא הרי קטנה, כשהיא מבעלה –éiça äîBúék ÈÄÈÀÄÀÈÀÈÄÈÀÇÅ

áàä לאביה עוד שאין לפי  כיתומה, דינה חי שאביה פי על שאף – ÈÈ
שגירשה בעלה ואם בה; ועדיין døéæçäרשות בנים, בלא ומת – ÆÁÄÈ

קטנה, íáiìהיא äøeñà ìkä éøác גירושין היו  שגירושיה לפי  – ÄÀÅÇÙÂÈÇÈÈ
שהחזירה  בשעה קידושיה ואילו  השיאה, אביה שהרי  התורה, מן  גמורים
האב, מרשות כבר ויצאה היא קטנה שהרי סופרים, מדברי אלא אינם

היא  אסורה הלכך הגירושין, את לבטל אלו קידושין של בכוחם ואין
הוא  פשוט זה שדין מבואר, בגמרא אחיו . גרושת משום היבם על 

טעמו  להשמיענו כדי אלא כאן  נישנה ולא אליעזרוברור רבי של
שהוא  והחזירה, היתומה את ובמגרש והחזירה, האשה את במגרש

בברייתא  לעיל . שהזכרנו כמו האב, בחיי  יתומה מגזירת ליבם אוסרן
אביה  שהשיאה בקטנה אליעזר לרבי  חכמים "מודים מובא: בגמרא

izdw - zex`ean zeipyn
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ïàîì.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìkäéLec÷ øBîL–ïàîì äëéøö dðéà.éaø §¨¥©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥©¦
øæòéìàøîBà:íeìk äpè÷ äNòî ïéà,äzôîk àlà;ïäkì ìàøNé úa–äîeøza ìëàz àG;ìàøNéì ïäk úa ¡¦¤¤¥¥©£¥§©¨§¤¨¦§ª¨©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥

–äîeøza ìëàz. Ÿ©©§¨
‚á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Léàä ïî àéäL äákò ìk–BzLà àéä elàk;Léàä ïî dðéàL äákò ìëå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦§¦¦¦§§¨©¨¨¤¥¨¦¨¦
–BzLà dðéà elàk. §¦¥¨¦§
„Léàa úðàîîä–äéúBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî àéäå,äpäkä ïî dìñt àGå.èb dì ïúð–àeä ©§¨¤¤¨¦ª¨¦§¤¨§¦ª¤¤¦§¨§§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥

åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà,äpäkä ïî dìñôe.døéæçäå èb dì ïúð,øçàì úàOðå Ba äðàî, ¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥§¤¡¦¨¥£¨§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå–Bì øBæçì úøzî.døéæçäå Ba äðàî,øçàì úàOðå èb dì ïúð,Bà äìîøàúðå §¦§©§§¨¦§¨§¨ª¤¤©£¥£¨§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨

aaaa.dzetnk `l` dphw dyrn oi`úòãåé äðéàù ú÷æçá ùù úáî äúåçôå .ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìäå ,à"øë äëìä ïéàå .éîã úàùéð àìù éîëã
ä÷éãá äëéøö øùò úá ãòå ùù úáîå .øúåéá äìëñ àéäù ô"òàå äéùåãé÷ øåîùì úòãåéù ú÷æçá ,øùò úáî øúåéå .ïàîì äëéøö äðéàå äéùåãé÷ øåîùì
àá àì åìéôà úðàîî äðéà ïàëî øçàì .íéðîéñ àéáúå ãçà íåéå äðù á"é úá àäúù ãò úëìåäå úáä úðàîîå .åàì íà äéùåãé÷ øåîùì úòãåé íà

:äàð÷å íéðîéñä åøùð àîù ïðéùééç íéðîéñ äàéáä àìù éô ìò óà ãçà íåéå äðù á"é øçàì äéìò àá íàå .äéìò
bbbb.yi`d on `idy dakr lkïî àéäù äáëò àéä åæ ,èâ äì ïúð.åìéáùá äéä åìöà úáëòúî äúéäù äî ìëù äúòã äúìâ äðàéî àìã ïåéëã ,ùéàä

:ìéæàå äì ùøôî ïéúéðúîå .úåùéà íåùî åìöà äáëòúð àìù ,ùéàä ïî äðéàù äáëò àéä åæ åá äðàéî
cccc.el xefgl zxzenéìâå ïåàéî éúà åá äðàéîå äøéæçä éë éëä åìéôà ,ïåùàøì äøåñà ,äìîøàúðå ïéùåøâä êåúî øçàì úàùéðå äøéæçä àì íàã â"òà

`xephxa yexit

עליהם, ומשקה עומדת והיא בעלה בבית מסובים אורחים היו  אפילו

מיאון ". הוא הרי בעלי, בפלוני אפשי  אי להם: äeàéOäÄÄÈואמרה
dzòãì àHL,בידיעתה שלא –ïàîì äëéøö dðéà אלא – ÆÀÇÀÈÅÈÀÄÈÀÈÅ

כלל  נתקדשה לא כאילו  מיאון , בלי  היא àðéðç((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).יוצאת éaøÇÄÂÄÈ
øBîLì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk :øîBà ñBðâéèðà ïaÆÇÀÄÀÅÈÄÆÆÅÈÀÈÄÀ

äéLec÷,קידושיה של  השטר  את או הכסף את –äëéøö dðéà ÄÆÈÅÈÀÄÈ
ïàîì–m"anxdשש מבת למאן? שצריכה קטנה היא "איזו  כותב: ÀÈÅ

לשמור יודעת אם דעתה, יופי  לפי אותה בודקין  שנים עשר בת עד 
האגוז  שמשמרת כדרך אותן שתשמור  לא קידושין, ושהן  קידושיה

מיאון . צריכה זו  הרי  בהן, וכיוצא xenylותמרה zrcei dpi` m`e
dycwzp `l eli`k dn` zial zkled `l` ,o`nl dkixv dpi` ,diyeciw

.mlern. מיאון צריכה אינה לשמור , יודעת אפילו  שש, מבת ופחותה

ביותר סכלה אפילו  עשר , בת על ±ויתירה llk dtixg dpi`y epiid)
משנהמשנהמשנהמשנה"""" מיאון )""""כסף כסף כסף כסף  xenylצריכה zrceiy zwfga xyr zan dxiziy)

.(diyeciw,לדעתה שלא קרוביה או  אמה או  אחיה שהשיאוה מי  וכל
למאן " צריכה ז ז ז ז ).).).).אינה יא יא יא יא ,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין ïéà((((הלהלהלהל'''' :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅ

íeìk äpè÷ äNòî,כנשואה חשובה שאינה –äzôîk àlà– ÇÂÅÀÇÈÀÆÈÄÀËÈ
יכולה  והיא לדעתה שהשיאוה שכל  מודה, אליעזר רבי שאף כלומר

אינה  דברים שלשאר  אלא מיאון, צריכה היא הרי קידושיה, לשמור
הלכך אל כמפותה; ïäkìא ìàøNé úaישראל בת היא אם – ÇÄÀÈÅÇÙÅ

לכהן , äîeøzaהנשואה ìëàz àG;כאשתו שאינה –ïäk úa ÙÇÇÀÈÇÙÅ
ìàøNéì, לישראל הנשואה כהן בת היא ואם –äîeøza ìëàz ÀÄÀÈÅÙÇÇÀÈ

ואינה  הואיל תרומה, מאכילת אותה פוסל הישראל בעלה שאין  –
לו . כנשואה ziixa`:חשובה z`aen `xnba אין אומר : אליעזר  "רבי

ידיה  במעשה ולא במציאתה לא זכאי בעלה ואין  כלום, קטנה מעשה
לה. מיטמא ואין  יורשה ואינו  נדריה, בהפרת `dpiולא :xac ly ellk

xac lkl ezy`k לא לכהן ישראל  בת במשנתנו: ששנינו  מה (לרבות
– תאכל  לישראל כהן בת בתרומה, dkixvy),תוספות תוספות תוספות תוספות תאכל  `l`

.oe`in ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי בעלה אומר : יהושע רבי 
לה. ומיטמא ויורשה xacנדריה, lkl ezy`k `id ixd :xac ly ellk

– תרומה לענין  oe`ina",),תוספות תוספות תוספות תוספות (אף z`veiy `l` שלדעת כלומר

לגמרי, כאשתו היא הרי  מיאנה ולא מיאון  צריכה שהיא כל יהושע רבי
.dkld oke אוכלת אינה לכהן  שנישאה ישראל בת היא אם מקום ומכל

ה). ה, גיטין משנה (עיין  דרבנן  בתרומה אלא
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éaøLéàä ïî àéäL äákò ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà– ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÇÈÈÆÄÄÈÄ
הקטנה  שאשתו לכך  הגורם שהוא היינו הבעל , מן בא העיכוב אם

ממנו , תצא או  עמו  BzLàתדור  àéä elàk, כאשתו דינה –ìëå ÀÄÄÄÀÀÈ
BzLà dðéà elàk ,Léàä ïî dðéàL äákò נחלקו בגמרא – ÇÈÈÆÅÈÄÈÄÀÄÅÈÄÀ

מפרש, שמואל יעקב: בן  אליעזר  רבי של  דבריו בפירוש אמוראים
היא  שאין  ואמרה בעלה, תחת בעודה להינשא תבעוה אחרים שאם

עם  להישאר  רוצה שהיא מפני היינו  בעלה, מחמת להינשא רוצה
היא זו  yi`d,בעלה, on `idy dakr מחמת כגון אחר , טעם מחמת ואם

זוהי  לה, מהוגנים שאינם אדם yi`d;בני  on dpi`y dakrכלומר
מן  היא העכבה שאם ללמד , יעקב בן  אליעזר  רבי בא זה שלפירוש

מיאון , היא צריכה ועדיין כאשתו, ודינה בו, מיאנה שלא הרי האיש,
שאילולא  דעתה, וגילתה הואיל  האיש, מן אינה העכבה אם אבל 

וכאילו  כמיאון  נידון  זה דעת גילוי הרי מבעלה, יוצאת היתה העכבה
אשתו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אינה אבין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; בר חנינא ורב אבין בר אביי –

yi`d,מפרשים: on `idy dakr `id ef ,hb dl ozp מיאנה ולא שהואיל
תלוי היה שבו  אלא עמו, לדור  רצתה שהיא דעתה, גילתה הרי בו

אסורה  והיא בקרובותיה אסור והוא כאשתו היא הרי  הלכך הדבר,
וכו'; yi`d,בקרוביו on dpi`y dakr `id ef ,ea dp`in כאילו ודינה

כמפורש וכו ', בקרוביו  מותרת והיא בקרובותיה מותר  והוא אשתו , אינה

יעקב  בן אליעזר  רבי  כאן  בא זה פירוש שלפי  כלומר הבאה. במשנה
הבאה. במשנה המפורטים לדינים כלל mix`anלהקדים mpn` jke

.miyxtnd aex
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åéáBø÷a úøzî àéäå ,äéúBáBø÷a øzî àeä ,Léàa úðàîîäÇÀÈÆÆÈÄËÈÄÀÆÈÀÄËÆÆÄÀÈ
מעולם, קידשה לא כאילו שדינה –äpäkä ïî dìñt àGå שאין – ÀÀÈÈÄÇÀËÈ

כגט. נחשב èbהמיאון dì ïúð,קטנה בעודה –øeñà àeä ÈÇÈÅÈ
äpäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a– ÄÀÆÈÀÄÂÈÄÀÈÀÈÈÄÇÀËÈ

כאשתו  חשובה הריהי  בגט, ממנו  ויצאה בו  מיאנה ולא שהואיל

ממנו . døéæçäåהמגורשת èb dì ïúð,קטנה כשהיא –Ba äðàî ÈÇÈÅÀÆÁÄÈÅÂÈ
שהחזירה, לאחר  –øçàì úàOðå,מיאונה אחרי –äìîøàúðå ÀÄÅÀÇÅÀÄÀÇÀÀÈ

äLøbúð Bà, השני מבעלה –Bì øBæçì úøzî, הראשון לבעלה – ÄÀÈÀÈËÆÆÇÂ
שכתוב  כמו  לאחר, שנישאה גרושתו  להחזיר  לאדם שאסור  פי  על  שאף

izdw - zex`ean zeipyn
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äLøbúð–Bì øBæçì äøeñà.ììkä äæ:ïeàî øçà èb–Bì øBæçì äøeñà;èb øçà ïeàî–øBæçì úøzî ¦§¨§¨£¨©£¤©§¨¥©©¥£¨©£¥©©¥ª¤¤©£
Bì.
‰Léàa úðàîîä,øçàì úàOðå,dLøâå;øçàì,Ba äðàîe;øçàì,dLøâå;Ba äðàîe øçàì;L ìkúàöi ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨§©¥¥£¨¨¤¨¨

èâa epîéä–Bì øBæçì äøeñà;ïeàîa–Bì øBæçì úøzî. ¥¤§¥£¨©£§¥ª¤¤©£
ÂäMàä úà Løâîä,døéæçäå–íáiì úøzî;øæòéìà éaøåøñBà.äîBúéä úà Løâîä ïëå,døéæçäå– ©§¨¥¤¨¦¨§¤¡¦¨ª¤¤©¨¨§©¦¡¦¤¤¥§¥©§¨¥¤©§¨§¤¡¦¨

íáiì úøzî;øæòéìà éaøåøñBà.äéáà dàéOäL äpè÷äLøbúðå–áàä éiça äîBúék;døéæçä–éøác ª¤¤©¨¨§©¦¡¦¤¤¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨¤¡¦¨¦§¥
íáiì äøeñà ìkä. ©Ÿ£¨©¨¨

:øçàì úàùéðùî åúùåøâ øéæçîë äéðù äøæçá éåä àìå ,àèâì äéìèáå àéä äðè÷ã äìò.llkd df,åá äðàéîå äøéæçäå äùøâ äáøä íéîòô åìéôà øîåìë
:åì øåæçì úøúåî ïåàéî êåúîå ,åì øåæçì äøåñà èâ êåúî øçàì úàùéð íà

dddd.ea dp`ine xg`l:åá äðàéîå éùéìùì úàùéðå äøæç øîåìë.el xefgl dxeq` hba epnn dzviy lkäéìèá àì ïåàéîá åéøçà ìùî äúöéù ô"òà
:äéãéã àèéâì

eeee.mail zxzen:åéçà úùåøâ äì àéåäã çà úùà øåñéàá äéìò àîéé÷ åéçà äùøéâù äòùîå íáéä éðôì äîáéä ïéìéôî íéðåùàøä ïéàåùéð ïðéøîà àìå
.xqe` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïðáøì åìéôà äùåøâë àéä éøä äúøæç øçàìã ïéúéðúîá ïî÷ì ïðéøîàã áàä ééçá äîåúé åèà éðä ìë øæâã

.a`d iiga dnezikúî íà íáéì äøåñà ,äúåðè÷á äøéæçä íàå .äéùåã÷ ìá÷ì çë áàì ïéà áåùã ,ïéùåã÷ ïéðòì äîåúéë àéä éøä éç áàäù éô ìò óà
:úãîåòå äùåøâë àéåäå ,ãé äì ïéà àéäå äðéî áà úåùø ò÷ôå ìéàåä íåìë ïðéà äøæç éùåã÷ã ,äúåðè÷á

`xephxa yexit

דדדד):):):): כד כד כד כד ,,,, לקחתה ((((דברים דברים דברים דברים  לשוב שלחה אשר  הראשון  בעלה יוכל "לא

שהואיל למגרש, לחזור היא מותרת כאן  מקום מכל לאשה", לו  להיות
לא  וכאילו  הגט, את ביטל  המיאון  הרי  שהחזירה, לאחר  בו ומיאנה

מעולם. בגט ממנו Baנתגרשה äðàî,בתחילה בו  מיאנה אם אבל  – ÅÂÈ
døéæçäåשהחזירה ולאחר  –,øçàì úàOðå èb dì ïúð ÀÆÁÄÈÈÇÈÅÀÄÅÀÇÅ

äLøbúð Bà äìîøàúðå,ממנו –Bì øBæçì äøeñà לבעלה – ÀÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈÂÈÇÂ
שנישאה  כגרושתו דינה בגט, ממנו  יצאה ובאחרונה שהואיל  הראשון ,

להחזירה. שאסור  ïeàîלאחר , øçà èb :ììkä äæ גירשה – ÆÇÀÈÅÇÇÅ
לאחר  נישאה אם הרבה, פעמים אפילו בו, ומיאנה hb,והחזירה jezn

ממנו , Bìונתארמלה øBæçì äøeñà;גרושתו כדין  –øçà ïeàî ÂÈÇÂÅÇÇ
èbלאחר שנישאה –,oe`in jezn, ממנו נתגרשה או ונתארמלה Å

Bì øBæçì úøzî ואין הגט, את ביטל  הגט לאחר שבא שהמיאון – ËÆÆÇÂ
בלבד. מיאון אלא גירושין כאן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dLøâå ,øçàì úàOðå ,Léàa úðàîîä; השני –,øçàì ÇÀÈÆÆÈÄÀÄÅÀÇÅÀÅÀÈÀÇÅ
Ba äðàîe;בו ומיאנה לשלישי ונישאה שחזרה כלומר  –,øçàì ÅÂÈÀÇÅ

dLøâå;בגט גירשה והוא לרביעי, ונישאה וחזרה –äðàîe øçàì ÀÅÀÈÀÇÅÅÂÈ
Ba; בו ומיאנה לחמישי , ונישאה וחזרה –èâa epîéä úàöiL ìkÈÆÈÈÅÆÀÅ

והרביעי, השני –Bì øBæçì äøeñà שנישאה גרושתו היא שהרי – ÂÈÇÂ
במשנה  למדנו והרי  במיאון, שלאחריו  מזה שיצאה פי  על ואף לאחר.
למגרש, לחזור אסורה מקום מכל  הגט, את מבטל  שמיאון הקודמת,

זה; של  גיטו את מבטל  בזה שמיאנה המיאון  שאין –ïeàîaלפי  ÀÅ
והשלישי , הראשון  היינו במיאון, ממנו שיצאה כל  øBæçìאבל úøzîËÆÆÇÂ

Bì. גירושין מתוך  ולא מיאון מתוך מחזירה הוא שהרי –

שבארנו df,בענין ly hbd z` lhan df ly oe`ind oi`y,בגמרא הטעם מבואר
חוששים, אנו הראשון , של גיטו את מבטל  השני של  שהמיאון נאמר  שאם
מאחר אליו, ותחזור השני  בבעלה שתמאן  הקטנה את יפתה המגרש שמא
במיאון כן שאין מה וברמיזותיו . בקריצותיו  מכירה והיא אשתו  היתה שכבר
גט  לה "נתן הקודמת: במשנה ששנינו  בענין  היינו  שלו, הגט לאחר שלו
ומותרת  הגט את מבטל המיאון  זה שבכגון לאחר ", ונישאת בו  מיאנה והחזירה,
אליו, ותחזור בשני שתמאן  לפתותה יבוא שמא חוששים ואין לו, לחזור
מיאון, מתוך  ממנו  ויצאה וחזרה שגירשה לאחר  פעם החזירה וכבר  שהואיל 
בחברו. ותמאן לו  שתתפתה חשש אין ולכן  בו, רוצה שאינה דעתה גילתה הרי
על הוא שמתחרט ולפייסה, לבוא הוא יכול גט, מתוך לאחר  כשנישאה אבל 
לו להתפתות  אמנם היא עלולה כורחה, על ממנו  שיצאה וכיון הגירושין,
אליו, לחזור אסורה בגט, ממנו  שיצאה שכיון אמרו, לפיכך  בחבירו . ולמאן 
שלו. הגט את מבטל חבירו של המיאון שאין במיאון, השני מן  שיצאה אף

בו, ומיאנה לאחר ונישאה בגט הקטנה את "המגרש הרמב"ם: פוסק וכן 
האחרון מן  שיצאה פי  על אף בגט, ממנו שיצאה מפני  לראשון, לחזור אסורה

fh)במיאון " ,`i oiyexib 'ld m"anx).
והחזירה, בו  "מיאנה בה: שנינו  שהרי כך , משמע לא הקודמת  מהמשנה אבל 

לאחר , ונישאת גט לה dyxbzpנתן  e` dlnx`zpe ומשמע לו ", לחזור  אסורה –
אם  אבל  לראשון , לחזור  אסורה מהשני, נתגרשה או  כשנתארמלה דווקא
זו, קושיה מקשים בגמרא ואמנם – לראשון . לחזור מותרת בשני מיאנה

ef",ומשיבים: dpy `l ef dpyy in" תנא דעת אינן הללו  המשניות ששתי כלומר 
זה על זה החולקים שונים תנאים שני של אלא aiwr`אחד , iax zetqez oiire)

(xbi`.
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døéæçäå ,äMàä úà Løâîä,בנים בלא ומת –íáiì úøzî ÇÀÈÅÆÈÄÈÀÆÁÄÈËÆÆÇÈÈ
גרושת  משום היבם על  נאסרה אחיו , שגירשה שבשעה פי על אף –

לייבום, הזקוקה אח אשת היא מיתתו  ובשעת הואיל  מקום מכל אחיו ,
נופלת  הראשונים נישואין  מכוח אומרים: שאין ליבם, מותרת היא הרי

היבם  על  אסורה היא הרי אחיו  שגירשה ומשעה היבם, לפני היבמה
היבמה  את מפילה הבעל  שמיתת אומרים, אלא אחיו, גרושת משום

øñBàלייבום; øæòéìà éaøå יתומה מגזירת היבם, על  היבמה את – ÀÇÄÁÄÆÆÅ
להלן. שנבאר  כמו  האב, äîBúéäבחיי  úà Løâîä ïëå קטנה – ÀÅÇÀÈÅÆÇÀÈ

הם, סופרים מדברי  שקידושיה אחיה, או  אמה døéæçäåÀÆÁÄÈשהשיאוה
משגדלה בין  קטנה כשהיא בין  בנים,((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),– בלא úøzîËÆÆומת

íáiì, אחיו של  אשתו היתה מיתתו שבשעת דלעיל , מהטעם – ÇÈÈ
לייבום; לו  נזקקה שעה øñBàומאותה øæòéìà éaøå מהטעם – ÀÇÄÁÄÆÆÅ

קטנה. בעודה שנתגרשה פי על  אף לעיל , dàéOäLשהזכרנו  äpè÷ÀÇÈÆÄÄÈ
äLøbúðå äéáàהיא הרי קטנה, כשהיא מבעלה –éiça äîBúék ÈÄÈÀÄÀÈÀÈÄÈÀÇÅ

áàä לאביה עוד שאין לפי  כיתומה, דינה חי שאביה פי על שאף – ÈÈ
שגירשה בעלה ואם בה; ועדיין døéæçäרשות בנים, בלא ומת – ÆÁÄÈ

קטנה, íáiìהיא äøeñà ìkä éøác גירושין היו  שגירושיה לפי  – ÄÀÅÇÙÂÈÇÈÈ
שהחזירה  בשעה קידושיה ואילו  השיאה, אביה שהרי  התורה, מן  גמורים
האב, מרשות כבר ויצאה היא קטנה שהרי סופרים, מדברי אלא אינם

היא  אסורה הלכך הגירושין, את לבטל אלו קידושין של בכוחם ואין
הוא  פשוט זה שדין מבואר, בגמרא אחיו . גרושת משום היבם על 

טעמו  להשמיענו כדי אלא כאן  נישנה ולא אליעזרוברור רבי של
שהוא  והחזירה, היתומה את ובמגרש והחזירה, האשה את במגרש

בברייתא  לעיל . שהזכרנו כמו האב, בחיי  יתומה מגזירת ליבם אוסרן
אביה  שהשיאה בקטנה אליעזר לרבי  חכמים "מודים מובא: בגמרא

izdw - zex`ean zeipyn
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Êì ïéàeNð ïéçà éðLúBpè÷ úBîBúé úBéçà ézL,ïäî úçà ìL dìòa úîe–äMà úBçà íeMî àöz;ïëå §¥©¦§¦¦§¥£¨§§©¥©£¨¤©©¥¤¥¥¦£¦¨§¥
úBLøç ézL.äpè÷e äìBãb,äpè÷ ìL dìòa úî–äMà úBçà íeMî äpèwä àöz;äìBãb ìL dìòa úî §¥¥§§¨§©¨¥©£¨¤§©¨¥¥©§©¨¦£¦¨¥©£¨¤§¨

–øæòéìà éaøøîBà:Ba ïàîzL äpèwä úà ïéãnìî.ìàéìîb ïaøøîBà:äðàî íà–äðàî;åàì íàå– ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥©¨©§¦¥¥¦¥£¨¥£¨§¦¨
ìécâzL ãò ïézîz,äMà úBçà íeMî eælä àöúå.òLBäé éaøøîBà:BzLà ìò Bì éà,åéçà úLà ìò Bì éàå ©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦£¦¨©¦§ª©¥¦©¦§§¦©¥¤¨¦

–èâa BzLà úà àéöBî,ìça åéçà úLàåäöé. ¦¤¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨
Áì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå–dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa;ézL ïëå ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨§¥§¥

úBLøç.úLøçå äpè÷–dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà.úLøçå úçwt–úà úøèBt úçwtä úàéa ¥§§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¦©©§¥¤¤¦©©¦©©¤¤¤

ffff.dy` zeg` meyn `vz:íåáéä ïîå äöéìçä ïî äøåèôå.dlecb ly dlra znúøñåà ,äøåúä ïî àéäù äìåãâ ìù äú÷éæ ,äðè÷ä ìòá éðôì äìôðå
:åùòé äîå .åú÷å÷æ úåçà äì àéåäå ,ïðáøã äéàåùéðã íåùî åéìò äðè÷.ea o`nzy dphwd micnln xne` xfril` iaxúà íáéî àäéå ,äéàåùð øå÷òúå

:äéúåë àúëìäå .äìåãâä.xne` l`ilnb oaxíà êëìä ,åéìò åúùà úà øåñàì ä÷éæ àîéìà àìã ìàéìîâ ïáø øáñã ,äðè÷ä úà úøñåà äìåãâ ú÷éæ ïéà
õåìçì ìáà .äùà úåçà íåùî äìåãâä àöú êë øçàå àúééøåàã äéàåùéð åéäéå ìéãâúù ãò åìöà äðè÷ä ïéúîú ,åàì íàå ,äìåãâä íáéúúå áèåî äðàéî

:äöåìç úåçà íåùî åéìò äðåùàøä úà ìñôã ,àì äìåãâì.el i`ïî íãà ÷çøúéù ïðéøîàã ,ïàîì äúåà ïéãîìî ïéàå ,èâá åúùà úà àéöåîù .åì éåà
:íéðåàéîä

gggg.zenezi izyl:úåéøëð.dzvilg e`:ìéãâúù øçàì.zeyxg izy oke.úåùøç éúùá êë ,äúøö úøèåô ïäî úçà úàéá úåðè÷ éúùù íùë øîåìë
.àéä äöéìç úá åàìã úùøçá øîéîì àëéì äöéìç ìáà.zyxg zg`e dphw zg`éäá ïðéòãé àì íå÷î ìëî ,ïéøåîâ ïéàåùéð ïäéàåùéð ïéà ïäéúùã â"òà
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ליבם, שאסורה והחזירה, – האב בחיי  כיתומה היא הרי – ונתגרשה
דברים  במה גמורה. חזרה חזרתה ואין  גמורים, גירושין שגירושיה מפני

גירשה  אבל  קטנה; כשהיא והחזירה קטנה כשהיא שגירשה אמורים?
קטנה  כשהיא החזירה אפילו או  גדולה, כשהיא והחזירה קטנה כשהיא

אמרו: אליעזר רבי משום מתייבמת. או חולצת או – ומת אצלו, וגדלה
מתייבמת" ואינה טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),חולצת יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; קט קט קט קט ,,,, oi`e((((יבמות יבמות יבמות יבמות 
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úBpè÷ úBîBúé úBéçà ézLì ïéàeNð ïéçà éðL שהשיאו – ÀÅÇÄÀÄÄÀÅÂÈÀÀÇ
אחיהן , או אמותיהן  ïäîאותן  úçà ìL dìòa úîe,בנים בלא – ÅÇÂÈÆÇÇÅÆ

äMà úBçà íeMî àözמדברי אלא נישואיה שאין פי על  אף – ÅÅÄÂÄÈ
אשתו  אחות שהיא משום החליצה ומן  הייבום מן היא פטורה סופרים

היבם; úBLøçשל  ézL ïëå שאף מדברות, ואינן שומעות שאינן  – ÀÅÀÅÅÀ
ומת  אחים, לשני נשואות היו אם סופרים, מדברי  אלא אינם נישואיהן 

משום  החליצה ומן  הייבום מן  אשתו  פטורה בנים, בלא מהם אחד 
אשה. äpè÷eאחות äìBãb אחיות לשתי נשואים אחים שני  – ÀÈÀÇÈ

שנישואיה  קטנה ואחת התורה מן  שנישואיה גדולה אחת יתומות,
סופרים, ÷äpèמדברי  ìL dìòa úî ו הגדולה – בעל  לפני  נפלה ÅÇÂÈÆÀÇÈ

äpèwäלייבום. àöz,חליצה ובלא ייבום בלא –úBçà íeMî ÅÅÇÀÇÈÄÂ
äMà;היבם של אשתו  אחות שהיא מפני  –äìBãb ìL dìòa úî ÄÈÅÇÂÈÆÀÈ

לייבום, הקטנה בעל לפני ונפלה –ïéãnìî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄ
Ba ïàîzL äpèwä úàואחר לגמרי, נישואיה ותעקור ביבם, – ÆÇÀÇÈÆÀÈÅ

שהיא  הגדולה יבמתו שזיקת סובר, אליעזר רבי  הגדולה. את ייבם כך
שאין  לפי  לו, הנשואה הקטנה אחותה את עליו אוסרת התורה מן

את  ללמד  אלא אחרת תקנה אין  הלכך סופרים. מדברי אלא נישואיה
את  לייבם יוכל לא הקטנה, את יגרש אם שהרי  בו, שתמאן  הקטנה
את  לקיים יוכל  לא לגדולה, יחלוץ ואם גרושה; אחות משום הגדולה

חלוצה. אחות משום äðàî,הקטנה íà :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÄÅÂÈ
äðàî;הגדולה את וייבם –åàì íàå, למאן רוצה אינה ואם – ÅÂÈÀÄÈ

ìécâzL ãò ïézîz ויבוא שתגדל , עד  אצלו  הקטנה תשהה – ÇÀÄÇÆÇÀÄ
התורה, מן נישואיה ויהיו eæläעליה, àöúå,הגדולה היבמה – ÀÅÅÇÅ

äMà úBçà íeMî,וסובר אליעזר  רבי על  חולק גמליאל רבן – ÄÂÄÈ
אשתו , שהיא הקטנה אחותה את עליו לאסור יבמתו  בזיקת כוח שאין

שתגדל . עד אצלו  להשהותה הוא יכול  ממאנת אינה אם éaøÇÄהלכך 
Bì éà :øîBà òLBäé– לו אוי  –úLà ìò Bì éàå ,BzLà ìò ÀËÇÅÄÇÄÀÀÄÇÅÆ

åéçà, שתיהן את שמפסיד –èâa BzLà úà àéöBîרבי שאף – ÈÄÄÆÄÀÀÅ
זיקת  משום עליו  נאסרה הקטנה שאשתו אליעזר  כרבי סובר יהושע

מל אין שלדעתו  אלא הגדולה, שאמרו יבמתו לפי  למאן, אותה מדים
כשתגדל בה תתחרט שמא המיאון , מן  אדם יתרחק לעולם חכמים:

בגט,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), אשתו  את מוציא הוא äöéìçaהלכך  åéçà úLàåÀÅÆÈÄÇÂÄÈ
שאחות  מפני מייבמה אינו  אבל בחליצה, מוציא הוא יבמתו ואת –

חכמים: שאמרו  פי  על שאף סובר , אליעזר  רבי  ברם היא. גרושתו 
בענייננו  כגון מצוה, משום מקום מכל  המיאונין , מן  אדם יתרחק לעולם

למאן. אותה מלמדים ייבום, מצוות `xfril.משום iaxk dklde
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אחים  לפני אחד  מאח יבמות כמה נפלו  שאם למסכתנו ) (בפתיחה הזכרנו כבר 
כל את בזה ופוטר  מהיבמות לאחת חולץ או  מייבם מהאחים אחד לייבום, אחדים

גם  נוהג זה שדין ללמד, באה משנתנו  החליצה. מן בין הייבום מן  בין  השאר 
מהן אחדות אם אבל דרגה. באותה הן כולן  אם סופרים, מדברי  שנישואיהן בנשים
מדברי היינו  גמורים, אינם נישואיהן ואחדות התורה, מן  גמורים נישואים נישואיהן
גמורים  אינם שנישואיה זו אבל  כולן , את פוטרת גמורים שנישואיה זו  סופרים,

גמורים. נישואים שנישואיהן אותן  פוטרת אינה

úBpè÷ úBîBúé ézLì éeNð äéäL éî, לזו זו קרובות שאינן  – ÄÆÈÈÈÄÀÅÀÀÇ
סופרים, מדברי שנישואיהן  אחיהן, או אמותיהן אותן שהשיאו  וכגון 

úîå,בנים בלא –dúàéa,ייבומה היינו  –dúöéìç Bàלאחר – ÈÅÄÈÈÂÄÈÈ
דדדד),),),),שתגדיל יביביביב,,,, לעיללעיללעיללעיל ועייןועייןועייןועיין ïäî((((רש רש רש רש """"יייי;;;; úçà ìL,היבמות משתי  – ÆÇÇÅÆ

dúøö úøèBt;החליצה ומן  הייבום מן חברתה את פוטרת –ïëå ÆÆÈÈÈÀÅ
úBLøç ézL מאח לייבום שנפלו חרשות לשתי הדין  הוא כלומר – ÀÅÅÀ

שחרשת  חליצתה, לא אבל  חברתה; את פוטרת מהן אחת שביאת אחד ,

ד). (יב, לעיל ששנינו  כמו  כלל , חליצה בת úLøçåאינה äpè÷– ÀÇÈÀÅÆÆ
ומת, ולחרשת לקטנה נשוי  úøèBtהיה ïäî úçà úàéa ïéàÅÄÇÇÇÅÆÆÆ

dúøöמכל גמורים, נישואים נישואיהן אין ששתיהן  פי  על אף – ÈÈÈ
משום  הקטנה, אם יותר, כאשתו  לו  נחשבת מי  יודעים, אנו  אין מקום

הלכך היא, ביאה שבת משום החרשת, אם דעת, בת ותהיה שתגדל 
חברתה. את פוטרת מהן אחת של  ייבומה úLøçåאין úçwt– ÄÇÇÀÅÆÆ

ומת, ולחרשת, חרשת, שאינה היינו לפיקחת, נשוי  úçwtäהיה úàéaÄÇÇÄÇÇ
úLøçä úà úøèBt גמורים נישואים שנישואיה האשה שביאת – ÆÆÆÇÅÆÆ

חליצתה, הדין  והוא גמורים; נישואיה שאין חברתה את ïéàåÀÅפוטרת
úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa אין והחרשת שהואיל – ÄÇÇÅÆÆÆÆÆÇÄÇÇ

נישואים  שנישואיה הפיקחת את פוטרת ביאתה אין גמורים, נישואיה

izdw - zex`ean zeipyn
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úLøçä,úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa ïéàå.äpè÷e äìBãb–äpèwä úà úøèBt äìBãbä úàéa,ïéàå ©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤¤¤¤©¦©©§¨§©¨¦©©§¨¤¤¤©§©¨§¥
äìBãbä úà úøèBt äpèwä úàéa. ¦©©§©¨¤¤¤©§¨

Ëì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå:äðBLàøä ìò íáé àa,äiðMä ìò àáe øæçå,åéçà àaL Bà ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¨¨¨©¨¦¨§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦
äiðMä ìò–äðBLàøä úà ìñt àG;úBLøç ézL ïëå.úLøçå äpè÷:äpèwä ìò íáé àa,ìò àáe øæçå ©©§¦¨¨©¤¨¦¨§¥§¥¥§§©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©

úLøçä,úLøçä ìò åéçà àaL Bà–äpèwä úà ìñt àG;úLøçä ìò íáé àa,äpèwä ìò àáe øæçå,Bà ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤©§©¨¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨
äpèwä ìò åéçà àaL–úLøçä úà ìñt. ¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤

ÈúLøçå úçwt:úçwtä ìò íáé àa,úLøçä ìò àáe øæçå,úLøçä ìò åéçà àaL Bà–úà ìñt àG ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤
úçwtä;úLøçä ìò íáé àa,úçwtä ìò àáe øæçå,úçwtä ìò åéçà àaL Bà–úLøçä úà ìñt. ©¦©©¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤
‡Èäpè÷e äìBãb:äìBãbä ìò íáé àa,åäpèwä ìò àáe øæç,äpèwä ìò åéçà àaL Bà–úà ìñt àG §¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©©§©¨¨©¤

äìBãbä;äpèwä ìò íáé àa,äìBãbä ìò àáe øæçå,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà–äpèwä úà ìñt.éaø ©§¨¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨¨©¤©§©¨©¦

:éôè åúùà àáéùç àéäå äéì àçéð åäééðéî.dphwd z` zxhet dlecbd z`iaìáà .ïéøåîâ äéàåùð ïéàù äúåà úøèåô ïéøåîâ ïéàåùð äéàåùðù éî úàéáã
:àì àëôéà

hhhh.dpey`xd z` lqt `lúåéøëð ïäéúù éøä àéä äéåð÷ åàì éàå .úåðæ úìéòá äðåøçàä úàéáå åúùà àéä éøä àéä äéåð÷ äðåùàø éàå .äåù ïúàéá éøäù
êàéä àîéé÷ äðåùàøä ìò àáùîå ååä úåéåð÷ àîìéã ,àì äðåøçà ìáà ,åéìò äìñôð àìù äðåùàøä úà íéé÷îå ,åéçàì úåéåð÷ åéä àìù åìöàøåñàá äéìò

:íéúá éðù.zyxgd z` lqtéøîâì äéåð÷ àéä íà ÷ôñ äðè÷ã àøîâá ïðé÷ñî éëäã ,íéúá éðù äéì äåäå ,øééåùî úùøçä ïéð÷å äìåë äéåð÷ äðè÷ àîùã
ìò àá íà éëä åìéôàå .øåîâ ïéð÷ äéåð÷ äðéàå úö÷îá äéåð÷ øîåìë ,úøééåùîå äéåð÷ úùøçå .ììë äéåð÷ äðéà íà ÷ôñ ,ïîæ øçàì äàéáì äéåàøå ìéàåä
äéåð÷ äðéà éàå ,àéä íåìë åàì ïë øçàù úùøçä úàéáå äàð÷ éøä éøîâì äéåð÷ äðè÷ éà ,êùôð äîî ,äðè÷ä úà ìñô àì äðè÷ä ìò àáù øçà úùøçä
,àåä øåîâ ïéð÷ äðè÷ä ïéð÷ àîùã úùøçä úà ìñô ,äðè÷ä ìò êë øçàå úùøçä ìò äìçú àá íà ìáà .àéä úéøëðå äéåð÷ äúéä àì åéçàì óà ,ììë
øæçå úùøçä ìò àáùë åèà ïðéøæâã ,äðè÷ä úà ìñô úùøçä ìò àáå øæçå äðè÷ä ìò àá íà ,éñøâã íéøôñ úéàå .øééåùî ïéð÷ àåäù úùøçä ïéð÷ ìñôå

:äðè÷ä ìò àáå

`xephxa yexit

äpè÷eגמורים. äìBãb,ומת ולקטנה, לגדולה נשוי היה –úàéa ÀÈÀÇÈÄÇ
úà úøèBt äpèwä úàéa ïéàå ,äpèwä úà úøèBt äìBãbäÇÀÈÆÆÆÇÀÇÈÀÅÄÇÇÀÇÈÆÆÆ

äìBãbä האשה שביאת וחרשת, בפיקחת שבארנו  מהטעם – ÇÀÈ
מן  שנישואיה האשה את פוטרת אינה סופרים, מדברי  שנישואיה

התורה.
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úBpè÷ úBîBúé ézLì éeNð äéäL éî, לזו זו קרובות שאינן  – ÄÆÈÈÈÄÀÅÀÀÇ
במשנה  שבארנו כמו  סופרים, מדברי אלא אינן  שנישואיהן  וכגון 

בנים:úîåהקודמת, בלא –äðBLàøä ìò íáé àaעל כלומר  – ÈÅÈÈÈÇÈÄÈ
מהן , äiðMäאחת ìò åéçà àaL Bà ,äiðMä ìò àáe øæçåÀÈÇÈÇÇÀÄÈÆÈÈÄÇÇÀÄÈ

השנייה, היבמה על  –äðBLàøä úà ìñt àGרשאי והוא – ÈÇÆÈÄÈ
וכיון  לאו , אם קניין  היא קטנה יתומה ביאת אם שספק לקיימה,
נפשך, ממה הראשונה את לקיים לו מותר  קטנות, יתומות ששתיהן 

ביאת  שנייה וביאת הראשונה, את קנה הרי  קניין, הקטנה ביאת שאם
היו  שלא לפי לו , הן  נכריות שתיהן הרי קניין , אינה ואם היא; זנות

את  יקיים לא מקום ומכל לייבום. לו נזקקו  ולא כלל לאחיו  קנויות
הראשונה; את קנה שמא úBLøçהשנייה, ézL ïëå שהיה מי – ÀÅÀÅÅÀ

השנייה  על ובא וחזר מהן  אחת על  יבם בא ומת: חרשות לשתי  נשוי
שבארנו  מהטעם הראשונה, את פסל  לא השנייה, על אחיו שבא או

השנייה  שנפטרה נמצא שווה, ביאתן ושתיהן  שהואיל קטנות, ביתומות
הראשונה. úLøçåבביאת äpè÷,ולחרשת לקטנה נשוי  שהיה מי – ÀÇÈÀÅÆÆ

לייבום: ונפלו úLøçä,ומת, ìò àáe øæçå ,äpèwä ìò íáé àaÈÈÈÇÇÀÇÈÀÈÇÈÇÇÅÆÆ
äpèwä úà ìñt àG ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà מהטעם – ÆÈÈÄÇÇÅÆÆÈÇÆÇÀÇÈ

היא  קנויה הרי קניין, היא הקטנה של ביאתה שאם ברישא, שבארנו 

קניין , אינה קטנה ביאת ואם זנות. ביאת אלא אינה החרשת וביאת לו ,
כלל. לאחיו  קנויה היתה שלא לו, היא נכרית מבארוהרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם הרי 

ראוייה  שהקטנה החרשת, מביאת מעולה הקטנה שביאת לפי הטעם,
צריכה  והחרשת תחילה, שנבעלה הקטנה את יקיים הלכך זמן, לאחר

כז כז כז כז ).).).).גט ה ה ה ה ,,,, וחליצה וחליצה וחליצה וחליצה  ייבום ייבום ייבום ייבום  גורסים:((((הל הל הל הל '''' dphwdויש z` lqt((((רש רש רש רש """"יייי)))),
כך ואחר החרשת על תחילה יבוא שמא שחוששים לפי  הוא, והטעם

בסיפא. שנישנה כמו  הראשונה, את פוסל  הוא זה שבכגון  הקטנה, על 
åéçà àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,úLøçä ìò íáé àaÈÈÈÇÇÅÆÆÀÈÇÈÇÇÀÇÈÆÈÈÄ

úLøçä úà ìñt ,äpèwä ìòלפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÇÇÀÇÈÈÇÆÇÅÆÆ
זמן , לאחר לביאה וראוייה הואיל לגמרי , לו  קנוייה ספק שהקטנה

קונה  ודאי  בחרשת שעשה הקניין ואילו  כלל , לו  קנוייה אינה ספק
קנוייה  ואינה במקצת קנוייה שהיא היינו  משוייר ", "קניין שהוא אלא

הקטנה, על  בא כך ואחר החרשת על תחילה בא אם הלכך  גמור, קניין 
גמור קניין הקטנה קניין  שמא לקיימה, שאסור היינו החרשת, את פסל 

משוייר. קניין  אלא שאינו החרשת, קניין  את פוסל ונמצא הוא,

y c e w z a y
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úLøçå úçwt,חרשת שאינה היינו  לפיקחת, נשוי  שהיה מי – ÄÇÇÀÅÆÆ
בנים: בלא ומת ìòולחרשת, àáe øæçå ,úçwtä ìò íáé àaÈÈÈÇÇÄÇÇÀÈÇÈÇ

úçwtä úà ìñt àG ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäÇÅÆÆÆÈÈÄÇÇÅÆÆÈÇÆÇÄÇÇ
ביאת  שאחריה החרשת וביאת גמור , קניין בביאתו קנאה שהרי –

וכותב היא; גטהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם זנות צריכה ועיין ועיין ועיין ועיין שהחרשת כטכטכטכט;;;; ה ה ה ה ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  ((((הל הל הל הל ''''

שםשםשםשם).).).). משנהמשנהמשנהמשנה"""" úLøçä""""מגידמגידמגידמגיד ìò íáé àa,תחילה –ìò àáe øæçå ÈÈÈÇÇÅÆÆÀÈÇÈÇ
úçwtä ìò åéçà àaL Bà ,úçwtä החרשת וקניין הואיל  – ÇÄÇÇÆÈÈÄÇÇÄÇÇ

גמור, קניין שאחריה הפיקחת וקניין  גמור , שאינו  קניין úàהוא ìñtÈÇÆ
úLøçäוכותב ((((שם שם שם שם ))))– והפיקחת הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  בגט, יוצאה שהחרשת , ÇÅÆÆ

ובחליצה כט כט כט כט ))))בגט ה ה ה ה ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  מבואר((((הלהלהלהל'''' הטעם ((((שם שם שם שם )))); משנה משנה משנה משנה """" ,בבבב""""מגידמגידמגידמגיד
לה  ומספיק היתה כשרה ביאה שביאתה לפי  בגט, יוצאה שהחרשת

פסולה. ביאה היתה שביאתה מפני וחליצה, גט צריכה והפיקחת בגט;

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äpè÷e äìBãb:ומת אחד לאיש  נשואות שהיו  –ìò íáé àa ÀÈÀÇÈÈÈÈÇ
,äpèwä ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,äìBãbäÇÀÈÀÈÇÈÇÇÀÇÈÆÈÈÄÇÇÀÇÈ

äìBãbä úà ìñt àG וביאת לגמרי , בביאתו  אותה קנה שכבר  – ÈÇÆÇÀÈ
זנות. ביאת אלא אינה äpèwäהקטנה ìò íáé àa,תחילה –øæçå ÈÈÈÇÇÀÇÈÀÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn



רג g dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

Êì ïéàeNð ïéçà éðLúBpè÷ úBîBúé úBéçà ézL,ïäî úçà ìL dìòa úîe–äMà úBçà íeMî àöz;ïëå §¥©¦§¦¦§¥£¨§§©¥©£¨¤©©¥¤¥¥¦£¦¨§¥
úBLøç ézL.äpè÷e äìBãb,äpè÷ ìL dìòa úî–äMà úBçà íeMî äpèwä àöz;äìBãb ìL dìòa úî §¥¥§§¨§©¨¥©£¨¤§©¨¥¥©§©¨¦£¦¨¥©£¨¤§¨

–øæòéìà éaøøîBà:Ba ïàîzL äpèwä úà ïéãnìî.ìàéìîb ïaøøîBà:äðàî íà–äðàî;åàì íàå– ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥©¨©§¦¥¥¦¥£¨¥£¨§¦¨
ìécâzL ãò ïézîz,äMà úBçà íeMî eælä àöúå.òLBäé éaøøîBà:BzLà ìò Bì éà,åéçà úLà ìò Bì éàå ©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦£¦¨©¦§ª©¥¦©¦§§¦©¥¤¨¦

–èâa BzLà úà àéöBî,ìça åéçà úLàåäöé. ¦¤¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨
Áì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå–dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa;ézL ïëå ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨§¥§¥

úBLøç.úLøçå äpè÷–dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà.úLøçå úçwt–úà úøèBt úçwtä úàéa ¥§§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¦©©§¥¤¤¦©©¦©©¤¤¤

ffff.dy` zeg` meyn `vz:íåáéä ïîå äöéìçä ïî äøåèôå.dlecb ly dlra znúøñåà ,äøåúä ïî àéäù äìåãâ ìù äú÷éæ ,äðè÷ä ìòá éðôì äìôðå
:åùòé äîå .åú÷å÷æ úåçà äì àéåäå ,ïðáøã äéàåùéðã íåùî åéìò äðè÷.ea o`nzy dphwd micnln xne` xfril` iaxúà íáéî àäéå ,äéàåùð øå÷òúå

:äéúåë àúëìäå .äìåãâä.xne` l`ilnb oaxíà êëìä ,åéìò åúùà úà øåñàì ä÷éæ àîéìà àìã ìàéìîâ ïáø øáñã ,äðè÷ä úà úøñåà äìåãâ ú÷éæ ïéà
õåìçì ìáà .äùà úåçà íåùî äìåãâä àöú êë øçàå àúééøåàã äéàåùéð åéäéå ìéãâúù ãò åìöà äðè÷ä ïéúîú ,åàì íàå ,äìåãâä íáéúúå áèåî äðàéî

:äöåìç úåçà íåùî åéìò äðåùàøä úà ìñôã ,àì äìåãâì.el i`ïî íãà ÷çøúéù ïðéøîàã ,ïàîì äúåà ïéãîìî ïéàå ,èâá åúùà úà àéöåîù .åì éåà
:íéðåàéîä

gggg.zenezi izyl:úåéøëð.dzvilg e`:ìéãâúù øçàì.zeyxg izy oke.úåùøç éúùá êë ,äúøö úøèåô ïäî úçà úàéá úåðè÷ éúùù íùë øîåìë
.àéä äöéìç úá åàìã úùøçá øîéîì àëéì äöéìç ìáà.zyxg zg`e dphw zg`éäá ïðéòãé àì íå÷î ìëî ,ïéøåîâ ïéàåùéð ïäéàåùéð ïéà ïäéúùã â"òà
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ליבם, שאסורה והחזירה, – האב בחיי  כיתומה היא הרי – ונתגרשה
דברים  במה גמורה. חזרה חזרתה ואין  גמורים, גירושין שגירושיה מפני

גירשה  אבל  קטנה; כשהיא והחזירה קטנה כשהיא שגירשה אמורים?
קטנה  כשהיא החזירה אפילו או  גדולה, כשהיא והחזירה קטנה כשהיא

אמרו: אליעזר רבי משום מתייבמת. או חולצת או – ומת אצלו, וגדלה
מתייבמת" ואינה טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),חולצת יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; קט קט קט קט ,,,, oi`e((((יבמות יבמות יבמות יבמות 

.xfril` iaxk dkld
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úBpè÷ úBîBúé úBéçà ézLì ïéàeNð ïéçà éðL שהשיאו – ÀÅÇÄÀÄÄÀÅÂÈÀÀÇ
אחיהן , או אמותיהן  ïäîאותן  úçà ìL dìòa úîe,בנים בלא – ÅÇÂÈÆÇÇÅÆ

äMà úBçà íeMî àözמדברי אלא נישואיה שאין פי על  אף – ÅÅÄÂÄÈ
אשתו  אחות שהיא משום החליצה ומן  הייבום מן היא פטורה סופרים

היבם; úBLøçשל  ézL ïëå שאף מדברות, ואינן שומעות שאינן  – ÀÅÀÅÅÀ
ומת  אחים, לשני נשואות היו אם סופרים, מדברי  אלא אינם נישואיהן 

משום  החליצה ומן  הייבום מן  אשתו  פטורה בנים, בלא מהם אחד 
אשה. äpè÷eאחות äìBãb אחיות לשתי נשואים אחים שני  – ÀÈÀÇÈ

שנישואיה  קטנה ואחת התורה מן  שנישואיה גדולה אחת יתומות,
סופרים, ÷äpèמדברי  ìL dìòa úî ו הגדולה – בעל  לפני  נפלה ÅÇÂÈÆÀÇÈ

äpèwäלייבום. àöz,חליצה ובלא ייבום בלא –úBçà íeMî ÅÅÇÀÇÈÄÂ
äMà;היבם של אשתו  אחות שהיא מפני  –äìBãb ìL dìòa úî ÄÈÅÇÂÈÆÀÈ

לייבום, הקטנה בעל לפני ונפלה –ïéãnìî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄ
Ba ïàîzL äpèwä úàואחר לגמרי, נישואיה ותעקור ביבם, – ÆÇÀÇÈÆÀÈÅ

שהיא  הגדולה יבמתו שזיקת סובר, אליעזר רבי  הגדולה. את ייבם כך
שאין  לפי  לו, הנשואה הקטנה אחותה את עליו אוסרת התורה מן

את  ללמד  אלא אחרת תקנה אין  הלכך סופרים. מדברי אלא נישואיה
את  לייבם יוכל לא הקטנה, את יגרש אם שהרי  בו, שתמאן  הקטנה
את  לקיים יוכל  לא לגדולה, יחלוץ ואם גרושה; אחות משום הגדולה

חלוצה. אחות משום äðàî,הקטנה íà :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÄÅÂÈ
äðàî;הגדולה את וייבם –åàì íàå, למאן רוצה אינה ואם – ÅÂÈÀÄÈ

ìécâzL ãò ïézîz ויבוא שתגדל , עד  אצלו  הקטנה תשהה – ÇÀÄÇÆÇÀÄ
התורה, מן נישואיה ויהיו eæläעליה, àöúå,הגדולה היבמה – ÀÅÅÇÅ

äMà úBçà íeMî,וסובר אליעזר  רבי על  חולק גמליאל רבן – ÄÂÄÈ
אשתו , שהיא הקטנה אחותה את עליו לאסור יבמתו  בזיקת כוח שאין

שתגדל . עד אצלו  להשהותה הוא יכול  ממאנת אינה אם éaøÇÄהלכך 
Bì éà :øîBà òLBäé– לו אוי  –úLà ìò Bì éàå ,BzLà ìò ÀËÇÅÄÇÄÀÀÄÇÅÆ

åéçà, שתיהן את שמפסיד –èâa BzLà úà àéöBîרבי שאף – ÈÄÄÆÄÀÀÅ
זיקת  משום עליו  נאסרה הקטנה שאשתו אליעזר  כרבי סובר יהושע

מל אין שלדעתו  אלא הגדולה, שאמרו יבמתו לפי  למאן, אותה מדים
כשתגדל בה תתחרט שמא המיאון , מן  אדם יתרחק לעולם חכמים:

בגט,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), אשתו  את מוציא הוא äöéìçaהלכך  åéçà úLàåÀÅÆÈÄÇÂÄÈ
שאחות  מפני מייבמה אינו  אבל בחליצה, מוציא הוא יבמתו ואת –

חכמים: שאמרו  פי  על שאף סובר , אליעזר  רבי  ברם היא. גרושתו 
בענייננו  כגון מצוה, משום מקום מכל  המיאונין , מן  אדם יתרחק לעולם

למאן. אותה מלמדים ייבום, מצוות `xfril.משום iaxk dklde
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אחים  לפני אחד  מאח יבמות כמה נפלו  שאם למסכתנו ) (בפתיחה הזכרנו כבר 
כל את בזה ופוטר  מהיבמות לאחת חולץ או  מייבם מהאחים אחד לייבום, אחדים

גם  נוהג זה שדין ללמד, באה משנתנו  החליצה. מן בין הייבום מן  בין  השאר 
מהן אחדות אם אבל דרגה. באותה הן כולן  אם סופרים, מדברי  שנישואיהן בנשים
מדברי היינו  גמורים, אינם נישואיהן ואחדות התורה, מן  גמורים נישואים נישואיהן
גמורים  אינם שנישואיה זו אבל  כולן , את פוטרת גמורים שנישואיה זו  סופרים,

גמורים. נישואים שנישואיהן אותן  פוטרת אינה

úBpè÷ úBîBúé ézLì éeNð äéäL éî, לזו זו קרובות שאינן  – ÄÆÈÈÈÄÀÅÀÀÇ
סופרים, מדברי שנישואיהן  אחיהן, או אמותיהן אותן שהשיאו  וכגון 

úîå,בנים בלא –dúàéa,ייבומה היינו  –dúöéìç Bàלאחר – ÈÅÄÈÈÂÄÈÈ
דדדד),),),),שתגדיל יביביביב,,,, לעיללעיללעיללעיל ועייןועייןועייןועיין ïäî((((רש רש רש רש """"יייי;;;; úçà ìL,היבמות משתי  – ÆÇÇÅÆ

dúøö úøèBt;החליצה ומן  הייבום מן חברתה את פוטרת –ïëå ÆÆÈÈÈÀÅ
úBLøç ézL מאח לייבום שנפלו חרשות לשתי הדין  הוא כלומר – ÀÅÅÀ

שחרשת  חליצתה, לא אבל  חברתה; את פוטרת מהן אחת שביאת אחד ,

ד). (יב, לעיל ששנינו  כמו  כלל , חליצה בת úLøçåאינה äpè÷– ÀÇÈÀÅÆÆ
ומת, ולחרשת לקטנה נשוי  úøèBtהיה ïäî úçà úàéa ïéàÅÄÇÇÇÅÆÆÆ

dúøöמכל גמורים, נישואים נישואיהן אין ששתיהן  פי  על אף – ÈÈÈ
משום  הקטנה, אם יותר, כאשתו  לו  נחשבת מי  יודעים, אנו  אין מקום

הלכך היא, ביאה שבת משום החרשת, אם דעת, בת ותהיה שתגדל 
חברתה. את פוטרת מהן אחת של  ייבומה úLøçåאין úçwt– ÄÇÇÀÅÆÆ

ומת, ולחרשת, חרשת, שאינה היינו לפיקחת, נשוי  úçwtäהיה úàéaÄÇÇÄÇÇ
úLøçä úà úøèBt גמורים נישואים שנישואיה האשה שביאת – ÆÆÆÇÅÆÆ

חליצתה, הדין  והוא גמורים; נישואיה שאין חברתה את ïéàåÀÅפוטרת
úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa אין והחרשת שהואיל – ÄÇÇÅÆÆÆÆÆÇÄÇÇ

נישואים  שנישואיה הפיקחת את פוטרת ביאתה אין גמורים, נישואיה

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

úLøçä,úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa ïéàå.äpè÷e äìBãb–äpèwä úà úøèBt äìBãbä úàéa,ïéàå ©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤¤¤¤©¦©©§¨§©¨¦©©§¨¤¤¤©§©¨§¥
äìBãbä úà úøèBt äpèwä úàéa. ¦©©§©¨¤¤¤©§¨

Ëì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå:äðBLàøä ìò íáé àa,äiðMä ìò àáe øæçå,åéçà àaL Bà ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¨¨¨©¨¦¨§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦
äiðMä ìò–äðBLàøä úà ìñt àG;úBLøç ézL ïëå.úLøçå äpè÷:äpèwä ìò íáé àa,ìò àáe øæçå ©©§¦¨¨©¤¨¦¨§¥§¥¥§§©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©

úLøçä,úLøçä ìò åéçà àaL Bà–äpèwä úà ìñt àG;úLøçä ìò íáé àa,äpèwä ìò àáe øæçå,Bà ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤©§©¨¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨
äpèwä ìò åéçà àaL–úLøçä úà ìñt. ¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤

ÈúLøçå úçwt:úçwtä ìò íáé àa,úLøçä ìò àáe øæçå,úLøçä ìò åéçà àaL Bà–úà ìñt àG ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤
úçwtä;úLøçä ìò íáé àa,úçwtä ìò àáe øæçå,úçwtä ìò åéçà àaL Bà–úLøçä úà ìñt. ©¦©©¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤
‡Èäpè÷e äìBãb:äìBãbä ìò íáé àa,åäpèwä ìò àáe øæç,äpèwä ìò åéçà àaL Bà–úà ìñt àG §¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©©§©¨¨©¤

äìBãbä;äpèwä ìò íáé àa,äìBãbä ìò àáe øæçå,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà–äpèwä úà ìñt.éaø ©§¨¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨¨©¤©§©¨©¦

:éôè åúùà àáéùç àéäå äéì àçéð åäééðéî.dphwd z` zxhet dlecbd z`iaìáà .ïéøåîâ äéàåùð ïéàù äúåà úøèåô ïéøåîâ ïéàåùð äéàåùðù éî úàéáã
:àì àëôéà

hhhh.dpey`xd z` lqt `lúåéøëð ïäéúù éøä àéä äéåð÷ åàì éàå .úåðæ úìéòá äðåøçàä úàéáå åúùà àéä éøä àéä äéåð÷ äðåùàø éàå .äåù ïúàéá éøäù
êàéä àîéé÷ äðåùàøä ìò àáùîå ååä úåéåð÷ àîìéã ,àì äðåøçà ìáà ,åéìò äìñôð àìù äðåùàøä úà íéé÷îå ,åéçàì úåéåð÷ åéä àìù åìöàøåñàá äéìò

:íéúá éðù.zyxgd z` lqtéøîâì äéåð÷ àéä íà ÷ôñ äðè÷ã àøîâá ïðé÷ñî éëäã ,íéúá éðù äéì äåäå ,øééåùî úùøçä ïéð÷å äìåë äéåð÷ äðè÷ àîùã
ìò àá íà éëä åìéôàå .øåîâ ïéð÷ äéåð÷ äðéàå úö÷îá äéåð÷ øîåìë ,úøééåùîå äéåð÷ úùøçå .ììë äéåð÷ äðéà íà ÷ôñ ,ïîæ øçàì äàéáì äéåàøå ìéàåä
äéåð÷ äðéà éàå ,àéä íåìë åàì ïë øçàù úùøçä úàéáå äàð÷ éøä éøîâì äéåð÷ äðè÷ éà ,êùôð äîî ,äðè÷ä úà ìñô àì äðè÷ä ìò àáù øçà úùøçä
,àåä øåîâ ïéð÷ äðè÷ä ïéð÷ àîùã úùøçä úà ìñô ,äðè÷ä ìò êë øçàå úùøçä ìò äìçú àá íà ìáà .àéä úéøëðå äéåð÷ äúéä àì åéçàì óà ,ììë
øæçå úùøçä ìò àáùë åèà ïðéøæâã ,äðè÷ä úà ìñô úùøçä ìò àáå øæçå äðè÷ä ìò àá íà ,éñøâã íéøôñ úéàå .øééåùî ïéð÷ àåäù úùøçä ïéð÷ ìñôå

:äðè÷ä ìò àáå

`xephxa yexit

äpè÷eגמורים. äìBãb,ומת ולקטנה, לגדולה נשוי היה –úàéa ÀÈÀÇÈÄÇ
úà úøèBt äpèwä úàéa ïéàå ,äpèwä úà úøèBt äìBãbäÇÀÈÆÆÆÇÀÇÈÀÅÄÇÇÀÇÈÆÆÆ

äìBãbä האשה שביאת וחרשת, בפיקחת שבארנו  מהטעם – ÇÀÈ
מן  שנישואיה האשה את פוטרת אינה סופרים, מדברי  שנישואיה

התורה.

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úBpè÷ úBîBúé ézLì éeNð äéäL éî, לזו זו קרובות שאינן  – ÄÆÈÈÈÄÀÅÀÀÇ
במשנה  שבארנו כמו  סופרים, מדברי אלא אינן  שנישואיהן  וכגון 

בנים:úîåהקודמת, בלא –äðBLàøä ìò íáé àaעל כלומר  – ÈÅÈÈÈÇÈÄÈ
מהן , äiðMäאחת ìò åéçà àaL Bà ,äiðMä ìò àáe øæçåÀÈÇÈÇÇÀÄÈÆÈÈÄÇÇÀÄÈ

השנייה, היבמה על  –äðBLàøä úà ìñt àGרשאי והוא – ÈÇÆÈÄÈ
וכיון  לאו , אם קניין  היא קטנה יתומה ביאת אם שספק לקיימה,
נפשך, ממה הראשונה את לקיים לו מותר  קטנות, יתומות ששתיהן 

ביאת  שנייה וביאת הראשונה, את קנה הרי  קניין, הקטנה ביאת שאם
היו  שלא לפי לו , הן  נכריות שתיהן הרי קניין , אינה ואם היא; זנות

את  יקיים לא מקום ומכל לייבום. לו נזקקו  ולא כלל לאחיו  קנויות
הראשונה; את קנה שמא úBLøçהשנייה, ézL ïëå שהיה מי – ÀÅÀÅÅÀ

השנייה  על ובא וחזר מהן  אחת על  יבם בא ומת: חרשות לשתי  נשוי
שבארנו  מהטעם הראשונה, את פסל  לא השנייה, על אחיו שבא או

השנייה  שנפטרה נמצא שווה, ביאתן ושתיהן  שהואיל קטנות, ביתומות
הראשונה. úLøçåבביאת äpè÷,ולחרשת לקטנה נשוי  שהיה מי – ÀÇÈÀÅÆÆ

לייבום: ונפלו úLøçä,ומת, ìò àáe øæçå ,äpèwä ìò íáé àaÈÈÈÇÇÀÇÈÀÈÇÈÇÇÅÆÆ
äpèwä úà ìñt àG ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà מהטעם – ÆÈÈÄÇÇÅÆÆÈÇÆÇÀÇÈ

היא  קנויה הרי קניין, היא הקטנה של ביאתה שאם ברישא, שבארנו 

קניין , אינה קטנה ביאת ואם זנות. ביאת אלא אינה החרשת וביאת לו ,
כלל. לאחיו  קנויה היתה שלא לו, היא נכרית מבארוהרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם הרי 

ראוייה  שהקטנה החרשת, מביאת מעולה הקטנה שביאת לפי הטעם,
צריכה  והחרשת תחילה, שנבעלה הקטנה את יקיים הלכך זמן, לאחר

כז כז כז כז ).).).).גט ה ה ה ה ,,,, וחליצה וחליצה וחליצה וחליצה  ייבום ייבום ייבום ייבום  גורסים:((((הל הל הל הל '''' dphwdויש z` lqt((((רש רש רש רש """"יייי)))),
כך ואחר החרשת על תחילה יבוא שמא שחוששים לפי  הוא, והטעם

בסיפא. שנישנה כמו  הראשונה, את פוסל  הוא זה שבכגון  הקטנה, על 
åéçà àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,úLøçä ìò íáé àaÈÈÈÇÇÅÆÆÀÈÇÈÇÇÀÇÈÆÈÈÄ

úLøçä úà ìñt ,äpèwä ìòלפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÇÇÀÇÈÈÇÆÇÅÆÆ
זמן , לאחר לביאה וראוייה הואיל לגמרי , לו  קנוייה ספק שהקטנה

קונה  ודאי  בחרשת שעשה הקניין ואילו  כלל , לו  קנוייה אינה ספק
קנוייה  ואינה במקצת קנוייה שהיא היינו  משוייר ", "קניין שהוא אלא

הקטנה, על  בא כך ואחר החרשת על תחילה בא אם הלכך  גמור, קניין 
גמור קניין הקטנה קניין  שמא לקיימה, שאסור היינו החרשת, את פסל 

משוייר. קניין  אלא שאינו החרשת, קניין  את פוסל ונמצא הוא,

y c e w z a y

י ה נ ש מ ר ו א ב

úLøçå úçwt,חרשת שאינה היינו  לפיקחת, נשוי  שהיה מי – ÄÇÇÀÅÆÆ
בנים: בלא ומת ìòולחרשת, àáe øæçå ,úçwtä ìò íáé àaÈÈÈÇÇÄÇÇÀÈÇÈÇ

úçwtä úà ìñt àG ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäÇÅÆÆÆÈÈÄÇÇÅÆÆÈÇÆÇÄÇÇ
ביאת  שאחריה החרשת וביאת גמור , קניין בביאתו קנאה שהרי –

וכותב היא; גטהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם זנות צריכה ועיין ועיין ועיין ועיין שהחרשת כטכטכטכט;;;; ה ה ה ה ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  ((((הל הל הל הל ''''

שםשםשםשם).).).). משנהמשנהמשנהמשנה"""" úLøçä""""מגידמגידמגידמגיד ìò íáé àa,תחילה –ìò àáe øæçå ÈÈÈÇÇÅÆÆÀÈÇÈÇ
úçwtä ìò åéçà àaL Bà ,úçwtä החרשת וקניין הואיל  – ÇÄÇÇÆÈÈÄÇÇÄÇÇ

גמור, קניין שאחריה הפיקחת וקניין  גמור , שאינו  קניין úàהוא ìñtÈÇÆ
úLøçäוכותב ((((שם שם שם שם ))))– והפיקחת הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  בגט, יוצאה שהחרשת , ÇÅÆÆ

ובחליצה כט כט כט כט ))))בגט ה ה ה ה ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  מבואר((((הלהלהלהל'''' הטעם ((((שם שם שם שם )))); משנה משנה משנה משנה """" ,בבבב""""מגידמגידמגידמגיד
לה  ומספיק היתה כשרה ביאה שביאתה לפי  בגט, יוצאה שהחרשת

פסולה. ביאה היתה שביאתה מפני וחליצה, גט צריכה והפיקחת בגט;

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äpè÷e äìBãb:ומת אחד לאיש  נשואות שהיו  –ìò íáé àa ÀÈÀÇÈÈÈÈÇ
,äpèwä ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,äìBãbäÇÀÈÀÈÇÈÇÇÀÇÈÆÈÈÄÇÇÀÇÈ

äìBãbä úà ìñt àG וביאת לגמרי , בביאתו  אותה קנה שכבר  – ÈÇÆÇÀÈ
זנות. ביאת אלא אינה äpèwäהקטנה ìò íáé àa,תחילה –øæçå ÈÈÈÇÇÀÇÈÀÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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`i`i`i`i.oicnln oleka xne` xfril` 'x:øæòéìà 'øë äëìäå

`xephxa yexit

úà ìñt ,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáeÈÇÇÀÈÆÈÈÄÇÇÀÈÈÇÆ
äpèwä. עליו שתיהן  ונאסרו  קניין; קניינה אם שספק –øæòìà éaø ÇÀÇÈÇÄÆÀÈÈ

Ba ïàîzL äpèwä úà ïéãnìî :øîBà שיקיים כדי ביבם, – ÅÀÇÀÄÆÇÀÇÈÆÀÈÅ
בגדולה. ייבום מצוות

היא: הגירסה xכאן  f r l ` i a xרבי (מתלמידי  שמוע בן אלעזר רבי  היינו ,
גורסים: ז ) (משנה ולעיל x"עקיבא); f r i l ` i a xo`nzy dphwd z` oicnln :xne`

,"eaזכאי בן יוחנן רבן  של תלמידו הורקנוס, בן  אליעזר  רבי dcipוהוא `xnb)
.("aeh mei zetqez" ;i"yx ;` ,g

אלעזר : רבי  בדברי כאן  גורסים oיש l e k a;`"ayxd ;s"ixd) ea o`nzy dphwd oicnln
(`xephxa ;o"anxd הקטנה את מלמדים וקטנה בחרשת שאף הדברים ופירוש ,

ו וחזר  החרשת על היבם בא שאם הרשב"א, וכותב ביבם; הוא שתמאן בא
עמו, החרשת ותישאר  בו , שתמאן  הקטנה את מלמדים הקטנה, על  אחיו או 
ואף  כלל . צרתה היתה לא וכאילו לגמרי במיאונה נעקרת הקטנה זיקת שהרי
למאמרו אלא ממאנת אינה שקטנה א), קז, (יבמות בגמרא דעה שיש פי על 

יבם exn`nl),של  hb dkixv `dz `ly ezxwere zp`nn xn`n da dyr m`y)אבל
לזיקתו meaiil),לא dzwif z` xwer oe`ind oi`y)כמי היא ההלכה מקום מכל 

עוקרת  היא ביבם במיאונה שכן  לזיקתו , אף ממאנת שהיא ב), קז, (שם שסובר
זיקה. כאן  אין ושוב הראשונים, נישואיה את

תחילה  היבם "בא כח): ה, ייבום (הל' וחרשת קטנה בדין כותב הרמב"ם אבל 
החרשת, את פסל הקטנה, על אחיו או  הוא ובא וחזר החרשת, oicnlneעל

hba d`vei zyxgde o`nzy dphwd הרמב"ם דברי הרשב"א, לדעת ואמנם ."
("hba d`vei zyxgde")אחר לגמרי  זיקתה הקטנה עקרה שהרי הם, תמוהים

my)שמיאנה... "dpyn sqk" oiir).

למאן, הקטנה את שמלמדים הרמב"ם שכותב מה על  גם משיג הראב"ד 
בגדולה  אלא בו " שתמאן  הקטנה "מלמדים אלעזר רבי אמר  לא שלדעתו 
וקטנה  בחרשת לא אבל  התורה, מן ייבום מצוות שתתקיים כדי וקטנה,
המיאונין; מן  אדם יתרחק שלעולם אמרו והרי מדרבנן, הם שתיהן שקידושי
אלעזר רבי בדברי  גורסים אין שלנו  הנוסח לפי – הראב"ד  כותב – ואמנם

גירסת "oleka"תיבת היא וכן  "בכולן", בנוסחאות שנמצא כותב, הרמב"ן אבל  .
מה  שכן למאן , אותה שמלמדים וקטנה, חרשת על גם ומוסב התוספתא,
לאחר שמא הוא הטעם הרי המיאונין", מן אדם יתרחק "לעולם שאמרו:
אינה  אם שהרי פנים, כל על  יוצאת הקטנה הרי כאן  אבל  בה, תתחרט שתגדל 
תתעגן ולמה ותחלוץ, שתגדיל  עד  להמתין  צריכה היא הרי למאן , יכולה
בעלה  על  חרשת ותיאסר  הכהונה, מן ותיפסל ותחלוץ שתגדיל עד ותמתין 

בהיתר?! aeh").שכנסה mei zetqez" oiire ;"zekfd xtq")
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט אדר - שנתקבל באיחור זמן מעט - מ"ש בענין המקוה אם להכשירה 

בקרח מלאכותי. הנה ידוע ששקו"ט בזה באחרונים ורבו המכשירים )ש"ך לשו"ע סעיף ל"א, תפארת 

ישראל, דברי מלכיאל, אחי עזר ח"ג, פורת יוסף. לעומת יד דוד, הרמ"מ עפשטיין, דרכי תשובה ס"ק 

קמ"ז( אבל בכ"ז קשה עלי לתקוע עצמי לדבר הלכה ובפרט בענין מקוה שמשתדלים לצאת ידי כו"כ 

דיעות, ונוסף בשאלתו שהרב הספרדי אמר בפשיטות שזהו אסור, וא"כ יעורר תמי' אם יכשיר, וכיון 

שבטח עדיין קיימת המקוה האחרת במחנם הנה יש לתקנה עד כמה שאפשר ולהשתמש בה, ובטח 

ירחם השי"ת וירד הגשם מן השמים והרווה את הארץ.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו 

שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי, ומצו"פ מ"ש לאחד בזה, ובא במכ' כללי.

עלה ברעיוני שאולי עדיין חסר מה בהמקוה שלהם, וזה מעכב הגשמים. וכדאי לבדוק כל עניני' 

עוה"פ.

בברכת החג.
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`i`i`i`i.oicnln oleka xne` xfril` 'x:øæòéìà 'øë äëìäå
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úà ìñt ,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáeÈÇÇÀÈÆÈÈÄÇÇÀÈÈÇÆ
äpèwä. עליו שתיהן  ונאסרו  קניין; קניינה אם שספק –øæòìà éaø ÇÀÇÈÇÄÆÀÈÈ

Ba ïàîzL äpèwä úà ïéãnìî :øîBà שיקיים כדי ביבם, – ÅÀÇÀÄÆÇÀÇÈÆÀÈÅ
בגדולה. ייבום מצוות

היא: הגירסה xכאן  f r l ` i a xרבי (מתלמידי  שמוע בן אלעזר רבי  היינו ,
גורסים: ז ) (משנה ולעיל x"עקיבא); f r i l ` i a xo`nzy dphwd z` oicnln :xne`

,"eaזכאי בן יוחנן רבן  של תלמידו הורקנוס, בן  אליעזר  רבי dcipוהוא `xnb)
.("aeh mei zetqez" ;i"yx ;` ,g

אלעזר : רבי  בדברי כאן  גורסים oיש l e k a;`"ayxd ;s"ixd) ea o`nzy dphwd oicnln
(`xephxa ;o"anxd הקטנה את מלמדים וקטנה בחרשת שאף הדברים ופירוש ,

ו וחזר  החרשת על היבם בא שאם הרשב"א, וכותב ביבם; הוא שתמאן בא
עמו, החרשת ותישאר  בו , שתמאן  הקטנה את מלמדים הקטנה, על  אחיו או 
ואף  כלל . צרתה היתה לא וכאילו לגמרי במיאונה נעקרת הקטנה זיקת שהרי
למאמרו אלא ממאנת אינה שקטנה א), קז, (יבמות בגמרא דעה שיש פי על 

יבם exn`nl),של  hb dkixv `dz `ly ezxwere zp`nn xn`n da dyr m`y)אבל
לזיקתו meaiil),לא dzwif z` xwer oe`ind oi`y)כמי היא ההלכה מקום מכל 

עוקרת  היא ביבם במיאונה שכן  לזיקתו , אף ממאנת שהיא ב), קז, (שם שסובר
זיקה. כאן  אין ושוב הראשונים, נישואיה את

תחילה  היבם "בא כח): ה, ייבום (הל' וחרשת קטנה בדין כותב הרמב"ם אבל 
החרשת, את פסל הקטנה, על אחיו או  הוא ובא וחזר החרשת, oicnlneעל

hba d`vei zyxgde o`nzy dphwd הרמב"ם דברי הרשב"א, לדעת ואמנם ."
("hba d`vei zyxgde")אחר לגמרי  זיקתה הקטנה עקרה שהרי הם, תמוהים

my)שמיאנה... "dpyn sqk" oiir).

למאן, הקטנה את שמלמדים הרמב"ם שכותב מה על  גם משיג הראב"ד 
בגדולה  אלא בו " שתמאן  הקטנה "מלמדים אלעזר רבי אמר  לא שלדעתו 
וקטנה  בחרשת לא אבל  התורה, מן ייבום מצוות שתתקיים כדי וקטנה,
המיאונין; מן  אדם יתרחק שלעולם אמרו והרי מדרבנן, הם שתיהן שקידושי
אלעזר רבי בדברי  גורסים אין שלנו  הנוסח לפי – הראב"ד  כותב – ואמנם

גירסת "oleka"תיבת היא וכן  "בכולן", בנוסחאות שנמצא כותב, הרמב"ן אבל  .
מה  שכן למאן , אותה שמלמדים וקטנה, חרשת על גם ומוסב התוספתא,
לאחר שמא הוא הטעם הרי המיאונין", מן אדם יתרחק "לעולם שאמרו:
אינה  אם שהרי פנים, כל על  יוצאת הקטנה הרי כאן  אבל  בה, תתחרט שתגדל 
תתעגן ולמה ותחלוץ, שתגדיל  עד  להמתין  צריכה היא הרי למאן , יכולה
בעלה  על  חרשת ותיאסר  הכהונה, מן ותיפסל ותחלוץ שתגדיל עד ותמתין 

בהיתר?! aeh").שכנסה mei zetqez" oiire ;"zekfd xtq")

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: כא ומספרת:ד הגמרא ממשיכה       

           
 , נענה שהייתי כ.התפילה , כל  נשמעת אינה  שעתה  ממני, 

רבו : לפני מצוי שהיה  בתלמיד אחר מעשה       
  העיר ו     

  אשי רב את אבי בר יוסי רבי שמע  ושונה לומד שהוא  
,כ           מטבע רוחב 

 למי חזרה  השליכו  שמפרכס  ובעוד מפרכס  שעדיי א נטילת מלאכת  משו 
לחיות. יכול  אינו  כבר שודאי נשמה , ,אבי בר יוסי רבי  ותאמר  

,ותוסי כשיבש אלא שמואל  חייב לא זה שרק  כיו , במי  בה ששט  
ופטור. שימות, ודאי זה  אי בעורו  אחר  במקו יבש   א א למות, שעומד סימ

,אשי רב   סבור אינ וכי השמועה     
  שנינו והרי בשמו , אמרת לא מ "ו )ומדוע פ"ו  בשש (אבות דבר האומר 

. לעול גאולה  מביא אומרו     ולכ ,אבי רבי ב יוסי רבי הוא אני   
השמועה . בעל  את להזכיר לי היה  לא ,אשי רב     

   .ולומד מצוי היית יוקרת העיר מ יוסי רבי לפני לא וכי  
,אבי בר יוסי רבי .מצוי הייתי לפניו  אכ ,אשי רב 

   ל.לכא ובאת אותו  עזבת מה  ומפני   
       לא ובתו  בנו  שעל  יוקרת דמ יוסי כרבי  אד  

חס ,   . אצלו ללמוד רוצה  איני ולכ עלי, יחוס  כיצד  
הגמרא: על מבררת חס  לא שבו  המעשה   :הגמרא משיבה   

     בשדהו מלאכה  לעשות לו   שכורי  פועלי היו   
לעיר, שמחו  היו  לה נתאחר     לא ועדיי  

לאכול .  לח  לה הביא  , ש ו שהיה  אנחנו .  רעבי  
   ו פירות, הוציאה  לא שעדיי תאנה  ע תחת  יושבי והיו   

,הב      ואכ יצאו  
הפועלי. פירות [ בינתיי]  יוסי רבי אביו  חזר  

ו  , לפועלי  על ותחשדוני  בדעתכ תאחזו  אל   
,בזמ המזונות את  לכ הבאתי שלא משו הוא שנתאחרתי שמה   

ד      . נמשכה עתה  שעד במצוה  שטרחתי  
        שהשביענו כפי ישביע ה '  

.בנ  . לאכול  לכ נת מהיכ , לו     , לבנו יוסי רבי  
       לכ ,כ לעשות לא שאמרו   חכמי כדברי בנישלא 

. בנו על  חס  לא יוקרת דמ יוסי שרבי ונמצא היה . וכ 
הגמרא: מבררת  . בתו על  חס  שלא המעשה  מהו  :הגמרא משיבה   בת לו  היה   

 ו  יוסי רבי     העצי בגדר נקב סותר שהיה    ומסתכל  
הנקב. דר בה  ,יוסי רבי . מסתכל אתה  במה       העומדת בת את לשאת  

כא וכי  . מסתכל אני לראותה  וכדי , לבתו יוסי רבי     
, תוקפ  שיצר ,יופי מפני הבריות את את מצערת  ,זמנ  קוד    . היה וכ 
יוקרת: דמ יוסי רבי של  בגדלותו  מעשה  מביאה  הגמרא   ,חמור לו  היה     שכשהיו  

למלאכה , אותה   שוכרי  ערב לעת  יו כל       דמי  השוכרי לו   שולחי היו   
גבה , על  שכירותה   . בעליה לבית שבה  והיתה        מדמי חיסרו  או  הוסיפו   וא  

שכירותה , . בעליה לבית     , גבה על   מנעלי זוג שכחו   הלכה ולא  
בעליה  לבית  , ממנה  המנעלי שנטלו  עד  . הלכה כ אחר ורק   



     
     
    

   
    

     
      
     
      
      
    

    
    
     
     
    
     

   
      

      
   

   
    

  
   

    
  

  
    

     
    

 



רו              

           
         

         
         

        
       

          
        

          
       

         
          

        
         

  
          

       
      

        
          

        
        

          
         
          

      
       

       
          

           
       

       
       

          
         

         
       

       
           

        
       

       
       

        
        

         
         

        
       

         
 

          
          

        
      

       
          

        
         

          
       

         
         

          
       

           
           

        
          

         
     

        
         

        
       
         

  
       

          
        

         
         

        
          


         

           
         

           
        

       
       
         
          

         
         

           
           
        

        
           

      
          

          
           

         

             
   

























































































































































































































       
          

            
            

             
     

     
     

   
   

   
     

      
       
         

       
        
       
       

      
      
        
      
      

    


















































              

           

              

               

      

          

        

      

        

      

        

       

       

      

      

      

         

        

       

       

        

      

        

       

        

      

       

      

      

      

      

        

      

      

     

       

      

       

      

      

        

       

        

       

         

                         

                             

                                

                                

                              

                           

                         

                           

                             

    
















































































































         
       
      
       
       
        

         
       
       

       
       

        
        
        
        
       
             
              
            
              
              
             

        
               

             
              

            
             

         
               

             
































































שומעת  חסידות  דברי  בחסידות:  מושג  להם  אין  שאנשיהם  בעיירות  גם  חסידות  יחזור  אם  שאלתו,  על   .  . ענה  האמצעי  אדמו"ר 
הנשמה.

היום יום כד אדר א
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן . . "האסור – אסור, והמותר – מיותר". – כשלוש ארבע שנים עבדנו בזה, עד שהבאנו אופן זה 
בענייני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות לשאול דרך בעבודה.

היום יום כה אדר שני
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אף שגדלה מעלת העבודה דאתהפכא על העבודה דאתכפיא, מכל־מקום עיקר התענוג הוא בעבודה דאתכפיא דווקא.
ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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יש בכל יום עניינו בתור יום בשבוע, בתור יום בחודש, ובתור יום בשנה. ומובן, שגם עבודת היום קשורה עם עניינים אלו, הן מצד 
השבוע, הן מצד החודש והן מצד השנה.

משיחת שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר היום ג' ניסן נתמלאו לו טו"ב שנה. הנה יה"ר מהשי"ת שיגדל 

בגו"ר גם יחד ויהי' חסיד ירא שמים ולמדן מתאים לכוונה האמיתית, והוריו שיחיו ירוו ממנו ומשאר 

ילידיהם שיחיו רוב נחת חסידותי.

ידוע הנמצא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה, 

ויש ללמוד מזה ג"כ על ראש השנה הפרטי בזמן הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת שאז מתחלת שנה 

חדשה הפרטית לקבל על עצמו איזה זהירות נוספת, ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

נ"ב: בנוגע לשאלתו איך להפטר מח"ן ר"ל. הנה לכל לראש צריך להסיח דעת מזה לגמרי, היינו 

וכן שיהיו חקוקים   - - בדבור  אפילו מהמחשבה בתיקון הדבר, ולהוסיף באותיות התורה והתפילה 

וכמבואר בלקו"ת  ואיזה פרקים תניא אשר אז נמצאים עמו בתמידות  בזכרונו איזה פרקים משנה 

ס"פ קדושים.
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מצד מעלת העבודה של המקבל בכוח עצמו )ירח, ארץ(, יש יתרון בעניין ותגל הארץ גם לאחרי שישנו כבר העניין דישמחו השמים.
ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

              

          
         

         

       
        
        
          
          

        
          

         
        

        


          
          

      
          
         

          
        

       
 

        
       

        
           

        
         

           
       

          
      

          
       

         
        
         

         

           


         
       

         
         

        
         

         
        

        
 

          
        

        
         
          
        

         
           

   
          

          
           

         
           

           
 

          
         

  
        

          
         
        

     
         

           
      





























































































































































נאמר שמש ומגן הוי' אלוקים, דכמו שהמגן ונרתק מכסה ומסתיר על השמש, כך שם אלוקים מכסה ומסתיר על שם הוי'.
ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

שהוא  מהשי"ת  יה"ר  הנה  שי'.  לבנם...  שנים  שבע  מלאו  אשר  מודיע  בו  מכתבו,  על  במענה 

וזוגתו שי' יגדלוהו יחד עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ומה שכותב אז ער פארשפילט זיך, הנה יש להשתדל שגם בזה יהי' איזה ענין של לימוד )אף 

שאינו מתאים למנהג אמריקה( וכאשר יתייעצו בזה עם הר"מ והר"י דהישיבה ביחד עם הרה"ח וכו' 

מוהרחמ"א שי' חדקוב, בטח ימצאו דרכים בזה.

בברכת החג.
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גם לעתיד־לבוא, בגמר העבודה, תהיה מעלת העניין דיציאת מצרים, שאז התחיל כללות עניין עבודת המטה בכוח עצמו, שעל־ידי־זה 
פועלים את הגילויים דלעתיד־לבוא.

ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בעתו נתקבל ונקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ועל של עתה באתי, והיינו שע"פ הידיעות המתקבלות מ... וכן מהנוסעים הנה כנראה שאינו 

מסודר כלל בענין בריאות הגוף, אשר במילא אי אפשר שלא ישפיע זה גם על בריאות הנפש, וכידוע 

גרויסע לאך אין דער  גורם א  גוף  מאמר הרב המגיד לבנו הר"א המלאך, אז א קליינע לעכעלע אין 

נשמה, והוא ג"כ פסק בנגלה וכמ"ש הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד', היות הגוף בריא ושלם מדרכי 

השם הוא. וחבל על הזמן על הוויכוח בדבר הפשוט, ובמילא אם לקולי ישמע, הרי ישמור על בריאותו 

פשוט כפשוטו בעניני אכילה ושתי' ושינה וכו' אשר עי"ז טוב יהי' לו גם ברוחניות. וכבר ידוע מאמר 

הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך גו' עזוב תעזוב עמו.

בטח יאשר קבלת מכתבי זה ויודיע מה בדעתו לעשות בכל הנ"ל. וכן יודיע מפעולותיו הטובות 

בהישיבה בפרט ובעניני חב"ד בכלל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב שי'.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממ"ש במכתבו ע"ד השתתפותו בעסקנות חב"ד וידוע פסק רז"ל דמעלין בקדש )אשר 

לדעת כמה פוסקים הוא מן התורה. ואפי' לדעת אלו שזהו מדרבנן, וכן הוא גם דעת רבנו )בשו"ע או"ח 

סי' לד, ס"ט(, הנה הרי טובים דודיך מיין וכדרז"ל(.

בברכה לבריאות הנכונה ולפורים שמח.
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רש"י                                                                                                                                     תוספות
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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אחד בניסן הוא ראש-השנה לכל ישראל )מה-שאין-כן אומות העולם ששייכים לתשרי(, ולכן נאמר החודש הזה לכם דווקא.
ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

מוה"ר נחום שי'

שלום וברכה! 

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל דעתי אודות העתקתו לארצוה"ב.

ולפלא שהוא בגדר שאלה אצלו, כי הרי ידוע מכבר דעתי בכלל שאיני מבין ואיני גורס הבהלה 

בהעתקה וברובא דרובא גם ההעתקה עצמה, ובפרט בנוגע לאיש אשר זכה שההשגחה העליונה בחרה 

המשך בעמוכ הבא



רכב              

          
           


         

           
       

           
         

       

         
         

        
         

        
          

            
         

       
       

          
         

          
        

          
            

     
         

         
      

       
      

        
           

           
           

         
         

        
        

      
         

          
   

        
      

      
       

          
        

           
        

          
          
          
            

      
         

         
           

 
        

       
       

           
          
         

   
          

         
            
         

         
         

          
         

         
          

  
         

          
        

      
          

         
           

      
        

       
   



















































































































































































       

    
     

     
     
       

    
      
       

    
     

      
       



























                             

                              

                            

                              

        

       

       

       

        

         

       

       

       

        

        

      

      

       

      

      

        

       

         

       

      

     

       

       

       

       

        

       

      

      

                         

                           

                              

                             

                              

                             

                            

                              

                             

                             

                            

                          

                              

                            

                            

                                   

                             

                             

                           

                            

                              

                          

                                  

                                

                               

                               

                             

                           






























































































































        
       

      
       

      
        
       
       
        
        
        

             
              

               
              

             
               

              
               

              
               

             














































בו לקרב את לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים ע"י המאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' 

והנהגותי' וגם הזמין לו את זה שתהי' פרנסתו בגשמיות ביחד עם פרנסתו ברוחניות, שבמילא ברור 

הדבר לדעתי שזהו הצנור שלו ושל כל ב"ב שיחיו שעי"ז יקבלו כל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, 

ובלבד שיעמוד חזק על משמרתו למלאות תפקידו כדבעי עד כמה שתלוי בו, אבל גם זה מספיק כי לפום 

גמלא שיחנא.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

המשך מעמוכ קוכם
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רש"י                                                                                                                                     תוספות
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תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

כמה  יושלחו  שבועות,  איזה  במשך  וכשיוגמר  כאן,  עתה  הדפסתו  נגמרת  התניא  ספר  ג(   ...

טופסים לאה"ק ת"ו, וה"ה בנוגע לסידור תהלת ה'.

ד( בטח גם להבא יקח חלק פעיל בעסקנות חב"ד גם מלבד הכולל, ות"ח על מ"ש במכתבו בענין 

השתתפותו ועזרתו להנהלת רשת אהלי"י.

דענבערג,  ע"ה  הרנ"ד  המנוח  בני  של  הדפסה  ענין  נגמר  תמול  אשר  לבשרו,  בידי  בשו"ט  ה( 

והשי"ת זיכם שלזכר נשמת אביהם ע"ה הולך ונדפס תהלים עם מפרשים מקראות גדולות ובתוספת 

רשימות ופירוש הצ"צ שנדפס רק פעם אחד בשם יהל אור, ובטח יבוא כהוספה בסופו מכתבי כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות תקנת אמירת תהלים, וחמרא למרא וטיבותא לשקי' 

אשר גם לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום נתקבלה המחאתם 

על הוצאות ההדפסה...

ז(...מה טוב שמעצמם יתעוררו ע"ד שיפור המצב הרוחני, וכבר ידוע ומפורסם המבואר בדא"ח 

זכר,  יולדת  נקבה, אשה מזרעת תחלה  יולדת  בענין עבודת האדם לקונו במרז"ל איש מזריע תחלה 

ואשר רק לע"ל הנה יהי' איש ואיש יולד בה, עיין תו"א לז, ג...

ולקראת ימי חה"פ הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח 

כשר ושמח.

האמיתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי   - המקווה  היעוד  ולקיום 

והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ועיקר  בעצמו  מיואש  שהוא  וכנראה  למר...  המענה  העתק  שמוסג"פ  באתי  עתה  של  ...ועל 

הסיבה בזה הוא מה שלדעתו אין אנ"ש מקרבין אותו וכנראה שאין משתדלים כפי הדרוש בטובתו.

והנה איני נכנס בעובי הענין אודות הסיבה שגרמה לזה אבל בכל אופן הוא היפך כוונת נשיאינו 

רבוה"ק שדרשו בכל תוקף ענין האחדות בין אנ"ש שי' וא"כ עאכו"כ לאלו שאינם מאנ"ש געבארענע 

ב( איך שצריך לקרב את הצבי  פ"ח,  )במדב"ר  וכידוע המשל במדרש  געווארענע חסידים  נעשו  אבל 

המסתפח על העדר יותר מהשיות הנמצאות מכבר בהעדר והאריכות אך למותר...

מוסג"פ קונ' שהו"ל.

בברכת פורים שמח.
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף ס עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

תשרי עניינו הנהגת העולם על־פי טבע, שזהו אופן הנהגת הקדוש־ברוך־הוא בעולמו, ניסן עניינו הנהגה ניסית שלמעלה מהטבע, שזהו 
אופן הנהגת הקדוש־ברוך־הוא עם ישראל )יעקב ובניו(.

ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

              

      
        

        
          

          
       

     
        
          

    
         

          
          

        
        

        
           

          
          

         
       

           
          

   


         

         
            

         
          

            
       

          
         

          
         

         
       

        
       

        
         

    


           

          
           

          
            
            



         
        

           
         

      
       

         
         

           
        

          
          

         
      

         
          

          
           

          
      

         
           

      
        
         

          
  

        
          
           

        
     

         
            

          
        

           
          

   
          

          
            

           
            

         
          

           
   

          
         

         
         

          
       





















































































































































































































רכט
       

         
          

             
             

    
      
      
        

     
     

     
     

     
     

       
       

     
       

     
      
       

    
     
       

    
    

      
      
         
       

     
       
      
      

       
     
      

     
      

      
       
         
      
       
        

     
     

     
     

       
      
       
         
               
                
              

            
              























































































































            

           

            

             

       

        

       

      

       

      

     

       

      

     

      

       

       

      

       

         

       

         

        

      

      

    

       

        

       

        

     

      

       

         

         

      

        

       

       

     

         

          

        

        

        

       

        

        

       

       

        

        
          

               

               

              

                 

               

              
























































































































      
         
       

      
      

        
       

       
        

        
        

       
       

      
         
       

       
        

        
         
        

        
        
        
        

       
      

         
        
        
        
       
        

        
        
        

      












































































              

      
        

        
          

          
       

     
        
          

    
         

          
          

        
        

        
           

          
          

         
       

           
          

   


         

         
            

         
          

            
       

          
         

          
         

         
       

        
       

        
         

    


           

          
           

          
            
            



         
        

           
         

      
       

         
         

           
        

          
          

         
      

         
          

          
           

          
      

         
           

      
        
         

          
  

        
          
           

        
     

         
            

          
        

           
          

   
          

          
            

           
            

         
          

           
   

          
         

         
         

          
       



















































































































































































































עלייה לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלושת השיעורים הקבועים ליום זה – בחומש תהלים ותניא – ביום ההולדת.
ממכתב ראש-חודש אדר, תש"כ
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אגרות קודש
 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר משה יהודא שי' הכהן

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו 

שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי כדרז"ל חירות מיצה"ר אשר במילא יהי' זה ג"כ 

חירות מדאגות הן ברוחניות והן בגשמיות, וכמבואר ברמב"ם שזהו הענין דימות המשיח, עיין שם 

הפעם  עוד  הענין  ]שמעוררים  מצרים  יציאת  אשר  וידוע  מלכים.  הלכות  וסוף  ספ"ט  תשובה  הלכות 

פירוש  שזהו  להחיד"א  דוד  לב  בספר  וכמובא בשם האריז"ל  ושנה,  שנה  בכל  חג הפסח  בימי  בפרט 

והימים האלה נזכרים )ואז הם( נעשים[, ויצימ"צ ה"ז הכנה לזמן דביאת המשיח וכמ"ש כימי צאתך 

מאמ"צ אראנו נפלאות, ]ועיין גם במשנה ספ"ג דגיטין בודקין את היין וכו' ובהוצאת סמדר כו'[.

בברכת החג.
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף סא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

במה שכתב עצה לביטול זמן – ילמוד בעל־פה כל הסעיף הראשון בשולחן־ערוך אורח־חיים סימן א. ומזמן לזמן יחזור עליו, כן יהיה 
בקי בעל־פה איזה פרקים משניות ועל־כל־פנים פרק אחד תניא. ויתייעץ עם המשפיע איזה פרקים.

ממכתב ראש-חודש אדר, תש"כ
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עבודה זרה. רבי ישמעאל - פרק רביעי דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

               

       
         

         


          
      

          
          

           
         

         
         


          

         
         

         
      

     
        

        
         

          
          

            
      

          
          

          
          


     

        
         

       
          

  
         

         
         

         
         
  

        
         

         
         

           
           

      
          
          
       

       
 

         

          
        

          
         

         
           

         
          

          
       

        
        

         
         
         

    
          

         
       

         
          

           
     

        
     

           
        

    
         

       
         

         
         

          
         

          
       

          
     

        
          
          

         
           

           
          

         
           

           
         

         
         

  

   





























































































































































































































בטח יודע הוא משלושת השיעורים השווים לכל נפש בחומש תהלים ותניא בכל יום, וישמור עליהם מכאן ולהבא.
ממכתב ראש־חודש אדר, תש"כ



               

       
         

         


          
      

          
          

           
         

         
         


          

         
         

         
      

     
        

        
         

          
          

            
      

          
          

          
          


     

        
         

       
          

  
         

         
         

         
         
  

        
         

         
         

           
           

      
          
          
       

       
 

         

          
        

          
         

         
           

         
          

          
       

        
        

         
         
         

    
          

         
       

         
          

           
     

        
     

           
        

    
         

       
         

         
         

          
         

          
       

          
     

        
          
          

         
           

           
          

         
           

           
         

         
         

  

   





























































































































































































































כיוון שהורה לו כ"ק מורי וחמי אדמו"ר יעשה כן, ויהיה להצלחה לפניו בגשמיות וברוחניות.
ממכתב ז' אדר שני תשי"א



רלד   


             

               
            

              
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

יז  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

 
 . סל -
  גס מבד  אריג -.

  תפור ואינו  גסה אריגה ארוג עבה בגד  -.
  מפני להגנה מאוד  ועבה גס בד  רדיד  -

.הגשם 
      מלבושים סוגי ג' :

בהם: לצאת שמותר 
  ותפור ללבישה, הראוי עדין  מבד  עשוי -

מלבוש  עניין .בצורת בכל  בו  לצאת מותר  -

     מותר -
שדרך  ובתנאי מצער , הגוף על  שמגן  בזמן  בו  לצאת

מצער  להנצל  כדי בו  לצאת אנשים .קצת
  :תנאים בשני בו  לצאת מותר  -

 בו לצאת אנשים קצת אותו .דרך  לובשים
ורובו ) ראשו  בו  (כשמתעטף גמור  מלבוש .כדרך 

  ,לעולם ללבשו  דרך  שאין  דבר  -
אלא  מלבוש נחשבים אינם - ביותר  מוזר  בגד  כגון 

אסור  - ורובו  ראשו  בו  שמתכסה ואףֿעל ֿפי .משוי,

 
שיער,169) של אריג שהוא ג. ז, נדרים בפיה"מ  ראה

העשוי מלבוש הוא אם להסתפק  שיש עג ס "ק  ובמשנ"ב 
ממש. בשק  אפילו לצאת שמותר או משק ,

שם.170) פיה"מ 
שם.171) פיה"מ 
כמלבוש 172) נחשבים וכו', נעליים חגורה, כובע , גם
גמור.
או 173) רגילה, ללבישה ראוי  שאינו גס  מבד שתפור כגון

שרוולים  ללא בד יריעת כגון מלבוש בצורת תפור שאינו
וכדומה.

כדלעיל 174) גמור. מלבוש כדרך אותו לובשים אין ואפילו
הנדה. בגד לעניין י  סעיף 

כתיבה 175) שלא זה, שבסעיף  וחמילה יריעה שק  דין זהו

ומחצלת. קופה
דהיינו 176) ושם מא, סעיף  להלן ועד"ז יא. סעיף  כדלעיל

הרבה. הקשים לבדים שאינם דוקא
בתחפושת 177) יציאה על הקודם הסעיף  על המבואר ראה

כבגד. העשויה
- לאשה משוי  נחשבים שתפילין הובא נב  סעיף  להלן והנה
לחלק  כתב  נד ס "ק  ובמג"א בהם, לצאת האיש שדרך אף 
לבין  בו, לצאת לאשה גם שמותר איש של גמור לבוש בין
לאסור  כתב  ב 'מחציתֿהשקל' אמנם אחר, כלי  או תפילין
וכן  ע "ש. ולהיפך. אשה, של בבגד לצאת איש על לגמרי 
דרך  אם אף  - כלאיים בבגד לצאת אסר המג"א על בפמ "ג

בו. לצאת אנשים קצת

•
          

‚È אם אלא יעבור לא במים לעבור לו שהתירו במקום אף 
אם  חפצו למחוז להגיע  שיכול אחרת דרך לו אין כן
המים  את להקיף  אחרת דרך לו יש אם אבל במים יעבור לא
את  להקיף  בהילוך שירבה מוטב  מזו ארוכה היא אפילו
שהוא  ועוד רחיצה חשש כאן שיש במים יעבור ואל המים

סחיטה: לידי  לבוא קרוב 

„È ואין לחלוחית קצת בו שיש אע "פ  בטיט  להצטנן מותר
לחות  כך כל בו יש אם אבל רחיצה איסור משום בו
שאם  עד כך כל לחות בה תעלה ידו עליו יניח  שאם עד
הטיט  מן שקבלה הלחות בה תדבק  אחרת לידו ידביקנה
מפני בו להצטנן אסור להטפיח  מנת על טופח  נקרא וזהו

במים: כרוחץ  שזהו

ÂËמיני ובכל ובתינוק  פירות מיני  בכל להצטנן ומותר
של  שהם בין וזהב  כסף  של שהם בין הריקים כלים

במים רחיצה אלא אסרו שלא להצטנן חרס  אסור אבל
יתנענעו  שמא מלאים אינן אפילו מים בהם שיש בכלים
ביום  רוחץ  ונמצא גופו על שבהן המים וישפכו הכלים

הכיפורים:

ÊË יום בערב  במים מפה לשרות מותר הדין שמן אע "פ 
הכיפורים  יום קודם המים מן ומוציאה הכיפורים
להטפיח  מנת על טופח  בה יהא שלא עד והולכת ומתנגבת
שאינו  אע "פ  להצטנן כדי  ורגליו ידיו פניו בה מקנח  ואז
מן  מותר אעפ "כ להתענג כדי  אלא הליכלוך להעביר עושה
תקנ"ד  בסימן שנתבאר כמו המים מן נגובה שהיא כיון הדין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



רלה    

להחמיר  יש הכיפורים ביום מקום מכל באב  תשעה לענין
בכאן  יש המים מן נגובה שאינה במפה מקנח  היה שאם  לפי 
אף  להחמיר יש לפיכך סחיטה משום התורה מן איסור
לא  שמא גזירה יום מבעוד עליה שהיו המים מן בנגובה

סחיטה: לידי  ויבא בה ויקנח  יפה תתנגב 

ÊÈ ביום כדרכו לרחוץ  מותר סכנה בו שאין אע "פ  חולה
הכיפורים:

ÁÈ ביום פניה לרחוץ  מותרת נישואיה אחר הכלה
על  שתתחבב  עד להתנאות צריכה שהיא לפי  הכיפורים

כלה: קרויה היא לחופתה יום שלשים וכל בעלה

ËÈ תקנת שבטלה הזה בזמן הכיפורים ביום קרי  שראה מי 
או  לטבול לו אסור קרי  לבעל טבילה שתיקן עזרא
ימות  בכל כך שנוהג מי  אפילו קבין תשעה עליו לשפוך
את  להתיר מנהג שאין הכיפורים ביום כן ינהג לא השנה
לח  הוא עדיין הקרי  אם אלא המותר את לאסור אלא האסור
בבשרו  שנתלכלך או כבר נתייבש ואם ודיו במפה מקנחו

ומתפלל: לבד שבו המלוכלכין במקומות רוחץ 

Î זמן הגיע  אפילו הכיפורים יום בליל לטבול לאשה אסור
אין  זו בלילה לשמש שאסורה כיון זו בלילה טבילתה
דטבילה  קצ "ז סימן ביו"ד מ "ש לפי  כלל מצוה בטבילתה
ביטול  ומשום עמה בעלה כן אם אלא היא מצוה לאו בזמנה

ורביה: פריה

‡Î מותרת הכיפורים ביום לבנים הלובשת אשה אבל
דכיון  בצונן בין בחמין בין ירכותיה בין קצת לרחוץ 
היא  א"כ ולשמש לטבול ממהרת היא זו רחיצה שע "י 
מותרת  מצוה של רחיצה שכל נתבאר וכבר מצוה של רחיצה

לתענוג: כשמתכוין אלא אסרו ולא הכיפורים ביום

סעיפים : כ "א  ובו הכיפורים  ביום  רחיצה  איסור תריג  סימן ד חלק 

היה ‡ ואם גופו ככל גופו מקצת לסוך אסור כיצד סיכה
סך  בראשו חטטין לו שיש  או סכנה בו אין אפילו חולה
אבל  תענוג של סיכה אלא אסרו שלא חושש ואינו כדרכו
את  להעביר אלא לתענוג מתכוין אינו אפילו חולי  שום בלא
מתכוין  שאינו שכל לרחיצה דומה ואינו אסור הזוהמא
רחיצה  מתענוג יותר בה מתענגין שהסיכה לפי  מותר לתענוג
לתענוג) מתכוין בשאינו אף  (ואסרו יותר בה החמירו לפיכך
שסך  כגון כלל תענוג של אינה שהסיכה כן אם אלא

לרפואה:

 וסנדל עור של מנעל לנעול אסור כיצד הסנדל נעילת
לרשות  ביתו בין חילוק  ואין אחת ברגלו אפילו עור של

אסור. מקום בכל הרבים

שהוא  מי  ואפילו אסור עור ומחופה עץ  של סנדל ואפילו
רגליו  שנקטעו מי  (פירוש שלו קב  ללבוש לו אסור קיטע 
ראש  ומניח  קיבול בית בו וחוקק  רגל כמין דפוס  לו עושה
טוב  לו שאפשר ומי  עור מחופה הוא אם בתוכו) שוקו

עור: מחופה אינו אפילו עץ  של בסנדל להחמיר

ושל ‚ קש ושל גמי  של מנעל או סנדל לנעול מותר אבל

לרגליו  מגיע  הארץ  גושי  שהרי  מינים שאר של או בגד
שאינו  וכל מנעל אלא אסרו שלא ועוד יחף  שהוא ומרגיש

מלבוש: אלא מנעל נקרא אינו עור של

בו „ לצאת ומותר רגליו סביב  קשה בגד לכרוך מותר וכן
אסור  השנה שבתות שבכל אע "פ  הרבים לרשות אפילו
מקום  מכל מלבוש דרך שאינו כיון הרבים לרשות בו לצאת
לו  אפשר ואי  הסנדל בנעילת שאסור כיון הכיפורים ביום

היום. לאותו מלבוש דרך זה נקרא עור של מנעל לנעול

לדבר  הולך כן אם אלא הרבים לרשות בו לצאת אוסרין ויש
ואין  מפונק  והוא ההוא ביום לו הכרחי  דבר לשאר או מצוה
אז  רך מבגד עשויין שהן מפני  אנפלאות בלבישת לו די 
סביב  וכרוך קשה בבגד הרבים לרשות לצאת לו התירו

זו. כסברא להחמיר וטוב  רגליו

בכל  מותר בגד של באנפלאות הרבים לרשות לצאת אבל
הדין  והוא לבישה דרך שלובשן כיון הכל לדברי  ענין
לרשות  אפילו עור של שאינו מנעל מין בכל לצאת שמותר

הרבים.

אפילו  וכסתות כרים גבי  על הכיפורים ביום לעמוד מותר
אלא  אסרו ולא נעילה דרך הנאת זה שאין עור של הן
וכסתות  בכרים המחמיר מקום מכל ברגליו מנעיל כשהוא

ברכה. עליו תבא עור של

אבל  עשרה שמונה תפלת בשעת שלא אמורים דברים במה
גבי על לעמוד אסור עשרה שמונה תפלת שמתפלל בשעה
כמתגאה  שנראה משום עור של אינן אפילו וכסתות כרים
שאר  על לעמוד מותר אבל תפלה בשעת כרים על יעמוד אם
תפלת  שמתפלל בשעה אפילו וכסתות כרים מן חוץ  דברים
כמו  הארץ  מן טפחים שלשה גבוה אינו אם עשרה שמונה

צ ': בסימן שנתבאר

אפילו ‰ לנעול מותרת לידתה אחר יום שלשים כל חיה
אפילו  חולה וכן לה קשה שהצינה מפני  הכיפורים ביום
מכה  לו שיש מי  וכן לו קשה שהצינה אלא סכנה בו אין

לנעול: מותרים ברגליו

Â או לביתו הכנסת מבית לילך ורוצה גשמים ירדו אם וכן
במי רגליו בלכלוך ומצטער מפונק  אדם והוא להיפך
הכנסת  לבית או לביתו וכשיגיע  לנעול לו מותר גשמים

אסור. מפונק  שאינו מי  אבל יחלצם

לפי לנעול אדם לכל מותר וטיט  רפש שם יש אם אבל
בטיט  דאף  אומרים (ויש זה לענין מפונקין חשובין שהכל
כל  אין אבל מפונק  שהוא שידוע  למי  אלא היתר אין ורפש
הראשונה). כסברא המנהג אבל אני  מפונק  לומר יכול אדם

ברחוב  שהולכים עם מהמון רבים שנוהגין כמו לא אבל
הכנסת  לבית וכשבאין וטיט  רפש שם שאין אף  במנעלים
ואלו  חולץ  למקומו בהגיעו רק  במנעלים ג"כ הולכים הם
לקול  שומעים אינן אם נקראו ופושעים יתהלכו בחשיכה

מוריהם:

Ê דברים שאר או עקרבים שמצויים במקום ההולך
ואפילו  עור של מנעל אפילו לנעול לו מותר הנושכין
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רלו   

שלא  כדי  לנעול מותר לטייל אלא מצוה לדבר הולך אינו
בו: וכיוצא עקרב  ישכנו

Á הכ לבית מביתו בהן כשהולך ילך לא  במנעלים נסת
לפי בגלוי  הכנסת בבית יניחם לא וכן הכנסת בבית
ביום  הכנסת לבית זלזול הוא המנעלים גבי  שעל שלכלוך
טהרה  דבר ובכל נקיה בכסות לכבדו שחייבים כזה קדוש
או  יראו שלא הכנסת בבית מוצנע  במקום יניחם אלא

לו: אפשר אם לביתו ישלחם

Ë בנעילת מותר באב  שבתשעה אע "פ  בדרך המהלך
נעילת  איסור שעיקר לפי  אסור הכיפורים ביום הסנדל
תרי "א  בסי ' כמ "ש התורה מן הוא הכיפורים ביום הסנדל

באב : מבתשעה יותר בו החמירו לפיכך ע "ש

È ילעיגו שלא וחושש הנכרים בין ההולך זה מטעם וכן
הכיפורים  ביום לנעול מותר באב  שבתשעה אע "פ  עליו

אסור:

‡È שמאל של מנעל שיחליף  טוב  לנעול שמותר מקום כל
לשמאל: ימין ושל בימין

הכיפורים : ביום  הסנדל  ונעילת  סיכה  דיני תריד סימן ד חלק 

המיטה ‡ בתשמיש אסור הכיפורים שיום ביארנו כבר
עמה  לבא יוכל ובקל אשתו עם גס  אדם של שלבו ולפי 
כל  הכיפורים ביום עמה לנהוג צריך לפיכך דבר הרגל לידי 
יגע  שלא דהיינו נדתה טומאת בימי  עמה שנוהג הרחקות
הוא  אפילו אחת במטה עמה יישן שלא לומר צריך ואין בה
בכל  וכן בדברים עמה ירבה לא וכן בבגדה והיא בבגדו

קצ "ה. סי ' ביו"ד שנתבארו הפרטים

בין  הכיפורים יום בליל בין להזהר צריך אלו דברים ובכל
ביום:

 לא שמא השנה כל ידאג הכיפורים יום בליל קרי  הרואה
כעבד  להשביעו שבידם במה והשביעוהו תעניתו קבלו
קיתון  (פירוש הקיתון רבו לו ושופך לרבו כוס  למזוג שבא
אי כלומר פניו על יין) של הכוס  מוזג שממנה מים של
בן  שהוא לו מובטח  שנה לו עלתה ואם בשימושך אפשי 
והוא  עליו שהגינו הרבה זכיות לו יש שבודאי  הבא עולם

ימים: יאריך זרע  יראה הסימן שכך ימים יאריך

הכיפורים : ביום  המטה  תשמיש דין תרטו סימן ד חלק 

עינוי‡ מצות משום הכיפורים ביום האסורים הדברים כל
להאכיל  לגדול מותר לפיכך הקטנים על גזרו לא בלבד
ירחיצנו  לא אבל בצונן ולרחצו ולסוכו ולהשקותו הקטן את
אינה  בחמין שהרחיצה מבע "י  הוחמו אפילו גופו כל בחמין
השנה  שבתות בכל שהרי  בלבד עינוי  מצות משום אסורה
מרחץ  גזירת משום גם בה יש אלא בחמין לרחוץ  אסור
אסרו  ולכך בשבת מים להחם חשודים הם שהבלנים (פירוש
ולפיכך  שכ"ו בסימן שנתבאר כמו בשבת) למרחץ  לכנוס 
כל  בידים להאכילו שאסור כמו בידים לקטן לעשותה אסור

שמ "ג: בסי ' כמ "ש דבריהם של האיסורין

 זה שאין לפי  לקטן הסנדל את לנעול לגדול אסור וכן
אם  אבל ינעול לא אם כך כל חושש שאינו להקטן עינוי 
בסימן  נתבאר בידו למחות צריך אם מעצמו נועל הקטן

ע "ש: שמ "ג

יום ‚ בכל הקטן את ולסוך לרחוץ  נוהגין שאין ועכשיו
לו  נחשבת הכיפורים ביום והסיכה הרחיצה מניעת ואין
הוא  וכן הכיפורים ביום ולסוכו לרחצו אין כלל לעינוי 

המנהג:

אם „ אבל עינוי  מצות לחינוך הגיע  שלא בקטן זה וכל
ולרחצו  ולסוכו ולהשקותו להאכילו אסור לחינוך הגיע 
אחד  עושה מעצמו הוא ואם שנתבאר דרך ועל בידים
שצריך  מאביו חוץ  בידו למחות צריך אין אלו מדברים
מצווה  אינה אמו אבל במצות בנו את ולחנך בידו למחות
דהרי לאכול לפניו ליתן לה אסור מקום מכל אבל כך על

בידים: מאכילתו כאלו זה

שלימות ‰ שנים תשע  בן הבריא קטן חינוכו הוא וכיצד
או  הכיפורים) יום לפני  שנים תשע  לו שנשלמו (פירוש
מחנכין  כח  ותשש כחוש הוא אפילו שלימות שנים עשר בן
לאכול  רגיל היה אם כיצד סופרים מדברי  לשעות אותו
לאכול  רגיל היה בשלש אותו מאכילין היום על שעות בשתי 
לענות  מוסיפין הבן כח  לפי  בארבע  אותו מאכילין בשלש

בשעות  שנים אותו ט ' בת היא אם הבריאה בקטנה הדין וכן
בריאה: אינה אפילו שלימות שנים עשר בת או שלימות

Â מתענין נקבה ובין זכר בין שלימות שנים י "א בן
במצות. לחנכן כדי  סופרים מדברי  ומשלימין

בן  זכר ובן שלימות שנים י "א בנות שאפילו אומרים ויש
מדברי אפילו כלל להשלים צריכין אינן שלימות שנים י "ב 
דכיון  שנתבאר דרך ועל לשעות אותן מחנכין אלא סופרים
להחמיר  חכמים רצו לא סופרים מדברי  אלא אינו שהחינוך
שעות  בחינוך להם ודי  הלילה עד שיתענ[ו] כך כל עליהם

כחם. לפי 

שהוא  בנער מקום מכל הראשונה כסברא שהעיקר ואע "פ 
על  לסמוך יש התענית לסבול חזק  ואינו כח  ותשש כחוש
סכנה  חשש שום שאין אף  להאכילו ומותר האחרונה סברא

ישלים: אם

Ê לשעות הן ושתיה אכילה באיסור אותן שמחנכין וכדרך
באיסור  לחנכ[ן] צריך כך שנתבאר וכמו להשלים והן
המנהג  מחמת ולא התלמוד מדין אפילו וסיכה רחיצה

בלבד:

Á הביאו אם שלימות י "ב  בת ונקיבה שלימות שנים י "ג בן
וחייבים  המצות לכל כגדולים הם הרי  שערות שתי 
שתי הביאו לא עדיין אם אבל התורה מן התענית להשלים
אבל  התורה מן להשלים חייבין ואין קטנים הן עדיין שערות
הראשונה  סברא לפי  סופרים מדברי  להשלים חייבים

עיקר. שהיא שביארנו

על  לסמוך להקל אין כח  ותש כחוש שהוא בנער ואפילו
אנו  שנים י "ג לו שעברו דכיון שביארנו האחרונה סברא
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רלז    

הוא  שדרך לפי  ונשרו שערות שתי  כבר הביא שמא חוששין
כאן  יש הרי  וא"כ שנים י "ג אחר מיד שערות שתי  להביא

התורה. מן להשלים חייב  הוא שמא ספק 

שנולד  עצמו הכיפורים ביום שנים הי "ג לו נשלמו ואפילו
ותש  כחוש הוא אפילו להשלים חייב  אעפ "כ הכיפורים ביום
לו  נשלמו כבר הכיפורים יום ליל כניסת שבתחלת לפי  כח 
הכיפורים  ביום שערות שתי  הביא שמא לחוש ויש שנים י "ג
בו  הולכין תורה של ספק  וכל הכיפורים ביום ונשרו

להחמיר:

Ë התורה מן שהוא הכיפורים ביום אמורים דברים במה
אין  סופרים מדברי  אלא שאינן תעניות בשאר אבל

שערות: שתי  שהביאו ידוע  כן אם אלא להתענות צריכין

È מענין אין שלימות שנים תשע  מבן פחות שהוא קטן
על  להחמיר רוצה הקטן אם ואפילו הכיפורים ביום אותו

סכנה: לידי  יבא שלא כדי  בידו מוחין עצמו

‡È י "א בן כשהוא קטן שיתענה עכשיו מדקדקים שאין מה
והתורה  עכשיו לומדים שהכל לפי  שלימות שנים
וכבר  זה לענין כבריאין חשובין אינן ולכך כחם מתשת
שיש  לפי  להשלים צריך אינו בריא שאינו שכל נתבאר
שירדה  הזה דבזמן ועוד שבארנו האחרונה סברא על לסמוך

לענין  כבריא נחשב  אינו קטן כל הסתם מן לעולם חולשה
לסבול: וחזק  בריא שהוא ידוע  כן אם אלא זה

להתענות : יתחילו מתי הקטנים  תרטז סימן ד חלק 

הכיפורים:‡ ביום ומשלימות מתענות ומניקות  עוברות

 אפשר מהמאכל לה יתנו לא ואם מאכל שהריחה עוברה
ומתאווה  המאכל ריח  הריח  שהעובר לפי  עוברה שתפיל
שניהם  ונמצא לצאת שיתעקר אפשר ממנו תאכל לא ואם לו
אולי הכיפורים יום הוא שהיום באזנה לה לוחשין מסוכנים
מתאוותו  העובר שפסק  דעתה נתיישבה ואם להתאפק  תוכל

מוטב . זה זכרון ע "י 

לאכול  אני  צריכה אומרת אלא בזה דעתה נתיישבה לא ואם
פניה  שהתחילו או תרי "ח ) בסי ' זה דבר ביאור (עיין
כוש  תוחבין לאכול אני  צריכה אמרה שלא אע "פ  משתנים
לא  ואם בזה דעתה תתיישב  שמא פיה לתוך ונותנין ברוטב 
אומרת  שעדיין או משונים פניה ועדיין בכך דעתה נתיישבה
פחות  (פחות עצמו הרוטב  מן לה נותנין אני  צריכה

תרי "ח ). בסי ' שיתבאר כמו מכשיעור

עצמו  המאכל מן לה נותנין דעתה נתיישבה לא  בזה גם ואם
דעתה: שתתיישב  עד מכשיעור) פחות (פחות

הכיפורים : ביום  ויולדת  ומניקה  עוברה  דין תריז סימן ד חלק 
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" ראלי לבני אמר   לכ" התחיל  דר  תאר  כמ ת פר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וארא     . ֵָָ

  

."'כ הת רא י אל  מה "וידר  סק  על  מה תאר  כמְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
   .   יע ֵַָ

            

           

    

            

           

            

 

           



 רד א ', עד קי"ח ,   דר  ר ת הר  הרמ''ז  פיר  יע]ְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ
[" רכאאת אתר   מא "יראל  התחיל  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

 קס על  תאר  מה  יה"(וע ח בד ל  על  "י  ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

  "הכ אח תי "ל בני סק  ועל  .   מעני . ְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
על  תאר  מה  יוע .' עלמי ל  'ממא  ' עלמי ל  'סבב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהתת

 ימי בעת "י כ'"ימ ימ ימ ימ אאאאסק   .( ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
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 עדר י" התחיל  ר   ס – אחר    מק תאר   ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָועל 
"'כ מתאימת   ,'כ  הרחלי     . ְְִִֵֶַָָ

"'כ הא  "יבל  סק  על  רא ית פר ת תאר  מה  יוע  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

 " רי לחיי נאו" התחיל  בדר  .מ יר   עני , ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ

   

 מעני ב') עד  ס רע"א ,  ) עקב ר ת מהימנא  רעיא   יְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוע
 ס ט''ו ער  " י ח  ב"ע .  הרמ''ז  בפיר זה". אל  זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ"וקרא 

ו'. ֶֶרק 

יראל " ני את תברכ "ה התחיל  דר  תאר  מה  יוע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

  "'כ מת  האד "וקרא   פיר    ג הא  ְְִֵֵֶַַָָָָ
המכה   .   יע .'כ ְֵֵַַָָָ

סק  על  ב') עד  ס י"ו,  ) רא ית הר   יוע   ְְִֵֵַַַַַַָ

ועל  .   יע זה.  ר על     ג הא  ,"'כ  י לא ר   אלקי ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"וקרא 
א ר ". וזרח  מ ל "קרא   יר ל מר  י זה  רְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

 צו פר ת תאר  מה  יוע   כע עה "א ר   עני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להפליא "  .'ב עד ג'   הק מה, רא ית, הר   יוע ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָ

 י"ט רק  " לי ל"ה ספר  תב מ ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

     ('ב עד ד',  )  ַַ
   י"ט ר ה ר ה      ַָָָָ

נא , ד'). רי"א ,   ב', (ר ה ר ה בדר  מ"ו. ר ה תא  ְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹבכי
א '). רס"ג,   – ג'־ד' רס"ב,  ) י''ד ר ה  ס  ) ַַַָָָ

ג') צ"ט,      

קע"ג,  וד א '. קל "ח ,  וד ב'. עד  ס ק "ב,   א ', חלק  זהר   יוע)ְְְֵֵֶַַַַַַַֹ
ב') עד נ"ג,   ג:' חלק  א '. קנ"ז  וד א '. קל "ח ,   ב': בחלק  ב'. ְְֵֵֶֶַַַַ
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.'ב עד רכ"ה   ק די, פר ת הר   יְְֵֵַַַַַַָָֹוע

 ת פר "'כ יראל  ני את "צו התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוע
ינחס   ."עדמ לי "להקריב  עני , ְְְְְְֲִִִִַָָ

"ילג "אתי התחיל  דר  – אחר    מק תאר  כמ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

   "'כ יערי "אכל י י    רד ְְְִִִֵַַַָ
" עלי פעמי  פ "מה התחיל   ,   ְְְִִִַַַַַָָָ

. לאכיה  מעני ד',  ר מ''ד,  ''מ ער  " י ח  ע"  יוע .'כ ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

          



.'ד רק  רי א י''ע ער  ר ס  יְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַוע

   ע א ', עד כ"ג,   וארא , פר ת הר  הרמ''ז  פיר  יְְֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹוע
א '). עד צ"ח ,  ) ורא  ר ת א ' חלק  בהר  ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהיטב.

     

" רי לחיי נאו" סק  על  מה תאר  מה  יוע  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
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.  לק  פר ת הרמ''ז  ְְְִֵֵַַַָָָָָָוכדפיר

 קס על  ב') עד ק "כ,  ) ורא  פר ת  ס הר   יוע ְֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

  דע רמ"ו,  ) ויחי פר ת הר   יוע ." יעה ניו  מלא"ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹ
סק  על  ב')  ,"ס ר"  יוע ל חה". א לה "נפ לי ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

. מלא  ער  יייה ְְְִִֵֵֶֶַַָערכי

 

"עצרת המיני  " התחיל  דר      ְְְֲִִִִֶֶַַַַ

   

"עדמ אהל  סיני "מדר  "וידר " התחיל  דר  מה  יְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹוע
   . 

"'כ ל בת "הגיהי התחיל  דר  זה ל  תאר  מ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

   .   יע . ֵַָ

 פיר לעיל , הזר  קי"ח    דר  פר ת הרמ''ז  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָוכדפיר
"דב את נא  "הראני  , ח פר ת תאר  מה  וע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"לססתי" התחיל  דר     . ְְְִִִַַָ
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.('ב עד  ס ע"ב,   נח , פר ת הר   יוע)ְֵַַַַַַַָָֹֹ

" ריד "מה התחיל  ר   ס – אחר    מק תאר  מְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
     

      

 הר פר ת " האר אל   תבא "י התחיל  דר  תאר  כמְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
    עני "ינתי" התחיל  דר  תאר  מה  יוע . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

'כ "רעיתי" היה די " ל "ק מי    .   יע . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ



רמג    

        
 56 

        
         
        
        

     

         
      'כ  

       
 57       

58   

        
         

    
        

        
 

         
     
       

      'כ   

      'כ59 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 אחר   מק תאר  מ     י  עני י , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
. ריִִַה

 ע "'כ אנכי 'כ  אלקי "וידר  התחיל  דר  מה תאר  כמְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
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ענין ‰Â‰(טו ) להקדי' יש ביאור  בתו ' זה כל  להבין 
דזרע' בר "מ  דאיתא הנ "ל  המאמר 
בגלותא  דיצחק וזרע' דאדום בגלותא דאברהם
ידוע  דהלא הוא פלא זה מאמר  ולכאורה דישמעאל 
הרע  ולהפוך  לברר  הבירור  בחי' שהוא הגלות ענין 
וכמארז "ל  עושין  שישראל  ומע"ט  תשובה ידי על  לטוב
שכינה  גילוי שממשיכים כו ' עמהם שכינה לאדום גלו 
ובחי' מדריגת לפי להיות צריך  הבירור  ענין  ולפ"ז 
צריך  המברר  כי בגלות ממשלתו  תחת שהן  השר  אותו 
שנפל  שבו  הרע לברר  המתברר  אופן  לפי להתלבש

וידוע בשבי  הגבורות מבחי' או  החסדים מבחי' או  רה
מותרות  בחי' היינו  ישמעאל  ממנו  יצא דאברהם
שמסתעף  אברהם בחי' דקדושה מחסד  הנופל  ונובלות
ממנו  יצא ויצחק ישמעאל  בחי' דקליפה חסד  בחי' מזה
שיצא  דקדושה דיצחק גבורות פסולת בחי' היינו  עשו 
וכדי  אש רשפי בחמימו ' המתאווה כח  עשו  ממנו 
דזרע' בהיפך  להיות צריך  היה לטוב הרע להפוך 
דישמעאל  בגלות' יהיה דקדושה אהבה בבחי' דאברהם
של  שר  שבחלק הרע חלק לברר  כדי דקליפ' חסד  בחי'
התשוקה  אש רשפי בבחי' שהן  דיצחק וזרע' ישמעאל 
בחי' דאדום בגלותא יהיה כו ' גבורות בבחי' לה'

שעל  וכעס הרציחה מדת או  דקליפה התאווה גבורות
דזרעא  לומר  זה במאמר  היפך  ולמה כו ' יחי' חרבו 
בגלות' דיצחק וזרעא דאדום בגלות' דאברהם
ענין  בשרש תחלה להקדים יש הנה אך  כו ' דישמעאל 
כו ' בראתה אתה כמ "ש ליש מאין  הנשמה התהוות
לבושי' מבחי' שהו ' ית' שמו  אותיו ' מבחי' רק שזהו 
תקינ ' לבושין  כו ' תקינ ' גופא המאמ ' ענין  ידוע בהיו '
היינו  גופא פי' כו ' לב"נ  נשמתין  פרחין  דמנהון  לון 
בחי' דמלכא גופא שנקרא דאצילות לע"ס כלים בחי'
שבאדם  מחשבה בחי' כמו  היינו  לבושים ובחי' ז "א
ואינן  ידן  על  מתלבשת שהנפש לבושים שנקראים
אותיות  בחי' רק הן  כי האדם גוף מעצם נחשבים
דבי"ע  הנשמות בשורש יובן  וכך  העצם מן  הנבדלים
שנעשים  כו ' מחשבה בחי' דז "א לבושים מבחי' שהן 
המה  דאצילות דז "א כלים למ "ד  (ובחי' דבי"ע נר "ן 
נמשך  הפנימים כלים ומיו "ד  דיו "ס המחשבה שורש
כלים  ומיו "ד  השגה בבחי' דבריאה נשמות שורש
באה  ולזאת כו ') דיצי' רוח  שורש נעשה האמצעים
וכמ "ש  כזה וצמצום גבול  בבחי' ליש מאין  הנשמה
שאין  במחשבה בראתיו  כו ' עשיתיו  אף יצרתיו  בראתיו 
דמלכא  גופא בחי' מעצם נפרד  לבוש בחי' רק זה
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רמד   

הללו  לבושים בחי' וגם עמו  ערך  לה ואין  שבאצי'
למהות  ממהות ודילוג צמצום בבחי' ונמשכים באים
גופא  בחי' על  והנה כו ' נשמתין  פרחין  דמנהון  כמ "ש
בזוהר  אמרו  דאצי' וכלים אורות בחי' שהיא דמלכא
וכלים  אורות דהיינו  חד  וגרמוהי חד  וחיוהי דאיהו 
בעצמות  מיוחד  חד  הכל  וגרמוהי חיוהי שנקראים
גם  ולזה ממש א"ס בבחי' היחוד  בתכלית המאציל 
חיצונים  ואברים כלים פי' ענינו  דמלכא גופא שפיר '
גופא  פי' הרי חד  ג"כ  וגרמוהי דאיהו  מאחר  אבל 
דא"ס  האור  פנימית בחי' שהוא להיפך  יתפרש דמלכא
דמלכא  גופא פי' והיינו  מלכא שנקרא דאצי' שבז "א
בגופא  בי הפושעים מ "ש על  בזוהר  שאמרו  (וכמו 
פנימית  בחי' דהיינו  הכתר  בחי' על  שר "ל  דמלכא
שאמר  מה יתפרש וכמו "כ  במ "א) כמ "ש דז "א ועצמות

בריאת  המשכת כוונת בעיק' דוכתי בכמה בזוהר 
כדי  רק הוא הנ "ל  הלבושים מבחי' ליש מאין  הנשמה

מבחי'לאשת  שמתפשט  דהיינו  דמלכא בגופא אבא
מקור  עליונה המחשבה אותיות בצמצום הגבלתה
מעלה  למעלה ותעלה לבושים שנקראים חוצבה
בחי' דהיינו  דמלכא גופא בבחי' ולהכלל  לאשתאבא
גופא  שנקרא דז "א וגרמוהי שבחיוהי א"ס אור  פנימות
ששורש  מפני כו ' ממש עצמותו  בחי' כלומר  דמלכא
להיות  שירדה רק ממש אא"ס בעצמות היתה הנשמה
וזהו  כו ' המחשבה מאותיות ליש מאין  בריאה בבחי'
בחי' שזהו  כו ' נשמות מקריב רבא כהנא מיכאל  ענין 
ליכלל  דבריאה נשמות שמקריב הבריאה דעולם מט "ט 
ראשית  היה שלזה דמלכא בגופא לאשתאבא באצילות

וד "ל : כו ' ליש מאין  למטה בהמשכתה המכוון 
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ÔÈ‰ÏÂ['ית [אותו  ז "ל  חכמינו  כינו  למה צ"ל  הענין 
אך  קב"ה, ענין  מהו  הוא ברוך  קדוש בלשון 
מכל  ומובדל  קדוש פי' היינו  הוא קדוש כי הוא הענין 

הוי  אני וכמ "ש עולמות שאין ההשתלשלות שניתי לא '
לאחר  ובין  העולמות בריאות קודם בין  שינוי שום
אחרון  ואני ראשון  אני הפי' וזהו  העולמות, בריאות
וכאין  כלא כולא ההשתלשלות וכל  שינוי, שום בלי
חשיבי  ממש שכלא מובדל  שהוא קדוש ענין  וזהו  קמי',
את  שמחי' הנשמה כמו  ולא לפניו , ההשתלשלות כל 
תפיסא  בדרך  בגוף מלובש הנשמה שעצם הגוף
ממקרי  מתפעלת שהנשמה רואים שאנו  וכמו  והלבשה,
ואינו  בי' תפיסא מח ' לית הנה למעלה אבל  הגוף
קדוש  הוא רק והלבשה תפיסא בדרך  בעולם מלובש
הנשמה  מה רז "ל  שאמרו  ומה העולמות, מכל  ומובדל 
העולמות  כל  את ממלא הקב"ה כך  הגוף כל  את ממלא
למעלה  בחי' ב' יש באמת כי ממלא) הלשון  (אמרו 
סובב  ובחי' עלמין , כל  וממלא עלמין  כל  סובב בחי'
זהו  ממלא  ובחי' ומובדל , וקדוש ומהותו  עצמותו  הוא
ועל  העולמות, בכל  ומחי' שמאיר  בעלמא הארה רק
שהנשמה  היינו  ממלא הנשמה מה אמרו  זו  הארה
בעלמא  ההארה למעלה כך  הגוף כל  את ממלא בעצם
בגדר  אינו  סובב בחי' אבל  העולמות, כל  את ממלא

נק' וזהו  בכ "ע ומתלבש נתפס ואינו  כלל  עולמות
סובב  והחיבור  ברוך , נק' כ "ע ממלא בחי' אבל  קדוש,
כ "ע  ממלא לבחי' סוכ "ע בחי' המשכת שזהו  בממלא
אחד  הוי' שבק"ש פסוקים ב' ענין  וזהו  קודב"ה, נק'

ממלא. בחי' שזהו  ובשכמל "ו  סובב בחי' שזהו 
Â‰ÊÂ נשגב כי פסוד "ז  מתחילה התפלה סדר  ענין 

ומעריצים  ואח "כ  שם בחי' לבדו  שמו 
שזהו  ק"ש ואח "כ  המלך , האל  שם את ומקדישים
קדוש  ג"פ ע"י ונעריצך  נקדישך  ענין  וזהו  סובב, בחי'
ג"פ  ענין  כי הנבראים, וכל  המלאכי' שהן  צבאות הוי'
מלמעלה  וההמשכה בי"ע, עולמות ג' נגד  הוא קדוש
ומבריאה  הא', קדוש זהו  בריאה בבחי' מההשתלשלות
והמשכה  ג'. קדוש לעשי' ומיצי' ב', קדוש ליצי'
תו "מ  ע"י למעלה מלמטה העלאה ע"י הוא מלמעלה
יש  כי מחדו "מ , שזה בחי' בג' ג"כ  נתנה שהתו "מ 
והדעת  האמונה מצות כמו  במח ' התלויות מצות
תלוי' ת"ת ומצות במח ' תלוי' הכל  המדות ותיקוני
קיום  וע"י במעשה, תלוי' ודומיהן  וצדקה בדיבור 
בי"ע  עולמות בג' למעלה ממשיכים במחדו "מ  מצות
שבחי' לקדושה מטהרה העלי' וזהו  הסובב, הארת
טהרה  מבחי' הוא הנשמה ושרש קדושה נק' סובב

לקדושה. מטהרה מביאה התו "מ  וע"י
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רמה    


        

   

‰Î˘Ó‰‰Â בשקל השקל  מחצית בחי' ע"י הוא
וקדוש, קדש יש דהנה הוא והענין  הקדש,
בשם  ית' שמו  שקראו  הגמ ' מל ' הוא וא"ו  קדוש
הוא  ית' שהוא מה על  הוא זה ששם הוא, ברוך  הקדוש
הוא  וברוך  סוכ "ע, בחי' הוא קדוש כי וממלא, סובב
כמשנ "ת  נש"י אמונת היא זו  שבבחי' ממכ "ע, בחי'
מבחי' שיומשך  בהכרח  האמונה לחזק וכדי לעיל ,
המשכת  וז "ע האמונה, לחזק שתוכל  עד  יותר  הגבוה
מלה  היא שקדש בזהר  ממ "ש שנודע קדש בחי'
בחי' שזהו  היינו  שמובדלת, בגרמי' פי' בגרמי',
שזהו  והיינו  בעצם, בעלמין  ההשפעה מבחי' שלמעלה
ששייך  מה הוא סוכ "ע בחי' כי סוכ "ע, מבחי' למעלה
בחי' הוא בגרמי' מלה קדש אבל  כנ "ל , עכ "פ לעלמין 

משה  המשיך  זו  שבחי' עלמין  מבחי' שלמעלה אוא"ס
והיינו  טעמא, פסיק לא משה שמשה לפי והוא דוקא,
טעמא  פסיק אברהם אברהם בענין  במ "א כמ "ש
אבל  דבי"ע, אברהם עם א' בערך  אינו  דאצי' שאברהם
שוה  הי' שלמטה שמשה טעמא פסיק לא משה משה
בת"א  מזה ע' למעלה, שהוא כמו  שרשו  עם ממש
איש  וילך  ובד "ה בסופו , המשפטי' ואלה ע"פ בביאור 
מלה  קדש בחי' הממשיך  הוא הוא ולכן  לוי, מבית
עד  האמונה לחזק בנש"י דחכ ' מ "ה בחי' בגרמי'
עבודה  היא העבודה ואז  בהאמונה, דעת בחי' שיומשך 
שלם, בלב ועבדהו  אביך  אלקי את דע וכמ "ש שלימה,
ועבדהו  עי"ז  בהאמונה נמשך  אשר  הדעת שע"י פי'

כו '. העבודה שלימות שה"ע שלם בלב
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(ולא אחת מהות הפרטים המקיפים כל  הפרק: תוכן
מכתר  יותר עשיה של  בכתר הגדלה ויש הפנימי), כהאור
מזה. זה בהשתלשלות  נמשכים שהכתרים כיון  דאצילות,
של  הדרגות ג ' את נ"ע הרבי  ביאר הקודם בפרק
רוח , דבחינת תשובה נפש, דבחינת תשובה התשובה:
התעוררות כי מבאר, זה בפרק  נשמה. דבחינת ותשובה
(בשונה המקיף  ובאור מקיף, - הרצון  ענין  הוא  התשובה
הרי שונים, גילוי אופני  בו שיש למרות הפנימי) מהאור

אחת. מדריגה  הם במהותם
        

       יש שלכן
כתר  דבריאה , כתר  דאצילות , כתר שונים : כתרים סוגי

דעשיה, וכתר דיצירה    

      המכנה
אלא רצון, בבחינת הם שכולם  הכתרים, לכל  המשותף
והכתר  לאצילות הרצון הוא האצילות של  שהכתר

הלאה, וכן  לבריאה  הרצון  הוא  דבריאה 

    

      האור של  הגילויים שהם 
הפנימי,      

    של הספירות שהרי
הוא הבריאה עולם  ואילו ממש אלוקות הן  האצילות
בין  גדולים איכות  הבדלי יש וכן  נבראים, של  עולם 
היצירה עולם  של לספירות הבריאה  עולם  של  הספירות

הממלא. אור מצד  הוא  זה שכל  הלאה, וכן 
     הידיעה כי נתבאר שם 

ישירה, השגה  לא היא הבריאה בעולם  האלקית וההשגה 
אלוקות, שאינו  מענין  כלומר אחר, מענין  השגה אלא
ענין  שם  שייך  ואינו  ממש אלקות  הוא הכל  דבאצילות
בבריאה ואילו הבורא, גילוי רק כלל  נבראים של 
אחרת תפיסה שהיא הנבראים תפיסת דרך  היא ההשגה

לגמרי.
הפנימי, באור הוא זה  כל  הנה   למרות

כתר  ויש דאצילות כתר ויש שונים, באופנים  שמתגלה
וכו', דבריאה       

,העולמות כל  לבריאת  העליון  הרצון  התעורר כאשר
והרצון  הבריאה, לכל  אחד  רצון  בעצם הוא  הרצון  הרי
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רמו   

הכללי מהרצון חלק הוא דעשיה) (כתר העשיה  לעולם 
חלק הוא דאצילות) (כתר האצילות של  שהרצון  כמו 

הכללי. מהרצון 
       

        

    גם הבדלים שיש  ודאי כלומר,
של  למקיף  האצילות  של  המקיף דומה  שאינו במקיפים,
'כתר  קוראים  שלזה  עצמו, מזה וכמוכח  הבריאה,
הבדלים כל  הנה  וכו', דאצילות' 'כתר ולזה  דבריאה '
יש  האצילות של  שבכתר הגילוי , בבחינת  רק הם אלו 
כל  המהות , מצד  אך  דבריאה. כתר מאשר גילוי יותר 

הרצון . - אחד  ענין  הם כולם  הכתרים
החכמה מספירת  החל  עצמם, הספירות עשר כמו ולא
החכמה - לעולם  עולם בין  מהותי שינוי  שבהם  ולמטה,
אחרת איכות זה הבריאה של  והחכמה  האצילות של 

לגמרי.
       

        

 שנתבאר אף הרי  אחת , מהות הם  הכתרים  שכל  כיון 
לפעמים יש הרי שונים, אופנים יש הכתרים  של  שבגילוי
עולם של  הכתר ואפילו  בריאה  עולם של  שכתר מצב
של  הכתר מאשר יותר  גדולה  בעוצמה מאיר העשיה ,

האצילות.
מהות אותה הם ששניהם  כיון  מתאפשר, שזה  והסיבה
לפעמים להיות  יכול  האדם שאצל  וכמו רצון . של  וענין 
מאשר  יותר גדולה ובעוצמה בתוקף קטן לדבר רצון 
שהכתר  לפעמים  שיש למעלה, הוא  כן  גדול , לדבר רצון 
מאשר  יותר גדולה  בעוצמה ומתגלה מאיר העשיה  של 

אצילות. של  כתר
   שהדרגה להיות יכול  לא

הדרגה מעל  תתעלה  הפנימי האור של  התחתונה
העליונה.

במשל : זה ענין  נ"ע הרבי וממחיש  

         המשל
דברים עשיית של  חכמה היא  העשיה עולם  של  לחכמה

ומעשיים, טכניים     

  לעשות שעניינה חכמה לא כלומר,
מצד  מופשטת  והשכלה  חכמה אלא אחר, או כזה  דבר
ביחס ולא גופא  החכמה בענין היא  שההשכלה  עצמה ,
האצילות, עולם  של  לחכמה משל  והיא דבר, לאיזה

הנבראים. מעל  אלקית  חכמה שהיא
מוחלטים, איכות הבדלי הם בניהם ההבדלים  הנה

      כמה
והטכני, המעשי השכל  שיתפתח  לעולם

      תמיד ישאר
   

       

  המפעים נפלא באופן  לצייר שיודע
רואהו , כל      זה ועל 

הדרך ),  והמעשי הפרקטי בתחום רק  היא 
וממילא הריקום, או  הציור של   נמוכה

של יותר חכמתו    לא
אלא מעשה  של  בחכמה    

,נעלית תהיה  שהחכמה כמה האומן , אצל 
    

  למעלה בנמשל   

      

הנמצאים הנבראים  שבערך  חכמה היא  דעשיה שחכמה 
חכמה היא דאצילות וחכמה בלבד , מעשה  של  בעולם 

מהנבראים, שלמעלה אלקית     

העשיה בחכמת     

       

ניתנים בלתי  איכות הבדלי  הם  ביניהם ההבדלים שהרי
להשוואה.

       

      

  ' ד של  חלוקה יש עצמו  העשיה עולם  בתוך 
ד ' כנגד  והיא ועשיה , יצירה  בריאה  אצילות  - עולמות
הוא האדם מין  מדבר: חי צומח  דומם - הבריאה חלקי 

שבעשיה, מין האצילות שבעשיה, הבריאה הוא  החי  מן 
העשיה הוא הדומם ומין  שבעשיה, היצירה הוא הצומח 
הדרגה גם כי  - נ "ע הרבי  אומר זה ועל  שבעשיה.
של  כלומר שבעשיה, האצילות של  ביותר הנמוכה
העליונה מהדרגה ערוך  באין גבוהה היא הרי  האדם ,

הדומם. היינו  עצמה , העשיה של  ביותר 

   האור' של  חלוקה  זוהי  כי לזה, והסיבה
לגישור. ניתנים  בלתי איכות  הבדלי יש  שבו הפנימי '

שההבדלים זה  כלל  כי נ "ע, הרבי מעיר המוסגר  במאמר
איכותיים הבדלים הם  לעולם עולם שבין  שבחכמה

- התורה חכמת לגבי תקף  אינו  מוחלטים,
)      למרות

המשכה בתורה  מתגלית  הרי 'חכמה ' של  בחינה  שהיא
בה, העולמות ערך  לפי התחלקות  בה  שאין  עצמית

 התורה    

    91שאומרים

  חיים ניתנהתורת שהתורה  כלומר
פניך ". "באור - ממש  אצלו  שהיא  כפי לנו ,

  התורה בחכמת גם 
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רמז    

      כמה יש בתורה 
שהיא - ההלכה ברובד  לימוד  יש ומדריגות, בחינות 
יש  שבה - הגמרא של  ברובד  לימוד  ויש מעשית, חכמה
והפנימיות הסוד  ברובד  לימוד  ויש והשגה, הבנה  יותר 
קודם שראינו  ולמרות לגמרי . מופשט  שכל  שהוא 
חכמה לדרגת לעולם  תגיע לא  מעשית  שחכמה 
הלומד  ואדם כך , זה  אין  תורה בלימוד  הנה מופשטת,
מאדם פחות לא עצמית לדביקות להגיע  יכול  הלכה

התורה. של  המופשטים הסודות את שלומד 
כי לזה הסיבה   

    התורה כלומר
לפי מתצמצמת שלא  מקיף של  המשכה  היא  במהותה 
נשאר  לעולמות בהמשכתה גם ולכן  ההשתלשלות, סדר
טמונה מעשי ההלכתי בפן  גם  ולכן  ממש, העצמיות  בה

התורה. בסוד  ההבנה כמו  האלוקות  עצמיות
יש  התורה ) חכמת (לבד  החכמות  בשאר  מקום , מכל 

לעולם. עולם בין  מהותית איכות התחלקות
       

       

  לכתר המשל  שהוא   

   הרצון   שנתבאר למרות
וחכמה מעשה  של  חכמה  בין  איכות הבדלי  שיש

הרי הדבר, אל  הרצון  על  מדברים כאשר הרי מופשטת,
יותר, נמוכה  היא  מעשית בחכמה שההתעסקות אף
בלבד , הטכני למעשה הרצון אף או זו , לחכמה הרצון
שעוסק החכם  של  הרצון  כמו תוקף באותו להיות  יכול 

מזה. יותר ואפילו  במושכלות
 למעלה בנמשל    

        

בעולם שרוצה הוא ברוך  הקדוש של  הרצון כלומר
של  הרצון כמו  חזקה בעוצמה להתגלות יכול  העשיה 
מזה, יותר  ואף האצילות, בעולם הוא  ברוך  הקדוש 
נמוכה היא  העשיה בעולם שהכניס שהחכמה למרות 

האצילות. של  מהחכמה ערוך  באין
 בפועל הוא כן  אלא להיות" ש "יכול  רק לא זה

-        יתרון בו יש
האצילות. של  מהכתר  יותר העשיה של  וברצון  בכתר

      

    הקודם בפרק כלומר,
טוב ועשה  מרע הסור ענין היא  נפש שמדריגת נתבאר,

לע מקביל  ממש, של בפועל  עולם שהוא  העשיה ולם
על  הוא  המעשה ענין  על  והתשובה  ממש. בפועל  מעשה
ענין  על  הרצון התעוררות כלומר העשיה, של  הכתר דרך 

המעשה.
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ה 'תש"ה ] [אדר 

"‡Â‰ משנברא ‡˙‰ הוא אתה העולם, נברא שלא עד 
.1העולם"

רק  עדיין  בבוקר , משינתו  מתעורר  יהודי כאשר 
באפו " והמידות,2ה"נשמה השכל  נפשו , שכוחות כיון  .

מהשינה. התעוררו  לא עדיין 
והמידות, השכל  העדינים, נפשו  כוחות ישן , הוא כאשר 
קיימת  הכוחות של  בתֿקול  כעין  רק בהסתלקות. הם
הכוחות, מהשינה, ההתעוררות לאחר  שעה. באותה
בכלים  מתחזקים בלב, והמידות שבראש במוח  השכל 

לשעה. משעה שלהם

אני  "מודה אומר  הוא משנתו  מתעורר  שיהודי מיד  לכן ,
של 3לפניך " ענין  אלא והשגה, הבנה של  ענין  זה אין  .
הודאה.

אף  קטנה, קריאתֿשמע ולאחר  השחר  ברכות לאחר 
ההבנה  את אין  עדיין  בלבד , באפו " "נשמה שעדיין 
והכרה  הבנה ישנה זאת עם אבל  באלקות, הראויה
עד  הוא ש"אתה כללים, בקוים הבריאה בענין  כללית
– העולם את שבראת לפני – העולם" נברא שלא
את  בראת כאשר  – העולם" משנברא הוא "ואתה

העולם.

תוס'1) ע"א, מו ברכות ראה כא. פרק רבה אליהו דבי  תנא
מסכת  ירושלמי , לתלמוד  בהשמטות גם הובא הברכות. כל  ד "ה

ח . פרק ברכות

ע"ב.2) עט , פנחס תורה, לקוטי  כב. ב, ישעיהו
ו.3) סעיף א סימן בתרא מהדורא או"ח  אדה"ז, שו"ע

ה. סעיף א סימן קמא מהדורה



רמח   

– העולם את שבראת ולאחרי העולם את שבראת לפני
בשווה. הכל 

שינוי, כל  חלילה עושה אינו  העולם בריאת ענין  כללות
שכתוב  שניתי"4כמו  לא ה' אני .5"כי

הרבים  בעולמות השונות התכונות בעלי האורות גילויי
כל  אין  האלקות בפני כי באלקות, שינוי כל  גורמים לא
התחתון  בעולם מאירה עצמה מצד  והאלקות הסתר ,

ביותר . הנעלה בעולם כמו  בדיוק ביותר ,
אצל  מאיר  ביותר  העמוק הרעיון  משל , דרך  שעל  כשם
התלמיד  עם לומד  שהרב ביותר  הקטן  ברעיון  הרב
הסתר , כל  אין  עצמו  הרב שלגבי כיון  ביותר , הקטן 

התלמידים: לגבי רק הוא ההסתר 
לגבי  רק הם הצמצומים כל  – באלקות גם כך 

שניתי". "לא – היא האלקות אבל  הנבראים,
יותר : בעומק זה בענין  להתבונן  יש דבר  של  לאמיתו 

בעו  השונים הגילויים שמבחינת אמת "לא הן  למות
היו  שלא עולמות, ברא שה' עצמו  זה אבל  שניתי",
צריכה  כזו  בריאה ולכאורה שינוי. הוא הבריאה, לפני

חסֿושלום. שינוי לגרום
גורמת  אינה שהבריאה לבאר  ניתן  איך  זה, על ֿפי
נברא  שלא עד  הוא ש"אתה היא האמת אלא שינוי,

ממש? בשוה העולם", משנברא הוא ואתה העולם
הוא  הענין  :6אלא

הרי  שניתי", "לא אומרים 'מדוע לשאול : מקום היה
שינוי', עצמה היא לכן  קודם היו  שלא העולמות בריאת
מציאות  חסֿושלום, היו , ברא שה' העולמות אילו 
הנבראים  שהעולמות לומר  אפשר  היה אזי לעצמם,

ברוך ֿהוא. בבורא שינוי חסֿושלום, גורמים,
כל  ואת העולם את שרואים זה דבר , של  לאמיתו  אבל 

אינה  האמת לעצמם, וישות מציאות בתור  הנבראים
כך .

לאלקות. בטל  נברא שכל  היא האמת
בשר , בעיני נברא כל  על  מביטים שאנו  לגבינו , רק
האמת  אבל  לעצמו , מציאותֿדבר  הוא שהיש לנו  נדמה
מציאות  לא כלל  והוא לאלקות, בטל  שהוא היא,
עצמה  הבריאה מדוע לשאול  שייך  לא ובמילא לעצמו .

ברוך ֿהוא. בבורא שינוי גורמת לא
הבריאה  הרוחני,7אופן  מהאין  נוצר  הגשמי שהיש הוא,

הידוע  לך 8כמאמר  אין  מהרוחני, הגשמי "התהוות
מזה". גדול  מאין  יש בריאה

יש  בריאה של  באופן  היא מרוחניות הגשמית הבריאה
גשמי. שהוא היש את שיוצר  רוחני הוא האין  מאין ,

היש  את שיוצר  האלקי שהאין  הוא, הבריאה אופן 
היש. את להחיות כדי ביש תמיד  להיות מוכרח  הגשמי
שבו  האופן  ביש, תמיד  להיות מוכרח  שהאין  למרות
כמאמר  נעלם, רק להיות מוכרח  הוא – ביש הוא האין 

מוכרח 9הידוע  הבורא – מהנברא" הבורא "העלם
מהבריאה. להסתתר 

יהיה  ושהאין  האין  על ֿידי רק היא וקיומו  היש בריאת
מהיש. בהעלם

.ÂˆÈ˜ והמידות השכל  כוחות כאשר  שבבוקר , מבאר 
שאז  הודאה, בדרך  רק היא העבודה בקטנות, עדיין  הם

אני" "מודה השחר ,אומרים ברכות לאחר  אבל  ,
היא  העבודה אזי מתחזקים, והמידות השכל  כשכוחות
שניתי". לא ה' ש"אני באלקות, והבנה הכרה שתהיה
צריכה, לכן  קודם היו  שלא העולמות שהתהוות שואל ,
להיות  צריך  שהאין  מבאר  שינוי. לגרום ושלום, חס

מהיש. נסתר  להיות מוכרח  האין  אבל  ביש, תמיד 

ב.

‰Ê צריך שהוא באופן  רק מהאין  היא היש שהתהוות
עצמו  זה מהיש, נסתר  להיות ומוכרח  ביש תמיד  להיות
מציאות  אינו  כשלעצמו  שהיש טובה שכלית הוכחה

כלל .
דבר  אין  הנבראים בין  כי עצמו , את יוצר  אינו  היש

עצמו . את שיברא כלשהו 
אלא  עצמו , את מחיה ואינו  עצמו  את יוצר  אינו  היש

היש  את מהווה האלקי שהאין  האלקי, האין  הוא הכל 
אותו . ומחיה

יותר : טוב הענין  את להבין 
היא 10כתוב  השמים שבריאת נעשו ", שמים ה' "בדבר 

המאמר  הוא ה', הדבר  שבמאמר 11על ֿידי רקיע", "יהי
וכתוב  השמים. את ה' ברא נצב 12זה דברך  ה' "לעולם

רקיע", "יהי המאמר  שהוא ה' שהדבר  בשמים",
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ו.4) ג , מלאכי 
אדמו"ר].5) כ "ק [הערת הקודם המאמר ראה
ו.6) הקודש אגרת ז. פרק והאמונה היחוד  שער כ . פרק תניא
ע'7) (לעיל  בוערים בינו ד "ה המאמר כ "ק ראה [הערת (34

אדמו"ר].

(8.14 ע' תשי "א, המאמרים ספר ד . כ , ראה תורה, לקוטי 
(9.107 ע' .40 ע' לעיל  וראה א. קנח , אחרון קונטרס תניא,

ו.10) לג , תהלים
ו.11) א, בראשית
א.12) פרק והאמונה היחוד  שער פט . קיט , תהלים



רמט    

מוכרח  זה מאמר  השמים, את ה' ברא זה שבמאמר 
אותם. ולברוא שנבראו  בשמים תמיד  להיות

רקיע", "יהי במאמר  השמים את ברא שה' לאחר  גם
לשמים  יהיה לא תמיד , בשמים יהיה לא המאמר  אם

חיותם. את
בריאת  מהשמים, מסתלק רקיע" "יהי שהמאמר  ברגע
מציאות  קיימת לא ויותר  כלום, ללא נהפכת השמים

שמים. של 
"יהי  ה' הדבר  הוא אותו  ומחיה השמים את שבורא מי
של  היש את ומחיה המהווה האלקי האין  שזהו  רקיע",

השמים.
גם  הוא כך  השמים, ובחיות בבריאת שהוא כשם
בין  חילוק כל  ללא הנבראים כל  ובחיות בבריאת
הכלל , מן  יוצא ללא בכולם, קטנים. או  גדולים ברואים
עשרת  כי – לנברא השייך  ה' הדבר  שהוא האלקי האין 
הברואים  ומיני הסוגים כל  את כוללים המאמרות
– ומדבר  חי צומח , דומם, סוגים לארבעה הנחלקים
הנברא  היש את ומחיה המהווה האין  הוא ה' דבר 

תמיד . ביש להיות מוכרח  והאין 
ביש  תמיד  להיות מוכרח  שהאין  למרות

ואחר  הנברא היש את ברא האלקי שהאין  זאת אין  –
יכו  כבר  היש מוכרח כך  האין  אלא קיים, להיות ל 

– ביש תמיד  להיות
האין  העלם. בדרך  רק הוא ביש האין  המצאות אופן 

מהיש. מתעלם
תמיד  להיות מוכרח  האין  מדוע והביאור  הדבר , טעם
את  ברא ברוך ֿהוא שהבורא שהבריאה מפני הוא ביש,

כלי  עושה אומן  שבו  בסדר  אינה ברואיו  וכל  ,13העולם
או  זהב  ממתכת, הן  כלי עושה שאומן  רואים שאנו  כפי
שכאשר  אבנים, או  מעץ והן  אחר , מסוג מתכת או  כסף
עצמאי  קיום לכלי יש הכלי, הכנת את מסיים האומן 

השגחתו . ללא הכלי את מניח  האומן  כאשר  גם
הוא  הכלי. את ליצור  רק צריך  האומן  היא: הדבר  כוונת
עצמאי  קיום לו  יש מוכן , כשהכלי להחיותו . צריך  אינו 

משלו .
את  ברא ברוך ֿהוא שהבורא בבריאה הדבר  הוא כך  לא

הנבראים. כל  ואת העולם
בורא  האלקי, הבריאה כוח  שהוא האלקי, שהאין  לאחר 
מוכרח  האלקי הבריאה כוח  הנברא, של  הישות גוף את

להחיותו . כדי ביש להיות
שהבורא  לפני היצירות. שתי בין  דמיון  יש לכאורה
בדיוק  היה, לא העולם העולם, את ברא ברוך ֿהוא
– היה לא הכלי הכלי, את עשה שהאומן  שלפני כשם

היצירות? בין  הבדל  כזה יש מדוע
שיוצר  שאומן  מהיצירה שונה האלקית הבריאה מדוע
אינו  הכלי הכלי, את יצר  שהאומן  שלאחר  בכך  כלי,
מעצמו , קיים והוא האומן , של  היצירה לכוח  זקוק
האלקי  הבריאה שכוח  לאחר  גם האלקית והבריאה
להשאר  האלקי הבריאה כוח  מוכרח  הבריאה, את בורא

בבריאה? תמיד 
הוא: בזה החילוק

שממנו  החומר  את יוצר  לא הכלי, את שיוצר  האומן 
של  הצורה את משנה רק הוא הכלי. את עושה הוא
ועתה  חלקה, עץ או  מתכת פיסת זו  היתה קודם החומר .

כלי. בדמות היא
חדשה  יצירה היא זאת לעומת האלקית היצירה
תמיד  להיות מוכרח  האלקי הבריאה כוח  לכן  לחלוטין .
הוא  הכל  מציאות, איננה עצמה הבריאה כי בבריאה,

האלקי. הבריאה כוח 
הוא  ואתה העולם נברא שלא עד  הוא "אתה לכן 
כל  עושה איננה הבריאה כי בשוה, העולם" משנברא

ברוך ֿהוא. בבורא שינוי
.ÂˆÈ˜ ידם שעל  המאמרות שבעשרת ה' שדבר  מבאר 

הוא  הברואים, וכל  העולם את ברוך ֿהוא הבורא ברא
שלאחר  נברא, בכל  האלקי הבריאה כוח  האלקי, האין 
מוכרח  האלקי הבריאה כוח  נבראה, כבר  שהבריאה
כוח  ואם הבריאה, את להחיות כדי בבריאה להשאר 
את  מבאר  הבריאה. מתבטלת יסתלק, האלקי הבריאה
אלא  זאת שאין  כלי, עושה שאומן  מה בין  החילוק
החומר  של  החיצוני, המראה הצורה, את שמשנה
האלקית  הבריאה ואילו  הכלי, את עושה הוא שממנו 

לחלוטין . חדשה בריאה היא
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ב.13) פרק שם
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רני    

 

תרצ "א  סיון יו"ד ב"ה,

ריגא 

חב"ד  דכולל ֿ הנשיאות שלחן חברי אל 

ירושלים יצ "ו, חב"ד כולל ואל יצ "ו

תובב"א  עיה"ק

וברכה! שלום 

אחת  בזה פורטם  אני אשר אליהם , בקשות איזו לי יש 

אחת.

אנשי  לרשימת הוספה בתור - לי לשלח בבקשה א)

שנעשו  השינויים  רשימת - כבר זה לי ששלחו הכולל

שנתוספו  אלה הן האחרונה, השנה במשך הכולל בחברי

כו'. שח"ו אלה והן

תלמידי  מכל מדוייקת רשימה לי לשלח בבקשה ב)

שאינם אותם  ובין החלוקה מקבלי בין יצ "ו אנ"ש 

או  הצבוריים  הת"ת בבתי הלומדים  חלוקה, מקבלים 

לגמרא, ט"ו בן עד למקרא חמש  מבן פרטיים , בחדרים 

שם שנים , כמה בן אביו, ושם  שמו מפורט, יהי ' ברשימה

לימודו. וסוג  המלמד שם  בו, שלומד החדר או הת"ת

שלומדים - כנ"ל בפרטות - הזה הגיל מבני רשימה ג )

ללמודים או למלאכה שיצאו או אחרים  במקומות

אחרים .

אנ"ש של והאברכים  מהבחורים  מדוייקת רשימה ד)

מהחלוקה, מקבלים  שאינם  ובין החלוקה מקבלי בין יחיו,

כנ"ל  בת"ת עוד הלומדים  שנה. ל"ז בני עד שנה י"ז מבני

או  בחור שנים , כמה אביו, ושם  שמו כמובן, בישיבות או

הוא  אם  והר"מ, הישיבה שם  והמלמד, הת"ת שם  נשוי,

מקבל. הוא פרס וכמה ב"ב, נפשות כמה נשוי

שיצאו  כנ"ל בשמותם  הזה הגיל מבני רשימה ה)

לאיזה  או מושבה, באיזה להוראה או לשו"ב למלמדות,

אצל  עובד או חול, או קדש  של משרה או מו"מ מלאכה,

ואין  הפרטים , בכל נכון בסדר ירשמו הכל את הממשלה,

כל  כי מקבלים , שאינם  או החלוקה מקבלי בין בזה חילוק

דאה"ק  שיחיו אנ"ש  של הנוער את להכיר ומגמתי חפצי

ת"ו.

של  הנחלאות פנקס מתוך עבורי להעתיק בבקשה ו)

במדידת  בפרטות הכולל של הנחלאות רשימת יצ "ו הכולל

הנחילם ומי נחלה, בכל דירות כמה ורחבם , ארכם 

אני  אשר נמצאים , שכונה ובאיזה שנה, באיזה להכולל,

יהי' והנקל ע"ז, מיוחד פנקס אצלם  יש  שבודאי חושב

בפרטיות. משם  עבורי להעתיק עבורם 

בטח  קדמוניות, משנים  ת"ל קיים  הלא יצ "ו הכולל ז)

מאד  מתעניין ואני השנים , מכל הכולל של ארכיוו ישנו

רשימות  נשארו ואם  הארכיוו, מתחיל שנה מאיזה לדעת

שיהי' חפץ אני הקודמות, משנים  הכולל אנשי אנ"ש  של

רק  והכנסה הוצאה של כוונתי אין אלו, רשימות אצלי

נשארו  אולי וגם  היו, מי גם  אפשר ואם  האנשים , שמות

זצוקללה"ה  הק' רבותינו מאבותינו הכולל אל מכתבים 

מזה. לדעת חפץ הייתי העתקות או כתי"ק זיע"א נבג "מ

הנ"ל  בקשותי דברי ימלאו בודאי אשר מקוה אני

האפשר  ובדיוק בהקדם  בזריזות

ומברכם הדו"ש  ידי"ע והנני

יצחק  יוסף
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בשלושה כלי שרת – אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל – צריכים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה' צבאות, לקרב לב אחיהם 
לקיום מצוות מעשיות וקביעות עתים לתורה- מבלי התחשב עם מחלת המפלגות.

היום יום כו אדר א
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למרֹות  'ט ֹוב ', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההס ּבר

ּדברי עלּֿפי  הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי  מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי ּכׁשּמּגיע  הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב ' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מ ּפני 'ט ֹוב ', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספ ֹות' ּכדברי  הּתֹורה. ספרי  מ ּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמ ּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי  רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

     §¦¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
    ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

    §¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
      §¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

     §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
     ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

      Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
     ©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

     ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
       ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

      §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
      ¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
     ¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
     ¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

    §©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
     ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

      ¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
     ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

      ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
      ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

   ¨®¤¦§−̈¦«
          

ÂÈÏ‡ '‰ a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙BÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙Bac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ( רש "י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק  ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י 

זֹו". אף  זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צ ּוּויים',

"˙Bac" ׁשּדּבּור מ ּפני  ח ּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיק ּדים מ ּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יק ּדים  הּׁשֹומע  את להבהיל ׁשּלא ּובכדי  ק ׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צרי BÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לח ׁשב  יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ



רנג            

 
     ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

     ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
      £¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
    ©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

    ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
      ̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

       ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
     §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

      ©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
    ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

    £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
      §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£Ÿ©Ÿ¥²

     ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
     §¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥©§¨¦½¤¨−Ÿ
    §¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

    ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦
     §¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

  ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
     ̈§¨¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

      ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤©¦§¥²©
      ̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦

    ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
    ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
     Ÿ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

     ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
     ©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

    ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
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‡e‰L ,‡˜iÂ ÙÒ „‚k Y 'BË Èk B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג , רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  'ט ֹוב ', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההס ּבר

ּדברי עלּֿפי  הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי  מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי ּכׁשּמּגיע  הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב ' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מ ּפני 'ט ֹוב ', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספ ֹות' ּכדברי  הּתֹורה. ספרי  מ ּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמ ּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי  רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה
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רׁש"י מח ּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מ ּפני  ח ּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

ח ּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי מ ּפני  מ ּזיקה, ח ּבה ׁשּלׁשֹון לח ׁשב  מק ֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צ ּוּויים'

את  להחלי ׁש יכֹול ח ּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם י ֹותר, ּגדֹול ח ּדּוׁש רׁש"י  מח ּדׁש הּצּוּוי . ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף 

ח ּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צ ּוּויים"
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'‰Ï Ôa˜ ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ac ‰„ ˙Ba˜a( רש "י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני  ּפֹותחת הּתֹורה מ ּדּוע  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההס ּבר

נדבה  קרּבנֹות מק ּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צ ּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וח ֹובה  צ ּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - ח ֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מ ּפני  הּוא - י ֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָח ׁשּובים

ּומ ּטרת  ׁשמיני ). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מע ׂשית  הֹוראה ּבני ֿי ׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמ ֹונת  ּבמ ׁש ּכי  ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מ ׁשה הקריב  הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי 

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מ ֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי  לח ֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמק ּדימה

ּכי נדבה, קרּבנֹות הי ּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבע ּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מס ּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מ ּגיעים ח ֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבני ֿי ׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב  ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

ח ֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמק ּדימה
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'‰Ï ÏÁ Ïk( טז (ג , »≈∆«
ÔÓ Ba˜ ‡ÈÈÂ ,Ú‰ BˆÈ ÛÎÈ  BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡ÈiL ÔÈn‰ B˙B‡aL ˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ÏÁ Ïk :ÓB‡(מזבח איסורי  הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב  "ּכל לפרׁש הרמ ּב"ם  צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה
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ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆
ּדוקא  ּדהינּו מ ּכם", יקריב  ּכי  "אדם הּכתּוב  מדּגי ׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמ ּדּוע 

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ ּבני ֿי ׂשראל,

ּפעמים  מס ּפר נכּתב  הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, וי ׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י : ּכ על ּומס ּביר לה'", ניח ֹוח  ריח  "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב , מדּגי ׁש לכן רצ ֹוני ". ונע ׂשה ׁשאמרּתי  לפני  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח 

היא  הּקרּבן, ע "י  ׁשּנגרמת רּוח ' ה'ּנחת מ ּכם", יקריב  ּכי  ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

הע ֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבני ֿי ׂשראל, קרּבנֹות ע "י  ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

כמה  יושלחו  שבועות,  איזה  במשך  וכשיוגמר  כאן,  עתה  הדפסתו  נגמרת  התניא  ספר  ג(   ...

טופסים לאה"ק ת"ו, וה"ה בנוגע לסידור תהלת ה'.

ד( בטח גם להבא יקח חלק פעיל בעסקנות חב"ד גם מלבד הכולל, ות"ח על מ"ש במכתבו בענין 

השתתפותו ועזרתו להנהלת רשת אהלי"י.

דענבערג,  ע"ה  הרנ"ד  המנוח  בני  של  הדפסה  ענין  נגמר  תמול  אשר  לבשרו,  בידי  בשו"ט  ה( 

והשי"ת זיכם שלזכר נשמת אביהם ע"ה הולך ונדפס תהלים עם מפרשים מקראות גדולות ובתוספת 

רשימות ופירוש הצ"צ שנדפס רק פעם אחד בשם יהל אור, ובטח יבוא כהוספה בסופו מכתבי כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות תקנת אמירת תהלים, וחמרא למרא וטיבותא לשקי' 

אשר גם לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום נתקבלה המחאתם 

על הוצאות ההדפסה...

ז(...מה טוב שמעצמם יתעוררו ע"ד שיפור המצב הרוחני, וכבר ידוע ומפורסם המבואר בדא"ח 

זכר,  יולדת  נקבה, אשה מזרעת תחלה  יולדת  בענין עבודת האדם לקונו במרז"ל איש מזריע תחלה 

ואשר רק לע"ל הנה יהי' איש ואיש יולד בה, עיין תו"א לז, ג...

ולקראת ימי חה"פ הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח 

כשר ושמח.

האמיתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי   - המקווה  היעוד  ולקיום 

והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם רע
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
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7:087:009:289:2310:039:5811:0411:0018:5719:0119:2319:2818:4319:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:347:289:599:5510:3110:2711:3211:2919:2819:3119:5219:5519:1220:05ארה״ב, מיאמי )ק(

7:107:009:259:1910:049:5811:0511:0018:5419:0119:2319:3018:4119:41ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:387:289:549:4810:3210:2611:3311:2819:2219:2919:5119:5819:1020:09ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:096:599:249:1810:039:5711:0410:5918:5318:5919:2219:2918:4019:41ארה״ב, שיקגו )ק(

6:356:369:079:079:379:3610:4010:3918:5018:4619:1319:0918:2819:18בוליביה, לה-פס )ח(

7:066:529:109:029:579:5010:5710:5218:4018:5019:1519:2518:3019:39בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:066:529:119:039:579:5010:5710:5218:4018:5019:1519:2518:3119:39בלגיה, בריסל )ח(

6:076:098:388:399:109:1010:1310:1318:3118:2518:5018:4418:0818:54ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:555:578:278:278:588:5810:0110:0118:1418:0818:3818:3217:5118:42ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:246:108:288:209:159:0810:1510:1017:5918:1018:3318:4417:5318:58בריטניה, לונדון )ח(

6:336:198:358:269:249:1610:2410:1818:0518:1718:4318:5418:0019:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:316:178:338:259:229:1410:2210:1618:0518:1618:4018:5017:5619:05גרמניה, ברלין )ח(

6:486:358:548:469:409:3310:4010:3518:2418:3318:5819:0818:1419:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:066:098:378:389:109:1010:1310:1318:3418:2818:5318:4618:1118:56דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:506:459:179:149:489:4410:4910:4718:4718:4919:1019:1218:3019:21הודו, מומבאי )ח(

6:466:419:139:109:449:4010:4510:4318:4318:4519:0719:0818:2719:17הודו, פונה )ח(

6:055:538:148:078:588:519:589:5317:4317:5218:1618:2417:3218:37הונגריה, בודפשט )ח(

6:196:098:348:289:139:0710:1410:0918:0218:0918:3218:3817:5018:50טורקיה, איסטנבול )ח(

6:436:349:008:559:379:3210:3810:3418:2818:3418:5619:0218:1519:13יוון, אתונה )ח(

6:266:148:368:299:199:1210:1910:1418:0418:1318:3718:4517:5318:58מולדובה, קישינב )ח(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
5:565:498:188:138:528:479:539:4917:4617:5018:1218:1617:2918:26באר שבע )ח(

5:565:488:178:128:518:469:529:4817:4817:5218:1118:1517:2118:26חיפה )ח(

5:555:478:168:118:508:459:519:4817:4917:5318:1018:1417:1218:25ירושלים )ח(

5:565:498:188:138:528:479:539:4917:4617:5018:1218:1617:2918:26תל אביב )ח(

6:166:048:258:179:099:0210:0910:0417:5418:0318:2718:3617:4318:49אוסטריה, וינה )ח(

7:147:209:439:4510:2010:2211:2511:2519:4719:3820:1420:0519:2120:16אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:186:078:288:219:119:0410:1110:0617:5718:0518:2918:3717:4618:50אוקראינה, אודסה )ח(

5:515:387:597:528:438:369:439:3817:2817:3718:0118:1017:1718:23אוקראינה, דונייצק )ח(

6:025:508:108:038:548:479:549:4917:3917:4818:1218:2117:2818:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:286:158:348:269:209:1310:2010:1518:0318:1318:3818:4817:5419:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:216:088:268:199:139:0510:1310:0717:5618:0618:3118:4017:4618:54אוקראינה, קייב )ח(

6:446:328:558:489:379:3010:3710:3218:2618:3418:5519:0318:1419:15איטליה, מילאנו )ח(

6:216:198:528:509:209:1910:2310:2118:2718:2618:4918:4818:0818:56אקוואדור, קיטו )ח(

6:506:549:199:219:549:5610:5910:5919:1819:1019:4419:3618:5319:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:387:4510:0510:0810:4410:4711:4911:5020:1220:0220:4120:3119:4520:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:159:419:3510:1810:1311:1911:1519:0919:1519:3819:4418:5619:55ארה״ב, בולטימור )ק(

7:147:049:309:2410:0810:0211:0911:0418:5819:0519:2719:3418:4619:45ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:147:059:309:2410:0810:0311:0911:0518:5919:0519:2819:3418:4619:46ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:517:4110:059:5910:4510:3911:4511:4119:3419:4120:0420:1119:2220:23ארה״ב, דטרויט )ק(

7:367:299:599:5410:3210:2711:3311:3019:2819:3219:5319:5619:1320:06ארה״ב, האוסטון )ק(

7:087:009:289:2310:039:5811:0411:0018:5719:0119:2319:2818:4319:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:347:289:599:5510:3110:2711:3211:2919:2819:3119:5219:5519:1220:05ארה״ב, מיאמי )ק(

7:107:009:259:1910:049:5811:0511:0018:5419:0119:2319:3018:4119:41ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:387:289:549:4810:3210:2611:3311:2819:2219:2919:5119:5819:1020:09ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:096:599:249:1810:039:5711:0410:5918:5318:5919:2219:2918:4019:41ארה״ב, שיקגו )ק(

6:356:369:079:079:379:3610:4010:3918:5018:4619:1319:0918:2819:18בוליביה, לה-פס )ח(

7:066:529:109:029:579:5010:5710:5218:4018:5019:1519:2518:3019:39בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:066:529:119:039:579:5010:5710:5218:4018:5019:1519:2518:3119:39בלגיה, בריסל )ח(

6:076:098:388:399:109:1010:1310:1318:3118:2518:5018:4418:0818:54ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:555:578:278:278:588:5810:0110:0118:1418:0818:3818:3217:5118:42ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:246:108:288:209:159:0810:1510:1017:5918:1018:3318:4417:5318:58בריטניה, לונדון )ח(

6:336:198:358:269:249:1610:2410:1818:0518:1718:4318:5418:0019:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:316:178:338:259:229:1410:2210:1618:0518:1618:4018:5017:5619:05גרמניה, ברלין )ח(

6:486:358:548:469:409:3310:4010:3518:2418:3318:5819:0818:1419:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:066:098:378:389:109:1010:1310:1318:3418:2818:5318:4618:1118:56דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:506:459:179:149:489:4410:4910:4718:4718:4919:1019:1218:3019:21הודו, מומבאי )ח(

6:466:419:139:109:449:4010:4510:4318:4318:4519:0719:0818:2719:17הודו, פונה )ח(

6:055:538:148:078:588:519:589:5317:4317:5218:1618:2417:3218:37הונגריה, בודפשט )ח(

6:196:098:348:289:139:0710:1410:0918:0218:0918:3218:3817:5018:50טורקיה, איסטנבול )ח(

6:436:349:008:559:379:3210:3810:3418:2818:3418:5619:0218:1519:13יוון, אתונה )ח(

6:266:148:368:299:199:1210:1910:1418:0418:1318:3718:4517:5318:58מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
6:476:429:149:119:459:4110:4610:4418:4418:4619:0819:0918:2819:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:196:278:448:489:279:3010:3210:3418:5918:4819:3119:2018:3219:32ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:186:118:428:379:149:1010:1510:1218:1018:1318:3518:3817:5518:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:336:238:498:439:279:2110:2710:2318:1618:2318:4518:5118:0219:03סין, בייג'ין )ח(

7:127:109:439:4110:1110:0911:1411:1219:1819:1619:4019:3818:5819:47סינגפור, סינגפור )ח(

6:005:468:037:558:518:439:519:4517:3317:4418:0918:2017:2418:34פולין, ורשא )ח(

6:126:128:448:439:139:1210:1610:1518:2418:2118:4718:4318:0318:52פרו, לימה )ח(

7:016:509:129:069:549:4810:5410:5018:4118:4919:1319:2118:3019:33צרפת, ליאון )ח(

7:137:009:209:1310:059:5811:0511:0018:5119:0019:2319:3218:4119:46צרפת, פריז )ח(

6:046:028:358:339:039:0110:0610:0418:0818:0818:3118:3017:5018:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:377:269:509:4410:3010:2411:3111:2619:2119:2919:4919:5719:1020:09קנדה, טורונטו )ק(

7:147:039:269:1910:0710:0111:0811:0318:5619:0419:2619:3418:4519:47קנדה, מונטריאול )ק(

7:026:549:229:179:579:5210:5810:5418:5018:5519:1619:2118:3619:32קפריסין, לרנקה )ק(

7:227:079:219:1210:1210:0411:1211:0618:5219:0419:3019:4218:4419:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:566:408:538:449:469:3710:4510:3918:2818:4019:0419:1618:2019:32רוסיה, מוסקבה )ח(

6:436:318:528:459:359:2810:3510:3018:2118:2918:5319:0218:1019:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:476:358:568:499:409:3310:4010:3518:3018:3818:5819:0718:1919:19שוויץ, ציריך )ח(

6:296:258:578:549:279:2410:2810:2618:2818:2918:5118:5118:1119:00תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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